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Jõgeval

Kuidas koostada ettevõtte 
fotopanka



Teemad:

- toote- ja toidufoto eripärad,

- tootefoto tehnilised nõuded,

- avalikud pildipangad vs teen/tellin ise,

- autoriõigused, eetika. 



Ma olen otse loomulikult ja 
ilma igasuguste kahtlusteta

- ilus,
- tark,
- osav.

Kas ma tahan, et mu tegevus 
paistab välja?

Kas mu tooted või teenused 
paistavad välja

- huviäratavad,
- kas visuaal annab edasi 

seda, mida ma teen?



Külastaja otsib

- unikaalsust,
- emotsiooni,
- info saamise ja navigeerimise lihtsust,
- toote või teenuse sobivust tema minapildiga,
- kaasajastatud infot ja fotosid.

Mõnikord on vähem pigem rohkem, aga liiga vähe on vähe.

NB! Mida oled netti riputanud, see sinna jääb .



Hea foto eeldused:

- sõnum,

- väljenduslikkus,

- valgus,

- kompositsioon.

Õpikureeglid toimivad siiski :

- kolmandikureegel,

- inimesi ei tohi lõigata 

liigeste kohalt.

Fotoaparaat olgu oma!



Toidufoto meelespea:

1. Valgus: võimalusel tee toidufoto päevavalges. Parim 

aeg on suvel enne õhtut. Valgust saab lampidega 

parandada. Alternatiiv on stuudiofoto.

2. Taust, nõud: eelista heledat või tumedat neutraalset 

pinda, nõud kas toon-toonis või vastandvärvides, väga 

kirjud nõud ei ole reeglina head. Värvi võib anda 

aksessuaaridega.

3. Välk: ära mingil juhul kasuta otsevälku! Pigem kasuta 

abilampe ja välguhajutit.

4. Värvihaldus: kasuta heledat või tumedat lähenemist, 

kindlasti vähenda lisavalgusega tekkinud kollast 

üldmuljet.

5. Pildistamisnurk: 45 kraadi on kindla peale minek, 

proovi ka otse pealt pildistamist või mõnele detailile 

keskendumist.



Tootefoto meelespea:

1. Valgus: võimalusel tee toidufoto päevavalges. 

Parim aeg on suvel enne õhtut. Valgust saab 

lampidega parandada. Alternatiiv on stuudiofoto.

2. Taust: eelistatud on valge taust (à la 

kataloogide jaoks), vali meelepärane taust, mida 

kasutad pikka aega.

3. Välk: ära mingil juhul kasuta otsevälku! Kasuta 

pigem abilampe ja välguhajutit. Võib kasutada ka 

valgustelki.

4. Värvihaldus: kasuta heledamat lähenemist, 

kindlasti vähenda lisavalgusega tekkinud kollast 

üldmuljet.

5. Pildistamisnurk: pildista väikese nurga all või 

olenevalt toote eripärast.



Ära unusta, et kliendid teevad KA pilte :

- mõtle ja vaata enne uue toidu 

menüüsse lisamist, uute nõude 

ning lauakatete ostmist, kuidas 

need paistavad fotol välja –

klientide fotod sotsiaalmeedias jm 

on teie tegevuse peegel ,

- pakend peab toodet toetama, silt peab olema loetav ja 

arusaadav, et klientide fotod annaksid edasi tervikmulje ja 

oleksid võimalikult toetavad. 



Kes mida tahab?

Erinevad veebilehed vähendavad reeglina fotot, et mitte 
aeglustada lehe tööd. 

Enda originaalfaili foto pikem külg võiks olla vähemalt 1000 px. 

Mõned näited failide nõuetest:
- Puhka Eestis: avapilt min 1600 x 900 px, galerii 960 x 540 px,
- EV 100 kingitus: vahemik 1170 x 520 kuni 3510 x 1560 px,
- Facebook (parameetrid muutuvad pidevalt): 
kaanefoto 828 x 315 px, jagatav foto 1200 x 900 px.



Kui toidufoto edastab emotsiooni, siis tootefoto on reeglina 

nagu passipilt:

- rahvusvahelised veebipoed (Amazon jt) on kehtestanud 

kindlad reeglid müügil olevatele toodetele,

- kogu toode peab pildile mahtuma,

- toode peaks pildist katma umbes 85%.

Kui tahate tooteid tutvustada oma veebi/fb-lehel või müüa 

oma e-poe kaudu, on vabamad käed. 



