
Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή για τη βέλτιστη προβολή των προϊόντων σας με στόχο την

ανάδειξη της ποιότητας τους . Η ομάδα της MPU δίνει προτεραιότητα στην ολοκληρωμένη

παρουσίαση κάθε προϊόντος με εικόνες και κείμενα, με κριτήριο την καλαισθησία και το

design. Μέλημα μας είναι κάθε προϊόν της πλατφόρμας να απεικονίζεται με τον καλύτερο δυνατό

τρόπο και αυτό για να μπορεί ο χρήστης να έχει μια άμεσα καλή εικόνα για το διαθέσιμο προϊόν, 

 πριν αποφασίσει ακόμα να το επισκεφτεί από κοντά. Αυτό σημαίνει πολύ καλό φωτογραφικό

υλικό και ποικιλία λήψεων (μακρινές, κοντινές, με έμφαση στη λεπτομέρεια και στο υλικό.) 

Φωτογραφίες σωστά κεντραρισμένες

Φωτογραφίες χωρίς λογότυπο ή υδατογράφημα

Φωτογραφίες με καλό φωτισμό (χωρίς φλας)

Φωτογραφίες μακρινές, κοντινές και από διαφορετικές οπτικές γωνίες

Φωτογραφίες που αναδεικνύουν τη λειτουργικότητα των προϊόντων

Βackground χωρίς περιττά στοιχεία ή διαφορετικά προϊόντα

Για την σωστή ανάδειξη των προϊόντων, είναι φρόνιμο οι φωτογραφίες που θα χρησιμοποιηθούν

να τηρούν τις εξής προδιαγραφές:

Αγαπητέ συνεργάτη,

σε συνέχεια των αποστολών μας, με σκοπό την ενημέρωση σας για τις υπηρεσίες και τα

προνόμια της MyPlaceUp, σας παρουσιάζουμε τις δυνατότητες της πλατφόρμας σχετικά με την

ποιοτική παρουσίαση των προϊόντων σας σε αυτή.
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Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενημερωθείτε για τις συνδρομές και τις παροχές της

πλατφόρμας. Η ομάδα της MPU είναι εδώ για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας.

info@myplaceup.com

Η αξία της βέλτιστης παρουσίασης των προϊόντων σας

Προδιαγραφές φωτογραφικού υλικού
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Ο όρος «ποιότητα εικόνας» αναφέρεται κυρίως στα τεχνικά και μη χαρακτηριστικά μιας

φωτογραφίας. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα περιλαμβάνουν τη φωτεινότητα και

την ομοιομορφία του φωτισμού, την αντίθεση, την ανάλυση, τη γεωμετρία, την πιστότητα

χρώματος και την -μετέπειτα- επεξεργασία μιας εικόνας. Η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής

ποιότητας εικόνας βασίζεται όχι μόνο στη χρήση του καλύτερου διαθέσιμου εξοπλισμού, αλλά και

στη λήψη σωστών φωτογραφικών επιλογών. Η σωστή χρήση της έκθεσης, οι τεχνικές φωτισμού και οι

τεχνικές επεξεργασίας επηρεάζουν τη συνολική ποιότητα μιας εικόνας.

Σε περίπτωση που δεν έχετε στην διάθεση σας το κατάλληλο φωτογραφικό υλικό και δεν έχετε

κάποιον προσωπικό φωτογράφο να το αναλάβει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να

ακούσετε τις δικές μας προτάσεις από την ομάδα των φωτογράφων μας.

Με εκτίμηση,

Υπεύθυνος Ψηφιακής Έρευνας, Ανάπτυξης και Επικοινωνίας

MSc Κωνσταντίνος Ζήτης
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