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W przypadku projektów wielotematycznych, organizowanie sesji zdjęciowej czasami jest nieopłacalne i korzystniej jest
kupić poszczególne fotografie na takiej
stronie. Czasami wykonanie zdjecia nie
jest możliwe z powodów technicznych lub
lokalizacyjnych.

Banki Stockowe

banki zdjęć - nowe możliwości dla fotografów

zdjęcie - aranżacja

Marek Michałowski

W ostatnich latach, prężnie rozwijającym
się sektorem na naszym internetowym
rynku fotograficznym są banki zdjęć (ang.
microstocks, stocks) - popularnie Stocki posiadające rozbudowane bazy zdjęć,
wzbogacane przez fotografów czy twórców grafiki. Pliki w takich bazach są oferowane na licencji royalty-free za odpowiednią opłatą jako pojedyncze egzemplarze lub w planach abonamentowych.
Bank zdjęć charakteryzuje się przede
wszystkim dużą ilością udostępnianych

zdjęć, a do tego także niskimi cenami,
które są przystępne zarówno dla projektantów, firm reklamowych czy też właścicieli stron internetowych. Zapotrzebowanie na tego rodzaju pliki jest coraz większe. Wiadomo, że powstaje dużo różnych
stron internetowych, na których mamy
możliwość przeczytać ciekawe informacje, ale żeby je zauważyć obok musi znajdować się ciekawy i powiązany tematycznie obrazek, który oczywiście najłatwiej
jest pobrać z odpowiedniego Stocka.

zdjęcie - aranżacja z miejscem na tekst

zdjęcie - kompozycja bez tła, do wycięcia
źródło: http://pl.depositphotos.com/
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Opcja dla fotografa
Bank zdjęć to także opcja na dodatkowy
dochód dla fotografa. Przyjrzyjmy się propozycji dla dostawców w banku Depositphotos. Każdy fotograf czy twórca grafiki
może zarabiać na sprzedaży swoich prac
w takich serwisach jeśli ukończył 18 lat,
jest autorem danych prac, które są dodatkowo odpowiedniej jakości. W Depositphotos musimy początkowo przesłać kilka
naszych przykładowych prac do oceny
i po przejściu takiego testu możemy już
dostarczać nasze pliki do woli. Jeśli chodzi
o wymagania co do samych zdjęć, muszą
mieć minimalną rozdzielczość 3,8 MP,
czyli 2400x1600 format JPG/JPEG i nie
mogą zajmować więcej niż 50 MB. Oczywiście istotne jest również to co fotografujemy, bo jeśli trafimy w gusta klientów
sprzedamy i zarobimy więcej.
W każdym banku popularne są grafiki
z elementami przydatnymi do tworzenia
stron internetowych czy zdjęcia przedstawiające ludzi w różnych sytuacjach. Bardzo często klienci wyszukują obrazów
przez słowo kluczowe „biznes”. Do tego
widać również duże zapotrzebowanie na
zdjęcia tematyczne związane z Bożym
Narodzeniem, Nowym Rokiem czy odpowiednimi wydarzeniami.
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miasto - grafika wektorowa

miasto - fotografia

Bank stockowy dla Klienta
Gdy potrzebujemy zdjęcia, wystarczy skorzystać z prostej wyszukiwarki, wpisując daną
frazę. Serwisy dają możliwość wyszukiwania zaawansowanego, gdy chcemy zawęzić
obszar poszukiwać co do kształtu fotografii lub jej rodzaju.
Aby zobaczyć jak banki stockowe działają w praktyce, jak wyglądają zdjęcia, obrazy
wektorowe i jak korzysta się z ich zasobów - zapraszamy na stronę Depositphotos.

http://pl.depositphotos.com/

Royalty-free to typ licencji, przy zakupie której licencjobiorca nabywa prawa
do nieograniczonego czasowo i terytorialnie wykorzystywania zdjęcia na wielu obszarach eksploatacji określonych w licencji. Licencjobiorca nie musi podawać sposobu i zakresu wykorzystania fotografii, ponosi jednorazową opłatę
i może je wykorzystywać wielokrotnie w różnych projektach i nie potrzebuje
żadnych dodatkowych indywidualnych licencji.
Ten typ licencji nie zastrzega użycia fotografii na wyłączność ani nie przenosi
praw autorskich na licencjobiorcę, prawo autorskie pozostaje u autora zdjęcia
(co jest równoważne z tym, że nie można zdjęć zakupionych na licencji Royalty Free odsprzedawać).
Wszystkie zdjęcia dostępne na stockach posiadają licencję Royalty Free (niektóre zdjęcia mogą posiadać także inne licencje), jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że każdy stock ma własną licencję Royalty Free, przez co szczegóły
użycia danego zdjęcia zależą od ustaleń zawartych w regulaminie stocka,
z którego zostało ściągnięte.

Model Release jest pisemną umową zawartą pomiędzy osobą, której wizerunek wykorzystamy na fotografii, a fotografem wykonującym zdjęcia. Osoba
przedstawiona na fotografii wyraża w niej zgodę na wykorzystanie zdjęcia do
celów komercyjnych. Każde zdjęcie zawierające osoby, które można zidentyfikować, musi mieć załączony formularz ‚model release’, formularz zgody jest
także wymagany, jeżeli fotografuje się samego siebie. W przypadku fotografii
osób nieletnich (poniżej 18 lat) należy mieć zgodę prawnego opiekuna modela. Wymagana jest także zgoda na rozpowszechnianie obrazu własności (Property Release).

Dla fanów portali społecznościowych strony serwisu:
https://www.facebook.com/DepositPhotosEN

Wszelkie przydatne informacje znajdują się na stronie:
http://pl.depositphotos.com/pt-1.html

http://twitter.com/Depositphotos

ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI NA FORUM
http://ckfoto.pl/forum
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