Fotovoorschriften
bloemen
Uw (potentiële) klanten zitten vandaag de dag overal ter wereld. Zij kopen op afstand op de
veilingklokken op basis van uw productfoto’s. Zij zien het product niet fysiek. Om teleurstellingen
te voorkomen, moeten de foto’s daarom betrouwbaar zijn. Ook plaatsen uw klanten de productfoto’s meestal direct door in hun webshops. Zij willen graag een webshop met een professionele
uitstraling. Daarom is het nodig dat uw productfoto’s uniform zijn.

Wat is een betrouwbare
productfoto?

Naast deze algemene voorschriften,
gelden er ook aanvullende voorschriften
per verkoopunit, namelijk:

→ Bloemen in emmer

Een foto is betrouwbaar als klanten precies
krijgen wat er op de productfoto staat.
Denk hierbij aan:

→ Bloemen in doos

→ Gemengde boeketten

1. Kleur(en) en samenstelling
2. Verkoopunit / verpakking (fust)
3. Aantal stuks per emmer; het aantal op de foto 		
komt overeen met wat er in de emmer zit
4. Lengte van het product: de lengte op de foto moet
overeenkomen met de lengte in de emmer
5. Specifieke verpakking; eventuele individuele
verpakking is zichtbaar op de foto
6. Rijpheidstadium op moment van veilen

logo

detail
foto

Algemene voorschriften
Uw foto’s moeten voldoen aan de
volgende algemene voorschriften:
De juiste middelen
• De achtergrond en ondergrond hebben dezelfde
kleur en zijn wit of lichtgrijs. Voor witte of lichte
bloemen kiest u altijd voor lichtgrijs.
• De foto is niet te donker. Zorg voor voldoende
(dag)licht.
De juiste verzending
• De foto is een JPEG formaat.
• Een foto mag maximaal 5MB groot zijn.

Het juiste beeld
• De bloemen, inclusief fust, beslaan circa 70%
van het beeld.
• Uw logo staat linksonder in het beeld en beslaat
maximaal 15% ruimte van de totale foto.
• De detailfoto staat rechtsonder in het beeld.
Deze beslaat maximaal 15% van de totale foto.
• Een detailfoto is verplicht als u het product in
de knop of rauw aanvoert. Een detailfoto bevat
een foto van de bloem in bloei, met zo min
mogelijk blad of tak zichtbaar.
Let op
In de foto gebruikt u geen tekst.

1. Bloemen in emmer
Op de foto staat:
• 	Eén emmer, met uitzondering van een variabele
mix. Zet bij een variabele mix twee emmers op
de foto, in het midden van het beeld.
• De zijde van de emmer waar u het insteekkaartje
plaatst. Deze zijde zet u naar voren.
• Slechts een gedeelte van de emmer; alleen
de bovenste 7 cm van de emmer is zichtbaar
(de onderkant van het insteekkaartje is nog net
zichtbaar).
• Bij gebruik van een kraag de emmer tot en met
het insteekkaartje op de foto.
• De emmer iets naar voren gekanteld, zodat ook de
achterste bloemen zichtbaar zijn.

Liggende of staande foto?
• Van bloemen gelijk aan of korter dan 80 cm op
water maakt u een liggende foto.
• Van bloemen langer dan 80 cm op water maakt
u een staande foto.

2. Bloemen in doos
Om de juiste foto te maken is het
belangrijk te bepalen wat voor soort
product u op de foto zet:
Is uw product als bos verpakt?
Dan fotografeert u de bos zonder de doosverpakking.
U fotografeert alleen één bos. Raadpleeg de
specifieke voorschriften bij Lelie en Chrysant.
Is uw product los in een doos verpakt, zoals losse
stelen en takken?
U fotografeert uw product in dit geval in één hele of
één halve doos. De deksel brengt u niet in beeld.
Raadpleeg de specifieke voorschriften bij:
• Amaryllis
• Gerbera
• Snij Anthurium, Strelitzia, Gloriosa, Snij
Phalaenopsis, Cymbidium, Bladgroen en overig

TIP
• Gebruik een glazen vaas voor het beste
resultaat. De vaas brengt u niet in beeld.

2.1 Lelie en Chrysant
Op de foto staat:
• Eén bos. De doosverpakking of deksel van de doos
fotografeert u niet.
• De bos in het midden van de foto.
• Een goed zichtbare bos met de actuele kleur en
niet verhuld achter een hoes. Bij gebruik van een
(bedrukte) hoes, trekt u deze ca. 10 cm omlaag.
• De detailfoto van de volledig open bloem bij een
product in de knop of rauw product.
Worden uw bloemen aangeleverd met een
beschermnetje, zoals bijvoorbeeld bij Pluischrysant?
Verwijder dan bij 1 of 2 takken het netje, zodat de
bloem goed zichtbaar is.

2.1

2.2 Amaryllis

2.3

Op de foto staat:
• 	Eén halve doos, diagonaal afgebeeld.
• De halve doos in het midden van de foto.
• Eén halve doos met de knoppen rechtsboven in
beeld, de stelen aan de linker onderzijde.
• Eén halve doos schuin van boven gefotografeerd.
• De detailfoto van de volledig open bloem.

2.2

2.4 Snij Anthurium, Strelitzia, Gloriosa,
Snij Phalaenopsis, Cymbidium, Bladgroen
en overig
Op de foto staat:
• 	Eén hele doos, horizontaal afgebeeld, met
stelen aan de linkerkant (indien alle stelen één
kant opliggen)
• De doos in het midden van de foto.
• Eén doos recht van boven gefotografeerd.

2.3 Gerbera
Op de foto staat:
• 	Eén halve doos, verticaal afgebeeld met steel
aan de onderzijde.
• De halve doos in het midden van de foto.
• In beeld gebracht, meerdere halve dozen bij
een niet gespiegelde mix.
• Het aantal dozen dat zoveel mogelijk overeen
komt met de afwijking in mixen.
• Een doos recht van boven gefotografeerd.

2.4

3. Gemengde boeketten
Voor gemengde boeketten gelden dezelfde
fotovoorschriften als voor Bloemen in emmer.
Zitten er meerdere boeketten in een fust. Dan
adviseren wij een detailfoto te maken van één boeket.
Dit is niet verplicht.
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Bekijk ook de instructievideo op royalfloraholland.com/betrouwbareproductfotos

Doen we! Voor u.

100% betrouwbare productfoto’s

