
Zdjęcia biznesowe - gdzie je wykorzystać? 

Po co zdjęcia biznesowe? 
Trudno wyobrazić sobie kogoś, kto bagatelizuje znaczenie 
wizerunku biznesowego w realiach XXI wieku. Wydaje się, że 
wszyscy uczestnicy rynku zdają sobie sprawę, że poczciwe hasło 
"Jak cię widzą, tak cię piszą" nie tylko nie straciło na aktualności, 
ale stało się częścią kanonu oczywistych prawd marketingu i teorii 
komunikacji, a  zdjęcia biznesowe weszły na stałe do obiegu. 

profesjonalna-fotografia.pl 

Wizerunek biznesowy 
w oczywisty sposób wiąże się z fotografią, ponieważ to ona go 
utrwala i konserwuje. Mówiąc górnolotnie - w sferze publicznej 
istniejemy głównie za sprawą naszych wizerunków, które są 
nieporównanie bardziej istotne, niż nasze poglądy. Możemy 
kontestować ten stan rzeczy, ale raczej bezskutecznie. Tak 
wyglądają fakty: nasz wizerunek jest znacznie istotniejszy niż 
przekonania, które żywimy i wartości, którym hołdujemy. To po 
prostu konsekwencja cywilizacji obrazkowej, której jesteśmy 
częścią. 
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Jeśli tylko pogodzimy się z tym oczywistym faktem, że 

Wizerunek ma znaczenie 
trzeba wyciągnąć z tego właściwe wnioski.  
Po pierwsze - że warto zrobić sobie profesjonalne zdjęcia 
biznesowe,  
po drugie - że skoro zainwestowało się w takie zdjęcia - trzeba je 
maksymalnie skutecznie wykorzystać.  
Dlaczego? Bo takie  
 
 

zdjęcia po prostu pomagają w zdobyciu 
nowej pracy,  

 
 
 
ułatwiają nawiązanie nowych kontaktów, wzbudzają zaufanie, 
budują wiarygodność i prestiż. 
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Nie miej złudzeń.  

 
Nie będziesz awansował ani nie zdobędziesz nowej pracy, jeśli na 
swoim profilu na LinkedIn zawiesisz swoje zdjęcie z wesela kolegi 

albo wycieczki do Kampinosu lub urodzin córki.  
 

To nie o to chodzi, by publikować fotografie z wydarzeń, z którymi 
jesteś emocjonalnie związany. W sferze publicznej powinieneś 

zadbać o swój wizerunek biznesowy.  

 
Po prostu musisz dysponować 

zestawem zdjęć, 
 
 

 na których będziesz wyglądał bez zarzutu: elegancko ubrany, 
sfotografowany na neutralnym tle w korzystnym świetle będziesz 

budził pozytywne skojarzenia. Takie zdjęcia zawsze ci się 
przydadzą. 
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Przykładowy zestaw zdjęć 
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w profilach społecznościowych:  

FB, LinkedIn, GoldenLine,  
na stronach www firmy, w CV 

w oficjalnych dokumentach firmy: sprawozdaniach, raportach, 
 broszurach w materiałach prasowych 
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Na koniec kilka słów o naszych 
przyzwyczajeniach,  

 
które skutecznie utrudniają podjęcie decyzji o zamówieniu nowej 
sesji portretowej. Wiele osób - dotyczy to zarówno pań, jak i 
panów - wychodzi z założenia, ze najlepsze zdjęcia, jakie im 
zrobiono, pochodzą z czasów studiów albo dobrze wspominanych 
wakacji na Dominikanie (lub w Świnoujściu). No cóż - trudno 
dyskutować ze szczęśliwymi wspomnieniami (bo filozofowie 
mówią, że są one prawdziwsze od samego szczęścia), ale 
powiemy jedno: dobrze zrobiona współczesna sesja portretowa 
na pewno lepiej przysłuży się waszej karierze biznesowej niż 
najfajniejsze zdjęcia z wakacji albo ślubu kolegi. 
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