
Jak robić
dobre zdjęcia 
na budowie?
(telefonem)

Poradnik dla
wykonawców,
właścicieli firm
budowlanych.
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Po co robić zdjęcia
na budowie?

Zdjęcia to dowód na to, jak pracujesz i jak
działa Twoja firma. 

Potencjalni klienci chcą widzieć, jakie domy
budujesz, jak wyglądają mury, dach czy inne
elementy budynku. 

To wartościowa treść dla potencjalnych
klientów. Zdjęcia możesz wykorzystać w
mediach społecznościowych (Facebook,
Instagram), możesz je także pokazać
klientom. 

Zdjęcia podnoszą wartość Twojego profilu
na Building Companion. Firmy, które mają
zdjęcia z realizacji inwestycji są częściej
wyszukiwane przez inwestorów. Do takich
firm trafia więcej zapytań o budowę domu.  



Jak robić dobre
zdjęcia na budowie?

Wystarczy Ci telefon

Rób zdjęcia przed rozpczoczęciem
prac i po ich zakończeniu 

Nie�musisz�mieć�super�sprzętu.
Wystarczy�telefon�z�aparatem.�Nie�musi
być�to�najlepszy�model.�

W�social�media�(na�Facebooku�i
Instagramie)�bardzo�dobrze
przyjmowane�są�zdjęcia�przed�i�po.
Budujesz�domy?�
Zrób�zdjęcie�pustej�działki�-�a�po
zakończeniu�budowy�-�gotowej
inwestycji�:)�



Rada 1: 
wyczyść obiektyw

Zamglone,�niewyraźne�zdjęcia?�Najczęściej�to
wina...brudnego�obiektywu!�Wyczyść�obiektyw�telefonu

ściereczką�z�mikrofibry,�z�bawełny�lub�papierem.�



Rada 2: 
ustawienia telefonu

Włącz�siatkę�w�ustawieniach
�

Siatka�pozwoli�Ci�wyrównać�Twój�kadr�z�naturalnymi
liniami,�które�fotografujesz.�Jeśli�robisz�zdjęcie�domu:
kreski,�które�pojawią�się�na�wyświetlaczu�pomogą�Ci

ustawić�obiektyw�równo�wzdłuż�linii�podstawy�-
fundamentów.�Dzięki�temu�Twoje�zdjęcie�będzie

proste�-�bardziej�harmonijne.
�

Przytrzymaj�punkt�ostrości

Pomóż�aparatowi�zrobić,�jak�najlepsze�zdjęcie�i�na
wyświetlaczu�kliknij�w�miejsce,�które�ma�być�wyostrzone.�

To�takie�proste,�a�ludzie�często�o�tym�nie�pamiętają.



Rada 3:
bez bałaganu!

Staraj�się�robić�zdjęcia�po�zakończeniu�wszystkich
prac�-�gdy�teren�budowy�jest�już�uprzątnięty.�

�
Jeśli�nie�masz�takiej�możliwości,�zrób�zdjęcie�tak,�by

nie�było�widać�bałaganu.�



Rada 3:
format zdjęć

Na profil Building
Companion dodawaj
zdjęcia w poziomie

Na social media rób
zdjęcia w pionie



Rada 4:
bez bałaganu!
kadruj

�

Możesz�wykadrować�zdjęcie�tak,�by
skupić�się�na�tym,�co�jest�ładne�=�bez

pokazywania�całości



Rada 4:
bez bałaganu!
perspektywa

Czasem�wystarczy�zmiana
perspektywy,�by�pokazać�budynek�

ze�strony,�na�której�nie�widać
sprzętu,�pojazdów,�bałaganu.



Rada 5:
przepisy BHP

Nie�pokazuj�pracowników�
na�np.�dachu�bez�zabezpieczeń,�osób�bez

kasków�i�kamizelek.�Jeśli�już�pokazujesz�kogoś
na�budowie�(w�tym�siebie)�-�pamiętaj�

o�przepisach�BHP!



Czy możesz robić zdjęcia
swoim pracownikom?

Jeśli�chcesz�pokazać�swoich�pracowników
na�np.�stronie�internetowej,�w�mediach

społecznościowych�lub�na�profilu�Building
Companion:�potrzebujesz�pisemnej�zgody

na�wykorzystanie�wizerunku.�
Jeśli�nie�masz�takiej�zgody�-�nie�rób.�

Czy potrzebujesz zgody
właściciela budynku?

nie�możesz�wchodzić�na�teren�prywatny,
nie�możesz�na�zdjęciu�pokazywać�lokalizacji�tj.�ulicy�i
numeru�budynku,
nie�możesz�zamieszczać�wizerunku�osób�trzecich�bez�ich
pisemnej�zgody.

Nie.�Możesz�jechać�na�inwestycje,�którą
zrealizowałeś�nawet�dawno�temu�i�nie�musisz
pytać�właściciela,�czy�możesz�zrobić�zdjęcia.��

�

ALE!�TO�JEST�WAŻNE:
�



Jak robić ładne zdjęcia
budynku w trakcie
budowy? kilka trików

Rób zdjęcia z daleka :)



Jak robić ładne zdjęcia
budynku w trakcie
budowy? kilka trików

Pokaż elementy, z których jesteś
zadowolny np. cienkie spoiny,
deskowanie, dach, elewajcę 



Jak dodać zdjęcia na profil
Building Companion?

Krok 1: zaloguj się na swój
profil https://app.building-

companion.pl/

Krok 2: w prawym górnym
rogu wejdź na swoją nazwę,
następnie kliknij Mój profil

https://app.building-companion.pl/


Jak dodać zdjęcia na profil
Building Companion?

Krok 3: na samym dole
znajdziesz opcję

 "Dodaj zdjęcia z realizacji"

Krok 4: dodaj zdjęcia 



Nie masz jeszcze profilu
na Building Companion?

Building Companion to platforma ze
zleceniami na budowę domu. 

 
Tylko dla firm, które budują domy i

mają NIP - musisz mieć aktywną
działalność!

DOŁĄCZ >>

https://building-companion.pl/dla-firm?utm_source=pdf&utm_medium=tutorial&utm_campaign=zdjecia
https://app.building-companion.pl/register?utm_source=pdf&utm_medium=tutorial&utm_campaign=zdjecia

