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6. Sesje typu „wspólne dorastanie”
Marketing dla rodziców
Strony społecznościowe. Nie tak dawno główny sposób reklamowania się potencjalnym klientom fotografii portretowej stanowiło wysyłanie reklam pocztą. Była to metoda bardzo droga i mająca generalnie niewielką skuteczność.
Dzięki pojawieniu się internetowych stron społecznościowych, takich jak
Facebook i Twitter, marketing dla dużych grup potencjalnych klientów stał się

Marketing dla dużych grup

znacznie tańszy — i skuteczniejszy. Żadna inna metoda reklamy nie prezentuje

potencjalnych klientów stał się

Twoich prac tak wielu przyszłym (i bieżącym) klientom jak umieszczanie „pró-

znacznie tańszy.

bek” zdjęć na Facebooku i oznaczanie modeli na portretach. Napływ pochwał
i wsparcia, które uzyskuję od znajomych moich klientów, kiedy tylko zobaczą
nowy portret, zawsze mnie zadziwia.
Nagrody za polecenia. Jestem zdania, że ukierunkowana reklama ustna jest
najskuteczniejszym sposobem na docieranie do klientów i zyskiwanie wartościowych poleceń. W tym celu proponuję moim aktualnym klientom mającym
dzieci specjalne nagrody za polecenia. Zyskują kredyty na odbitki za każdego znajomego, którego do mnie skierują. Wielu klientów z chęcią rekomenduje
mnie swoim przyjaciołom bez dodatkowej zachęty, dlatego kiedy ich za to dodatkowo nagradzam, są zachwyceni.

Stworzone dla każdego klienta kartki na rekomendacje zawierające zdjęcia jego dzieci z przodu (i Twoje informacje kontaktowe
z tyłu) pozwalają rodzicom chwalić się swoimi dziećmi oraz sprowadzać nowych klientów do Twojego studio
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Aby zachęcić klientów do polecania Cię znajomym, wystarczy dać im niewielkie kartki, podobne do wizytówek,
z pięknymi zdjęciami ich dzieci z przodu i swoimi danymi
kontaktowymi z tyłu. Rozdając je, mogą chwalić się swoimi
ślicznymi dziećmi i jednocześnie zachwalać swojego „świetnego” fotografa.
Dystrybuowanie materiałów marketingowych. Poza stronami społecznościowymi i nagrodami za polecenia możesz
również skierować się do swojej docelowej grupy klientów
przez umieszczanie materiałów marketingowych w miejscach, w których bywają z dziećmi. Miejsca takie jak centra
rozrywki dla dzieci i dmuchane zamki do skakania, place zabaw i ośrodki fitness oferujące rodzicom opiekę nad dzieckiem, sklepy z ubrankami dziecięcymi i zabawkami to doskonałe miejsca, do których możesz zwrócić się z prośbą o udostępnianie Twoich materiałów marketingowych. Jeśli masz
studio, możesz zaoferować tym miejscom współpracę, biorąc
ich materiały promocyjne do siebie.

Plan coroczny: portrety urodzinowe
Wielu moich klientów lubi fotografować swoje dzieci co roku
w urodziny albo w ich okolicach. Uwielbiam ten plan, który pozwala mi zaprojektować sesję fotograficzną celebrującą dziecko. Większość dzieci lubi być w centrum uwagi i będzie zachwycona, gdy sesja będzie kręcić się wokół nich. Jako
matka widzę po twarzy mojej córki, jak szybko zmienia się
i rośnie. Wiem, że istotne jest wykonywanie portretów pokazujących nie tylko to, jak dziecko wyglądało w danym wieku, ale — co ważniejsze — odzwierciedlających to, jaki był
jego charakter.
Na koniec sesji można podarować dziecku prezencik albo
smakowite ciastko jako nagrodę za ciężką pracę i w ramach
świętowania urodzin. Pamiętam, że sama zawsze uwielbiałam chodzić do dentysty — nie dlatego, że był szczególnie

Większość moich klientów robi zdjęcia swoim dzieciom co roku w urodziny lub w ich pobliżu. Dzieci rosną i zmieniają się tak szybko, że celem tych sesji jest uwiecznienie nie tylko tego, jak wyglądają, ale też jaki
jest w danym roku ich charakter
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przebranie, kostium księżniczki czy pelerynę superbohatera. Dzieci uwielbiają, gdy daje im się wybór, a kiedy będą
uczestniczyć w decyzjach, bardziej zaangażują się w proces wykonywania zdjęć, naprawdę otworzą się i pokażą Ci
prawdziwych siebie.

