
 
 

Modell fotó, portfolió fotózás  tudnivalók, csomagok 
 

Egy fotózás előtt számtalan dolgot kell kitalálnod, megálmodnod. Azért, hogy mégis megkönnyítsem számodra a választást, összeállítottam öt 
különböző csomagot. A következő szempontok figyelembe vételével Te választhatod ki, hogy melyik szolgáltatást választod: Mennyi ideg szeretnél 
modellként pózolni? Hány darab profi modell fotó főszereplője akarsz lenni? Milyen hosszan szeretnél részt venni a fotózáson?  

 
A csomagok között több különbség is van, de ami minden fotózáson állandó, az a minőség. Biztos lehetsz a minőségi végeredményben, a profi 

modell fotókban. Válaszd az elégedettséget és a minőséget, hiszen ez egy különleges alkalom, koronázd meg minőségi fotózással! 
 
Természetesen a szolgáltatási csomagok nincsenek kőbe vésve, ha valami egészen egyedit és személyre szabottat szeretnél, akkor az is 

megoldható. Vedd fel velem a kapcsolatot, biztos vagyok benne, hogy együtt megtaláljuk a Neked való megoldást, és meg tudjuk valósítani az 
elképzeléseid.  

 



 
 
 
 Natural Fashion modell 

fotó csomag 
 
 

 1 profi smink 

 1 profi frizura 

 2 óra fotózás stúdióban (a fotózás idejébe a sminkelés és a 
frizura elkészítése nem tartozik bele) 

 A fotózás 4 szett ruhában történik, tehát négyszer van 
lehetőséged átöltözni 

 250-300 db digitális fotó 

 8 db retusált modell fotó (portré, fél alakos, egész alakos) 

 További 4 db fekete-fehér modell fotó a retusálásra 
kiválasztottak közül 

 Az ár tartalmazza az összes képet digitális formában, nézőkép 
méretben (800*600 px). A képek digitálisan kerülnek átadásra. 
 
 

A Natural Fashion modell fotózás ára: 54 990 Ft. 

 
 



 
 
 
 

 Cover Girl modell fotó 
csomag 

 
 

 2 profi smink 

 1 profi frizura 

 2,5-3 óra fotózás stúdióban (a fotózás idejébe a sminkelés és 
a frizura elkészítése nem tartozik bele) 

 A fotózás 5 szett ruhában történik, tehát ötször van 
lehetőséged átöltözni 

 350-400 db digitális fotó 

 10 db retusált modell fotó 

 További 5 db fekete-fehér modell fotó a retusálásra 
kiválasztottak közül 

 Az ár tartalmazza az összes képet digitális formában, 
nézőkép méretben (800*600 px). A képek digitálisan 
kerülnek átadásra. 

 Igény esetén stylist a csomag árán felül további 20 000 Ft 
 
 

A Cover Girl modell fotózás ára: 64 990 Ft. 
 



 

Beauty modell fotó 
csomag 

 
 

 2 profi smink 

 2 profi frizura 

 4 óra fotózás stúdióban (a fotózás idejébe a sminkelés és 
a frizura elkészítése nem tartozik bele) 

 A fotózás 7 szett ruhában történik, tehát hétszer van 
lehetőséged átöltözni 

 500-600 db digitális fotó 

 13 db retusált modell fotó (portré, fél alakos, egész 
alakos) 

 További 7 db fekete-fehér modell fotó a retusálásra 
kiválasztottak közül 

 Az ár tartalmazza a fotózás alatt készült összes képet 
DVD-re kiírva, eredeti nagyságban, jpg formátumban 

 Igény esetén stylist a csomag árán felül további 20 000 Ft 
 
 

A Beauty modell fotózás ára: 79 900 Ft. 



 

 
 
 

Dream Girl modell 
fotó csomag 

 
 

 2 profi smink 

 2 profi frizura 

 4 óra fotózás stúdióban (a fotózás idejébe a sminkelés és 
a frizura elkészítése nem tartozik bele) 

 A fotózás 10 szett ruhában történik, tehát tízszer van 
lehetőséged átöltözni 

 600-700 db digitális fotó 

 16 db retusált modell fotó 

 További 10 db fekete-fehér modell fotó a retusálásra 
kiválasztottak közül 

 Az ár tartalmazza a fotózás alatt készült összes képet 
DVD-re kiírva, eredeti nagyságban, jpg formátumban  

 Igény esetén stylist a csomag árán felül további 20 000 Ft 
 
 

A Dream Girl modell fotózás ára: 89 900 Ft. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

Oversized modell fotó 
csomag 

 
 

