Tips og triks før fotografering
For at boligen din skal ta seg best ut på bildene, er det noen tips vi som fotografer
ønsker å gi til dere, slik at boligen deres fremstår best mulig! Det er en helt klar
sammenheng på sluttresultatet og den innsatsen dere har lagt ned før fotografering!
-

Generelt: Rydd vekk ting som ikke er nødvendig. For eksempel hundebur,
fuglebur, stoler som ikke hører ”hjemme”, dette for å få et romslig preg. Det kan
også være greit å rydde bort en del av bildene på veggen. La kunsten henge, men
familiebildene kan inntil videre tas ned. Se over bokhylla, ta frem bøkene til
hyllekanten. Se over alle lamper, og påse at de fungerer, eventuelt sett inn nye
pærer med høyere styrke for å få frem mer lys.

-

Stua: Trekk fra gardiner for å få inn mest lys, vask vinduene rene. Fjernkontroller
og ledninger gjemmes bort. Sett opp noen friske blomster på bordet og finn frem
noen levende lys. Bilder, puter, tepper og pledd bør ligge rett og pent.

-

Kjøkkenet: Rydd vekk alt overflødig som vannkoker, brødrister og lignende fra
kjøkkenbenken. Oppvask, redskaper bør fjernes, samt det som henger på
kjøleskapsdøren. En fruktkurv på spisebordet tar seg alltid godt ut på bildene!

-

Bad: Rydd vekk personlig kosmetikk som tannbørster, tannkrem, sjampo og
lignende. Vask badet og speilet helt rent. Fjern brukte håndklær og morgenkåper,
heng gjerne noen rene, lyse, pene håndklær på knaggene. Sett vekk evt.
skittentøyskurv.

-

Soverom: Re opp med lyst ensfarget sengetøy. Helst med fine brettekanter. Har
du et sengeteppe, bruk det! Fjern vekkeklokke og annet fra nattbordet. Sørg også
for at barnerommet er ryddet.

-

Utvendig: Sørg for at plenen er klippet. Fjern stiger, sykler, hageredskaper og
annet langs husveggene. Sett utemøblene fint med puter hvis årstiden tilsier
dette, eventuelt fjern snø. Sop inngangen fri for smårusk og løv. Flytt egne biler
fra eiendommen.

Lykke til med ryddingen, så ses vi til avtalt tid!
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