Angażowanie małych dzieci
w sesje portretowe
Każde dziecko inaczej reaguje na swoją specjalną sesję, dlatego dobrze jest rozpocząć ją z aparatem odłożonym albo
przewieszonym przez ramię, zamiast od razu podtykać mu
go pod nos. Proszę rodziców, by dali mi trochę swobody,
abym mogła poznać dziecko i dać mu się polubić. Niektóre
dzieci od razu pogrążają się w pozowaniu i zabawie z Tobą,
inne potrzebują czasu, by Cię poznać i poczuć się swobodnie. W trakcie „zapoznawczej” części sesji mogę pytać dziecko o szkołę, przyjaciół, zwierzątka domowe, ulubione zajęcia czy postaci z kreskówek. Większość maluchów uwielbia
opowiadać o swoich ulubionych filmach albo zabawkach, co
może być doskonałą okazją do zbudowania kontaktu.
Do zaangażowania dzieci konieczne jest zejście na ich
poziom i słuchanie ich — tego, co mówią, i tego, co widać
w ich mowie ciała. Maluchy mają podstawową potrzebę bycia docenianymi. Jeśli chcesz wydobyć prawdziwy charakter małego modela i uchwycić go dla rodziców, musisz zyskać jego zaufanie i szacunek. Dzieci mają potężną intuicję, dlatego zachowuj się wobec nich autentycznie. Słuchaj
ich i staraj się wchodzić z nimi w interakcję. Okazywanie
Zabawne rekwizyty — a nawet rozmazane lody — mogą pomóc dzie-

dzieciom, że interesuje Cię to, co mają do powiedzenia i co

ciom otworzyć się na sesji

chcą zrobić, jest istotne, jeśli mają wpuścić Cię do swoje-

przyjazny czy delikatny, ale dlatego, że po wizycie mogłam
wybrać sobie nagrodę. Nie widzę powodu, dla którego dzieci moich klientów nie miałyby być nagradzane w podobny
sposób.
Ciekawym pomysłem na sesję urodzinową jest poproszenie klienta o przyniesienie dla dziecka garści balonów lub

go świata.
Kiedy mały model już się do mnie przekona i jest gotowy
na rozpoczęcie fotografowania, zaczynam szukać światła
(jeśli jesteśmy pod gołym niebem) oraz tła i delikatnie prowadzę go w miejsca, w których chcę wykonać zdjęcia. Jeśli
znajdujemy się w parku, mogę zapytać, czy chce przejść

tortu do zabawy. Można także odwiedzić lokalną lodziarnię i pozwolić mu wymazać sobie twarz (zazwyczaj na ko-

Na sąsiedniej stronie: Większość dzieci uwielbia mówić o swoich
ulubionych filmach czy zabawkach, dlatego te tematy nadają się do

niec sesji). Zachęcam też rodziców, by zaangażowali dziec-

„zapoznawczej” części sesji. Zdobycie ich zaufania i szacunku po-

ko w wybór garderoby. Niech przyniesie swoje ulubione

może Ci uchwycić na sesji charakter dziecka
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doskonałym sposobem na uzyskanie autentycznych uśmiechów jest pozwolenie dzieciom na robienie dziwnych min
i dokazywanie. Najszczersze uśmiechy i wyrazy twarzy pojawiają się po tym, jak dziecku pozwoli się wygłupiać czy
pajacować — kiedy śmieją się same do siebie.
Jest to tylko część moich sztuczek i z pewnością powinieneś opracować własne taktyki. Każde dziecko jest piękne i wyjątkowe. Naszym zadaniem jest wydobycie z każdego z nich tej szczególnej iskry, która decyduje o jego niezwykłości, i uwiecznienie jej w sposób, który trafi do serc
rodziców.

Fotografowanie rodzeństwa i kuzynów
Jedną sprawą jest zaangażowanie pojedynczego dziecka w proces fotografowania, a zupełnie inną, wymagającą szczególnych umiejętności, skłonienie do współpracy
dwójki lub większej liczby małych dzieci. Gdy pracujesz
z dziećmi w grupach — czy to z rodzeństwem, kuzynami,
czy po prostu przyjaciółmi — istotne jest zaangażowanie
wszystkich dzieci jednocześnie. W przypadku portretów, na
których wszyscy powinni patrzeć w aparat, lubię zachęcać
do śpiewania, konkursów na najgłośniejszy krzyk albo na
najgroźniejszego potwora. Mówienie jednocześnie do całej
grupy pomaga przyciągnąć wzrok i, miejmy nadzieję, wyeksponować charakter wszystkich dzieci naraz.
W przypadku bardziej stonowanych portretów dzieci (z
przytulaniem się, rozmowami, uściskami i buziakami) oddalam się i pozwalam modelom na interakcję. Sugerowanie,
Kiedy dziecko się do mnie przekona, zaczynam szukać dobrego

