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CHECKLIST :: Pregătirea locației pentru fotografiere 

Faceți curat, insistând în zonele vizibile și pe elementele lucioase / care reflectă 

Îndepărtați toate obiectele și decorațiunile care aglomerează spațiul 

Îndepărtați ornamentele tematice / sezoniere (ex: ornamentele de Crăciun) 

Îndepărtați hainele din cuier și pantofii de pe hol 

Ascundeți obiecte și documente personale (fotografii, acte, bijuterii, diplome etc.) 

Închideți monitoarele și televizorul iar cablurile ar trebui să nu fie vizibile 

Verificați tablourile să fie drepte și aliniate 

Dați la o parte toate jaluzelele și obloanele, pentru a lăsa cât mai multă lumină 

naturală să pătrundă în interior 

Aprindeți toate luminile din interior (chiar dacă fotografiem în timpul zilei) 

Înlocuiți becurile arse, dacă este cazul 

În camere 

Asigurați-vă că paturile sunt făcute și lenjeria este aranjată și netezită 

Verificați toate becurile și sistemele de iluminat să se aprindă, iar cablurile de 

curent de la lămpile de pe noptiere să fie cât mai puțin vizibile 

Acolo unde există sisteme de iluminat cu mai multe becuri, verificați să aibă 

toate becurile funcționale și să dea aceeași lumină (preferabil caldă), toate 

Ascundeți obiectele personale și cosmeticele de pe noptiere, masă etc 

În bucătărie 

Îndepărtați de pe blat accesoriile, ustensilele și electrocasnicele care sunt 

inestetice sau aglomerează spațiul, vasele din chiuvetă și din uscător etc 

Îndepărtați produsele de curătat, ambalajele, sticlele și produsele desfăcute 

În baie 
 

Verificați ca toate becurile să se aprindă 

Lăsați coborât capacul de la toaletă 

Îndepărtați produsele de igienă (geluri de duș, periuțe de dinți, burete 

de baie, produse de curățat) și rufele din mașina de spălat 

Puteți tipări această listă pentru a bifa toate punctele, pe măsura ce le verificați. 
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RECOMANDĂRI 

• Lumina este deosebit de importantă, de aceea recomand 
să fotografiem ziua, când putem beneficia de cât mai 
multă lumina prin ferestre dar și să aprindem toate 
luminile de interior, pentru un plus de atmosferă. O 
locuință luminoasă este mai primitoare. 
 

• Lumina ”caldă” (galbenă) este de preferat celei reci (albastre). Așadar, 
recomandarea este să avem peste tot becuri ce degajă lumină caldă sau neutră 
(albă), nu lumină rece 
 
 

• Detaliile sunt importante: aliniază mesele și scaunele de la 
mese și, în general, verifică poziția oricărui element (de 
mobilier sau de decor) care - prin poziția sa - ar putea 
distrage atenția privitorului de la spațiul fotografiat 
 

• Poți ”da viață” locației prin afișarea unor elemente de decor 
fresh în cadre, cum ar fi un bol cu fructe proaspete în 
bucătarie, o vază cu flori naturale în living etc 
 

• În special în cazul locațiilor care sunt oferite spre închiriere 
în regim hotelier (AirBNB, Booking), e o idee bună să 
prezentăm locația ca și cum ar fi ”locuită”. De exemplu, 
masa din bucătărie să fie aranjată ca și cum cineva ar 
urma să ia cina acolo, să lăsăm o carte pe noptieră, o 
revistă deschisă pe masa din living, o geacă în cuier etc 
 

• Înainte de ședința foto asigură-te că podeaua este aspirată și suprafețele care 
reflectă (cum ar fi oglinda din baie sau cele care acoperă uși de sifonier) nu au 
pete sau amprente 
 

• Acordă o atenție sporită mobilierului acoperit de cuverturi și lenjeriei de pat. 
Acestea trebuie să fie cât mai bine întinse, cu cât mai puține cute (inclusiv la 
colțuri) și să completeze din punct de vedere vizual și estetic, prin culoare și 
imprimeu, stilul camerei în care se află (deoarece ocupă și o mare parte din 
cameră și sunt foarte vizibile în fotografii). 
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