 2 profi smink 

 2 profi frizura 

 4 óra fotózás stúdióban (a fotózás idejébe a sminkelés és 
a frizura elkészítése nem tartozik bele) 

 A fotózás 8 szett ruhában történik, tehát nyolcszor van 
lehetőséged átöltözni 

 Stylist részvétele a fotózáson, az öltözékek 
megálmodásakor 

 500-600 db digitális fotó 

 13 db retusált modell fotó (portré, fél alakos, egész 
alakos) 

 További 7 db fekete-fehér modell fotó a retusálásra 
kiválasztottak közül 

 Az ár tartalmazza a fotózás alatt készült összes képet 
DVD-re kiírva, eredeti nagyságban, jpg formátumban 
 

 

Az Oversized modell fotózás ára: 99 990 Ft. 
 

 



 
 
 

  

Többet szeretnél? 
 

Ismerd meg a kiegészítő szolgáltatásokat, amelyekkel még teljesebbé teheted az egyes csomagokat: 
 

 Plusz retusált képek - amennyiben az általad választott csomagban megadott retusált fotókon felül szeretnél továbbiakat kérni, arra is van 
lehetőség. A plusz retusált modell fotók ára: 3 500 / kép. 

 Fotókönyv - stílusos, elegáns és mindenekfelett profi. Az első 15 oldalas fotókönyv ára: 25 000 Ft, a további darabok ára: 15 000 Ft / db. Az ár 
a fotókönyv nagyságától, lapok számától, borítótól függően változhat. Egyedi kérés esetén árajánlatot adunk. 

 Fotó nyomtatás: az elkészült modell fotókat A4-es méretű nyomtatott képként is megkaphatod. Ennek ára 1 000 Ft / kép 

 A fotózáson készült összes kép teljes felbontásban, DVD-re kiírva: 10 000 Ft. 

 Ha a sok kép láttán tanácstalan vagy, melyik a legjobb, szívesen segítek a válogatásban. Természetesen a végső döntés a Tied, én csak 
javaslatokkal szolgálok. A képválasztás ára 600 Ft/kép. 

 
Természetesen teljesen egyedi csomag összeállítására is van lehetőség! Ehhez kérlek elérhetőségeim egyikén vedd fel velem a kapcsolatot. 
 
 



Néhány szó a profi retusálásról 
 

Sok képen azt láthatja az alaposabb szemlélő, hogy a kép egyszerűen el van mosva, a készítő így próbálta eltüntetni a bőrhibákat. Ezzel a 
technikával azonban a tónusok, pórusok, apró jellegzetességek is eltűnnek. Az általam készített és retusált képeken professzionális technikát 
alkalmazok, ami által az említett részletek megmaradnak. Anélkül varázsolom még tökéletesebbé a Rólad készített képet, hogy a Rád jellemző 
vonások eltűnnének. Arra törekszem, hogy kiemeljem természetes szépségedet, korrigáljam az esetleges hibákat, nem pedig arra, hogy plasztik 
hatást érjek el. A fenti képen és a következő két oldalon azt láthatod, hogy a nyers kép hogyan néz ki retusálás után. 

Tudnivalók 
 

 A csomagok kapcsán fontos elmondanom, hogy időpont foglaláshoz szükséges, hogy bankszámlámra beérkezzen a foglaló összege, 10 000 Ft. 
Ennek részleteit e-mailben egyeztetjük. 

 Ha nem jössz el a fotózásra, vagy a fotózás előtt 5 napon belül mondod le, az általad befizetett foglaló elvész, kivéve, ha orvosi papírt mutatsz 
arról, hogy valóban beteg voltál. Amennyiben én mondom le a fotózást, a foglaló kétszeresét fizetem Neked vissza, kivéve vis major helyzet 
esetén. 

 Az ajánlatban feltüntetett árak magánhasználatú képekre vonatkoznak. Kereskedelmi célú felhasználás esetén egyedi árajánlatért keress a 
dokumentum végén található elérhetőségeim egyikén. 

 



 

Hogyan készülhetsz fel alaposan a modell fotózásra? 
 

Jó néhány teszt és portfolió fotózáson vagyok túl, így arra gondoltam, összeszedem az utóbbi hetek, hónapok tapasztalatai alapján, hogy mire is 

figyelj oda modellként, amikor elmész egy fotózásra. Ezen dolgok betartásával megkönnyíted a fotós életét, és szebb képek készülnek majd 

Rólad.    