by dzieci robiły do siebie miny albo opowiadały sobie ta-

oświetlenia i tła, na którym chcę je sfotografować. Jeśli ma własne

jemnice, to doskonały sposób na zainspirowanie słodkich

pomysły, ich również słucham

się ze mną na plac zabaw — większość dzieci uważa, że to
strasznie śmieszne, kiedy dorośli próbują siadać na drabinkach czy huśtawkach. Często proszę dzieci, by ze mną pośpiewały. „Wlazł kotek na kwiatek” i „Stary tygrys mocno
śpi” niemal z pewnością wymuszą naturalny śmiech z faktu,
że mylisz słowa piosenki.
Do innych sztuczek należy poproszenie dziecka, by udawało potwora i warknęło na mnie. Kiedy podskoczę ze
strachu, dzieci zwykle wybuchają śmiechem. Kolejnym
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scen — i zdjęć, które spodobają się rodzicom.

Tworzenie szczegółowego
zapisu dzieciństwa
Zachęcam klientów do wieszania swoich portretów na
ścianach. Nie ma nic piękniejszego niż ściana wypełniona ekspresyjnymi, osobistymi portretami. Jednak nikt nie
Na sąsiedniej stronie: Fotografowanie jednego dziecka potrafi być
wyzwaniem — a sprawa jest jeszcze trudniejsza, gdy pracujesz z grupami dzieci. W takich sytuacjach kluczowe jest zaangażowanie ich
naraz, aby mówić jednocześnie do całej grupy
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Przypominaj rodzicom, że czas mija bardzo
szybko — łatwo przegapić istotne aspekty życia dziecka bez udokumentowania ich
na zdjęciach, które można będzie oglądać
za wiele lat

ma nieograniczonej ilości miejsca w domu, dlatego sugeru-

pięć latek, zaczęła ślicznie wzruszać ramionkami, kiedy

ję klientom gromadzenie zdjęć w albumach. Jest to piękny

nieszczerze się uśmiechała. Ostatnio przejrzałam wszyst-

sposób pokazywania wielu cennych fotografii wykonanych

kie swoje stare zdjęcia, szukając jakiegoś przedstawiającego

w trakcie sesji. Jeśli klient wybierze album z każdej sesji

ten gest, ale żadnego nie znalazłam. Było mi smutno, kiedy

i będzie co roku przyprowadzał swoje dziecko na wykona-

zorientowałam się, że to urocze dziwactwo zachowało się

nie portretu, w przeciągu kilku lat uzyska piękny wieloto-

tylko w mojej pamięci.

mowy zapis rozwoju swojego dziecka — bezpiecznie schowany na półkach.
Kiedy pracujesz z klientami, pamiętaj, by porozmawiać

Fotografowanie
małych dzieci i przedszkolaków

z nimi o możliwości upamiętniania rozwoju dziecka za po-

Większości ludzi uważa, że małe dzieci są w bardzo trud-

mocą albumów z sesji i corocznych sesji portretowych.

nym wieku, i nie bez powodu. Małe dzieci i przedszkolaki

Dzielę się z klientami opowieściami o mojej własnej córecz-

odkrywają swoją niezależność, próbują przekraczać granice

ce i o tym, jak szybko mija czas. Kiedy moja córka miała

i uczą się interakcji z otaczającym je światem. Najlepszym

Fotografuj dalej, nawet jeśli dziecko zaprezentuje upartą albo urażoną minę. Niektórzy rodzice uwielbiają widzieć tę stronę malucha. Jak widać
na drugim ujęciu, skierowanie uwagi dziecka na coś innego często skutkuje natychmiastową zmianą nastroju. Zapytałam dziewczynkę, czy
mogę do niej podejść i poskakać na trampolinie — zareagowała entuzjastycznie
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Z małymi dziećmi jest mnóstwo zabawy — zaczynają odkrywać własny charakter i wszystko
jest dla nich zabawne i ekscytujące

