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Introducere 
sau 

DE CE E BINE SĂ LECTUREZI ACEST GHID ÎNAINTE DE A LUA ACEASTĂ DECIZIE 
(de a alege un fotograf pentru nunta voastră) 

 
 

Bună! Eu sunt Sergiu Nicola și sunt pasionat de fotografie de peste 7 ani. Vin în fața 

ta cu acest ghid pentru a-ți oferi informațiile necesare în urma cărora voi să luați cea 

mai bună decizie atunci când veți alege fotograful de nuntă. Dacă deja am dezvăluit 

obiectivul acestui ghid rămâne să răspund și la întrebarea ”De ce e necesar un 

asemenea ghid? ”. 

 

Ei bine, acum câțiva ani și eu, la rândul meu, am fost într-o asemenea situație când 

după alegerea nașilor, alegerea unui restaurant frumos și alegerea bisericii pentru 

ceremonia religioasă, venise momentul alegerii fotografului. Din păcate eu nu 

avusesem prilejul de a avea la îndemână și de a citi un ghid despre un subiect atât de 

important. Sunt sigur că mi-ar fi prins foarte bine. Chiar dacă și celelate servicii sunt 

foarte importante, în rândurile ce urmează vă voi da câteva motive relevante care 

răspund la întrebarea “De ce e nevoie să am un fotograf potrivit la nunta noastră?” . 

 

Poate cel mai important motiv este acela că fotograful (în comparație cu prestatorii 

celorlalte servicii) va fi în cea mai mare parte a zilei alături de voi. Încă de la răsăritul 

soarelui el va fi acolo să surprindă momentele de pregătiri și alte detalii specifice 

acelei perioade din zi. Desigur, despărțirea de el este unul din semnele că soarele a 

apus de ceva vreme iar evenimentul se aproprie de sfârșit. În tot acest timp el este 

”umbra” voastră și va încerca să surprindă toate momentele frumoase din acea zi 

documentând evenimentul cât mai bine. Iată, în urma acestui fapt vedem relevanța 

alegerii unui fotograf potrivit la evenimentul vostru. Atât calitatea fotografiilor, 

profesionalismul, cât și modul său de a fi, trebuie să fie foarte bine armonizate încât 

prezența lui în preajma voastră să aducă liniște, siguranță; pe scurt, o stare de bine. 
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Fotografiile 
sau 

CUM SĂ EVALUEZI CÂT MAI CORECT UN FOTOGRAF ÎN FUNCȚIE DE PORTOFOLIUL 
SĂU 

 
 

În ceea ce privește decizia alegerii unui fotograf de nuntă se pot aborda multe 

subiecte, însă cel mai important și probabil cel mai relevant este cel al calității 

fotografiilor pe care le face. O fotografie bună poate fi evaluată și de persoane care 

nu au tangențe cu fotografia. În opinia mea, o fotografie bună este aceea care 

armonizează următoarele trei elemente: lumina, compoziția, momentul. 

La aceste trei elemente trebuie să fiți atenți când aruncați o privire peste un 

portofoliu. Nu recomand evaluare fugitivă ci una cât mai riguroasă deoarece dacă 

unul din aceste elemente nu este armonizat cu celelalte, fotografia – din punctul meu 

de vedere – este una nereușită. Deci, atenție la fotografii. 

Un alt aspect la care trebuie să fiți atenți este complexitatea documentării 

eveninimentelor deja fotografiate și a propriului stil pe care îl abordează fiecare 

fotograf în parte. Cu cât un eveniment este mai complex documentat, cu atât 

desfășurarea acelei zile se poate înțelege mai ușor creând cu adevărat o poveste. 

Există și fotografi care afișează doar câteva fotografii așa-zise ”bombă” din cadrul 

unui eveniment dar fără să spună povestea acelei zile ci pur și simplu pentru a crea 

senzaționalul. În acest caz, recomand îndreptarea atenției voastre spre fotografi care 

expun public evenimentul de la A la Z.  

Consider această categorie de fotografi mai relevantă pentru voi deoarece 

profesionalismul lor se va vedea și în condiții de lumină nu tocmai favorabilă, cum ar fi 

o cameră (unde poate lumina nu e prea bună) în care mirii se pregătesc sau într-o 

biserică în care lumina nu pătrunde foarte mult. Deci, atenție la complexitatea 

documentării evenimentului. 
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După ce ați parcurs cel puțin un portofoliu, recomandarea mea este să vă îndreaptați 

atenția spre site-ul său. Consider că site-ul reprezintă ”căsuța” fotografului unde 

oaspeții sunt invitați să afle despre ceea ce face, cum face și chiar despre el. În opinia 

mea, un fotograf care nu deține un site de prezentare a serviciilor sale, este un 

fotograf incomplet. Încurajez cercetarea site-ului (dacă el există) în mod amânunțit 

pentru a vă face o idee atât despre fotograf cât și despre viziunea sa în ceea ce 

privește nunta: ce îi place, ce recomandă, ce nu recomandă și așa mai departe. Un 

lucru foarte important pe care trebuie să îl știți este că sunt mulți fotografi buni. 