A teszt és portfolió fotózásokra az esetek nagy részben a modell maga visz ruhákat. Ilyenkor vigyél több ruhát és kiegészítőt magaddal. A 

fotózáson majd kiválasztjátok a helyzetnek/beállásnak megfelelőt, és könnyebb dolgotok van úgy, ha bőven van miből válogatni. Nem kell 

mindennek fekete-fehérnek lennie, bátran vigyél magaddal színesebb darabokat.  A ruhák legyenek tiszták, vasaltak. Szintén legyenek tiszták, jó 

állapotúak a cipők, ezekből is több félét érdemes vinni. 

Ha a ruhákat a fotós, illetve stylist, vagy harmadik személy biztosítja, add meg a pontos méreteidet (mell, derék, csípő, ruhaméret, cipőméret, 

fürdőruhás, fehérneműs fotózásnál kosárméret). 

Ha póthajad, 3D-s műszempillád, kontaktlencséd van, szintén előre jelezd a fotósnak, mert a frizura, smink elkészítésénél ezek fontosak lehetnek. 

Ő majd továbbítja az információt a fodrásznak, sminkesnek. 

Ha valamilyen sérülés vagy nem oda illő dolog van Rajtad, tudasd a fotóssal még a fotózás előtt (pl. fogszabályzó, tetoválás, egy seb). A fotózásra 

ne hagyj magadon testékszert. Ha van piercinged, előző este vedd ki. 

Amennyiben kezdő modell vagy, vagy ez az első fotózásod, próbálgass pózokat, arckifejezéseket otthon a tükör előtt. Így kitapasztalhatod, 

melyik póz áll jól Neked, mi az, ami előnyös. 

 



  
Ha betegség miatt lemondod a fotózást, a fotóst erről mielőbb értesítsd! Hívd fel telefonon, esetleg írj neki egy SMS-t.  A közösségi oldalak, mint 
például a Facebook, nem alkalmasak erre még akkor sem, ha a korábbi egyeztetések esetleg itt történtek. A fotós előző éjszaka, vagy a fotózás 
napján már nem nézegeti ezeket, hanem készül a fotózásra. Kínos percek kerülhetők el ezzel mindkét fél részéről. 
 
Fontos, hogy érkezz kipihenten és pontosan. Ha csúszol, akkor értesítsd a fotóst, hogy csúszás van. A bizonytalanság érzése mindkét fél részéről 
negatívan alapozhatja meg a későbbi hangulatot. 
 
Érkezz a fotózásra laza ruhában. Ez azért fontos, mert ha olyan ruha van rajtad, ami szűk, passzentos, akkor a bőrödön a ruha nyomai 
meglátszanak és emiatt csúszhat a fotózás, hiszen meg kell várni, amíg ezek a nyomok elhalványulnak.   
 
Legyen Nálad személyi igazolvány, mert a modell szerződéshez szükséges a személyi számod és egyéb adatok. Ha nem vagy 18 éves, akkor 
szükséges szülői beleegyezés is a fotózáshoz. Ilyenkor vagy kísérjen el a szülő, vagy küldjön egy meghatalmazást 2 példányban. 
 
Amikre még ajánlott figyelni:  
 

 Frissen mosott hajjal, smink nélkül érkezz. 

 A szemöldököd legyen ápolt. Ha szeded, azt előző nap tedd meg. 

 Figyelj a friss, alapos szőrtelenítésre (gyantázást érdemes a fotózás előtt 3-4 nappal megcsináltatni, hogy már szép legyen a bőr felszíne). 

 Szoláriumozás, napozás 3 nappal a fotózás előtt már kerülendő, mert kipirosodhat tőle a bőröd. 

 A körmeid legyenek ápoltak a kezeden, és a lábadon is. Ha körömlakkot használsz, lehetőleg valami natúr szín legyen, ha mégis mást 
választanál, semmiképp ne rikító színűt, a körömlakk ne legyen lepattogva. 

 Hozz magaddal testszínű bugyit, melltartót, ez utóbbi lehetőség szerint legyen pánt nélküli. 
 

Végül pedig egy mondat az evésről, ivásról. Kérdezz rá a fotózás előtt, hogy biztosított-e enni, innivaló, vagy vigyél-e magaddal. Korgó gyomorral 

nem tudsz majd lazán, fesztelenül pózolni. 



 

 

Néhány elÖtte-utána kép 



 

Köszönöm figyelmedet, 

remélem, hamarosan 

találkozunk! 

Bodogán Sándor 
info@bodogansandor.hu 
www.bodogansandor.hu 

facebook.com/bodogansandorphotography 
instagram.com/bodogansandor 

 

http://www.bodogansandor.hu/