Czasami do ożywienia malucha potrzeba tylko niewielkiej przerwy. Ta dziewczynka potrzebowała tylko kubka gorącego kakao i była
gotowa (całkowicie to rozumiem!). Pozwalam
dzieciom na tyle przerw i przekąsek, na ile
mają ochotę, żeby były zadowolone

sposobem poznawania świata, swoich fizycznych i behawioralnych granic, są
dosłowne próby ich przekroczenia. To właśnie robią. Zrozumienie sposobu myślenia małych dzieci i tego, dlaczego robią to, co robią, jest istotne, jeśli chcesz
wiernie uchwycić ich charakter i piękno. Uważam, że dla małych dzieci idealne
są sesje w plenerze. Danie im przestrzeni do zbadania i ciekawych rzeczy, którym mogą się przyglądać, sprawi, że będą szczęśliwe i zaangażowane.
Na sesji z aktywnymi dzieciakami musisz być gotowy na ruch. Będą biegały wokół niczym małe kłębki energii. Jeśli chcesz uchwycić ich śliczne twarzyczki, musisz za nimi nadążyć. Szybki zmiennoogniskowy teleobiektyw
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(na przykład 70 – 200 mm f/2,8) to doskonałe narzędzie do
uchwycenia co bardziej spontanicznych zachowań Twoich małych przyjaciół. Obiektyw taki pozwoli na stworzenie z pewnej
odległości uroczych zdjęć, pokazujących, jak dziecko eksploruje swoje otoczenie.

Dzieci w wieku szkolnym: najwięcej zabawy!
Mogę być tu trochę nieobiektywna, ponieważ w takim właśnie
wieku jest w tym momencie moja córka, ale uwielbiam dzieci
w wieku szkolnym. Lubię, gdy dorastają do okresu, w którym
można się z nimi dogadać — i kiedy kochają opowiadać o swoim
życiu, przyjaciołach i nauczycielach. Nie ma lepszego sposobu

Wykonywane w szkołach zdjęcia jak spod sztancy nie ukazują dynamiki
i fascynującego charakteru dziecka. Jest to kluczowa kwestia, którą trzeba poruszyć w rozmowie z rodzicami o tym, jak istotne jest fotografowanie dzieci w wieku szkolnym
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Świętowanie słodkiej (albo szalonej) szesnastki jest dla młodzieży ekscytujące — i może umożliwiać wykonanie niesamowitych zdjęć

na nawiązanie kontaktu z dziećmi niż zapytanie o kolegów.

sesje są niezwykle przyjemne i swobodne, a fotografie, które

Dzieci w wieku szkolnym bardzo przejmują się przyjaźnia-

mam okazję na nich wykonać, należą do moich ulubionych.

mi i zaczynają rozwijać w sobie umiejętności społeczne.
Często też bardzo chętnie występują przed aparatem.
Rodzice dzieci w wieku szkolnym często nie przykładają wagi do wykonywania portretów dzieci przez specjalistę, ponieważ raz czy dwa razy do roku są one fotografowane w szkole. Dlatego uważam, że należą do klientów, którym

Sesja na słodką szesnastkę
Czy jest coś lepszego niż szesnaste urodziny? Jakiż to ekscytujący wiek. Dzieci przechodzą w nową życiową fazę
mobilności zewnętrznej. Przy rosnącej popularności przyjęć z okazji słodkiej szesnastki (a w przypadku chłopców

najtrudniej reklamować swoje usługi. Najlepszym sposo-

— szalonej szesnastki) wielu rodziców decyduje się na udo-

bem na dotarcie do nich jest korzystanie z własnego kręgu

kumentowanie tego czasu również portretami. Zazwyczaj

znajomości. Kiedy rodzice mogą podzielić się swoimi cie-

obsługuję przyjęcie i urządzam osobną sesję fotograficz-

kawymi zdjęciami, ich przyjaciele i krewni zechcą mieć po-

ną z nastolatkiem. Następnie tworzę pamiątkowy album ze

dobne portrety swoich dzieci. Sztuka polega na pokazaniu

zdjęciami.

rodzicom, jak istotne jest uwiecznianie na zdjęciu unika-

W marketingu takich sesji chodzi bardziej o nawiązanie

towych, wspaniałych osobowości ich dzieci. Wykonywane

kontaktu z dziećmi niż z rodzicami — tu ponownie przydat-

w szkole zdjęcia jak spod sztancy nie mogą ukazać dynami-

ny okazuje się Facebook. Najważniejszą rzeczą, jaką wiem

ki i fascynującego charakteru ich syna czy córki.

o nastolatkach, jest to, że chcą mieć to samo co ich przy-

Danie dzieciom możliwości samodzielnego zaplanowa-

jaciele. Umieszczenie świetnych zdjęć i notki poświęconej

nia stroju na sesję sprawia im w tym wieku wiele radości.

solenizantowi pokaże jego lub jej zdjęcia wszystkim przyja-

Dzieci w wieku szkolnym zaczynają angażować się w za-

ciołom i zagwarantuje co najmniej kilka poleceń. Pamiętam

jęcia dodatkowe — sportowe, muzyczne itp. — i zazwyczaj

też, by wysłać solenizantowi kartkę z upominkiem celebru-

mają pomysł, jak włączyć swoje hobby w zdjęcia. Takie

jącym jego niezależność, którą tak bardzo ceni!
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