Scopul vostru, totuși, nu ar trebui să fie cel de a-l alege pe cel mai bun, ci pe cel mai 

potrivit. Spun aceasta cu referire la ceea ce am menționat mai sus : ” prezența lui în 

preajma voastră să aducă liniște, siguranță; pe scurt, stare de bine” dar și fotografii 

bune. Pe baza site-ului vă veți putea face o idee despre acest fapt lecturând informații 

relevante înainte de a-i cere oferta de preț. 

Deci, atenție la conținutul site-ului (dacă el totuși există). 
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Prețul 
sau 

CUM SĂ AFLI NIVELUL DE PROFESIONALISM AL FOTOGRAFULUI ÎN FUNCȚIE DE 
OFERTA SA 

 
 
 

Fotografii în funcție de prețul pe care îl practică se împart în trei categorii: 

 
Amatori : 200 – 300 € 

Semi-profesioniști : 400 – 600 € 
Profesioniști : 700 – 1000 € (sau poate chiar mai mult) 

 

Desigur, ca în orice domeniu există și abateri de la regulă. De exemplu, un amator 

poate să formuleze o oferă de 500 €, supraevalunându-se nejustificat. La fel, un 

fotograf profesionist poate să formuleze o ofertă de 600 € (lucru foarte rar întâlnit), 

reducând prețul din diferite motive subiective sau obiective. 

Așadar, v-am prezentat însușirea prețului pe categorii de fotografi, însă aici intervine 

și preferința voastră în materie de servicii prestate de furnizori. Nu vă voi sfătui să 

alegeți fotografii cei mai scumpi, cei mai ieftini sau clasa de mijloc, ci vă încurajez să 

alegeți fotograful în funcție de locul ocupat în ierarhia voastră de preferințe. Cu alte 

cuvinte, dacă pentru voi fotografiile contează dar nu foarte mult, nu recomand să 

alegeți fotografi scumpi. Poate sunteți pasionați de muzică și este mult mai rațional să 

investiți mai mult pentr a auzi un pianist bun la nunta voastră. Însă, dacă fotografia 

contează foarte mult pentru voi, recomand alegerea fotografului nu în funcție de preț 

ci de stilul său, viziunea sa, și a ceea ce contează cu adevărat pentru voi. 

Deci, atenție la raportul calitate preț dar și la importanța serviciilor foto în cadrul 

ierarhiei voastre de preferințe. 
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Omul 
sau 

DE CE E BINE SĂ CUNOȘTI FOTOGRAFUL ÎNAINTE DE A TE ÎNTÂLNI CU EL DIRECT 
LA EVENIMENT 

 
 

Dacă ți-ai făcut o idee despre omul care vă va fotografia evenimentul în urma 

lecturării informațiilor de pe site-ul său, atunci imaginea lui se va contura și mai mult 

în urma unei întâlniri face to face sau face to screen. 

Întâlnirea cu fotograful înainte ca evenimentul să aibă loc, nu doar că o consider 

necesară ci și benefică, atât pentru voi cât și pentru el. Întâlnirea în contextul unui 

dialog are mai multe avantaje pe care le voi menționa mai jos. Această întâlnire poate 

să fie una fizică sau una virtuală. Întâi recomand pe cea fizică dacă vă puteți 

coordona cu fotograful și/sau fotograful cu voi. Dacă întâlnirea fizică nu poate avea 

loc din diferite motive (timp, distanță etc.), întâlnirea virtuală este ideală folosind 

diferite modalități (Skype, Whatsapp, Facebook etc.) . 

Indiferent dacă ați semnat sau (încă) nu contractul, această întâlnire între voi doi și 

fotograf trebuie să aibă loc. Pe lângă faptul că vă veți face o idee și mai concretă 

despre persoana care va fi lângă voi pe tot parcursul evenimentului, un alt avantaj 

major este relația dintre voi și el în ziua evenimentului. Spun asta deoarece întâlnirea 

de dinainte face ca în ziua nunții atmosfera dintre voi să fie mult mai relaxată, mai 

degajată, voi deja cunoscându-vă mai bine. Un alt avantaj în cadrul întâlnirii este 

comunicarea mai amânunțită asupra evenimentului care stă să vină. El își va face o 

idee și mai concretă despre cum va arăta nunta voastră. 

Totuși, dacă în urma întâlnirii cu fotograful ales inițial, nu găsiți niciun punct comun 

sau pur și simplu nu vă oferă încredere, puteți renunța la serviciile sale, acesta fiind 

un alt avantaj pentru voi. 

Deci, atenție la omul din spatele camerei. Musai vezi și următoarea pagină. 
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I D E E A    D E    B A Z Ă 

 

 

 

 

 

 

 

Acestea fiind spunse, vreau să închei cu următorul sfat : Scopul vostru, totuși, nu ar 

trebui să fie alegerea celui mai bun fotograf, ci alegerea celui mai potrivit pentru stilul 

vostru, pentru gusturile voastre, pentru voi. 

 

 

 
 
 