Formaat:

- TIFF (.tif/.tiff), JPEG (.jpeg/.jpg), GIF (.gif) and PNG (.png) 

formaat,

- reeglina soovitakse fotot JPEG või PNG formaadis

(sotsiaalmeedia soovitab juba kasutada PNG faile),

- RAW formaadis pildistamisel konverteeritakse foto arvutis 

tavaliselt JPEG või PNG formaati.

Värviruum:

- enamikus kaamerates vaikimisi sRGB värviruum, fotograafid 

kasutavad ka AdobeRGB värviruumi,

- veebi lähevad fotod sRGB värviruumis,

- CMYK värviruum on kujundaja ja trükikoja vaheliseks 

suhtlemiseks.



Mul on vaja ühte pilti …   

ISO 100, f/4.5, 1.50 s, kujutis 3712x5568 px, jpeg fail 9-10 MB

*
telefon, automaatseaded, 
kujutis 3096x4128 px, 
jpeg fail 2,5-3,7 MB



Võtan fotost maksimumi! 
Objekti ümber peab olema „õhku“!

RUUT!



Üks võrdub mitu



Soovitused:

- leia oma stiil; eriti hea, kui tooted/teenused, pakendid, 

fotod, tekstid jne moodustavad ühtse terviku,

- poseeritud inimestega fotod on elutud,

- leia inimene, kes teeb/hangib teile fotod, 

samuti haldab teie fotopanka,

- kampaania puhul, kus kutsute üles inimesi oma fotosid 

jagama, märkige, et soovite neid pilte edaspidi kasutada,

- kui kahtled, kas valida fotode A või B vahel, lase valida 

võõral,

- ära unusta fotodest aeg-ajalt koopiaid teha.



Avalikud pildipangad või teen ise?

Pildipangad - küsitakse autoritasu või on autoritasuta:
+ ei pea ise pildiga vaeva nägema,
- võimalus, et ma ei ole ainus sama foto kasutaja, 
- kohapeal ei näe klient sama olukorda :(

Tasuta pildipangad (otsing: royalty free images, free stock 
fotos vms) – viide autorile ja pildipangale:
- Dreamstime - https://www.dreamstime.com
- Unsplash - https://unsplash.com
- Pexels - https://www.pexels.com
- StockSnap.io - https://stocksnap.io/search/food
jne



Võtsin pildi internetist …

Otsing viib alati allikani!

Varu aega, et kontrollida üle,
millised on foto kasutamise
tingimused.

Creative Commons (CC) litsentsid 
(6 erinevat):  nõutav kindlasti autorile 
viitamine (erinevus võib olla, kas lubatud 
üldiselt või mitteärilistel eesmärkidel).



Autoriõigused

Soovitan lugeda: 
Intellektuaalomandi õppematerjal, Eesti 
Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus, 2015 
(veebiõpik)

Autoriõigus ei kaitse mitte sisu, vaid selle vormi. Autoriõigus 
kehtib autori eluajal ja 70 aastat pärast surma. 
Näiteks toiduretsept ise ei käi autoriõiguse alla, küll aga 
valmistamisviisi kirjeldus.

Fotod on autoriõigusega kaitstud!
NB! © märgi lisamine on üksnes informatiivne



Varalised ja isiklikud õigused

Varalised õigused:

- autor võib varalised õigused – üksikud või kogumina - üle anda 

(loovutada), kas tasu eest või tasuta; 

- autor võib lubada teistel isikutel kasutada oma isiklikke õigusi, andes 

litsentsilepinguga teisele isikule vastava loa (litsentsi):

* lihtlitsents – litsentsiandjale jäävad samad õigused ja ta võib neid 

kolmandatele isikutele edasi anda,

* ainulitsents - autoril endal puudub õigus teost kasutada;

- kui juriidilise isiku töötaja teeb ettevõttele fotosid oma tööülesannete 

raames, on tööandja fotode varaliste õiguste kandja, kuid need tuleb 

täpsustada.

Isiklikud õigused:

Õigus autorsusele ja selle märkimisele, teose puutumatusele, 

täiendamisele, avalikustamisele ja tagasivõtmisele.



Eetika ja fotode korrektne kasutamine

- kasuta fotot, mida on õigus kasutada (ise tehtud, avalikust 

andmebaasist, küsitud luba vms),

- viita foto autorile või pärinemiskohale (näiteks MUISi fotod),

- ära pane avalikult üles fotosid inimestest, kes seda ei soovi, 

samuti väldi fotosid olukordadest, mida võib valesti mõista,

- ole valmis kriitikaks, vajadusel eemalda foto avalikust 

kasutusest.



Lõpetuseks …

Tegelikult …
kui on vaja mingit 
konkreetset pilti, 

siis seda ikkagi pole .

Hoia objektiiv puhas!


