
ÁNH SÁNG

Thời điểm tốt nhất để chụp ảnh #OOTD 
là trong giờ vàng, nghĩa là một tiếng sau 
khi mặt trời mọc hoặc một tiếng trước 

khi mặt trời lặn, là lúc mặt trời chiếu ra 
thứ ánh sáng ấm, 

mềm, và tạo 
bóng dài hơn. 
Hãy nói cô ấy 

đứng tạo dáng ở nơi có 
nguồn sáng tự nhiên, như 
cửa sổ, để có được cảm giác 
mềm mại hơn cho tấm ảnh.

CANON

CÁCH TRỞ THÀNH NGƯỜI BẠN TRAI INSTAGRAM TUYỆT VỜI

VÀ CHỤP ẢNH #OOTD HOÀN HẢO CHO CÔ ẤY

Bạn gái bạn có nói rằng ảnh bạn chụp cô ấy quá nhàm chán? Bạn muốn 
khiến những bức ảnh #OOTD của cô ấy nổi bật hơn trên mạng xã hội? 
Sau đây là 5 mẹo sẽ giúp bạn chụp được những bức ảnh hoàn hảo bất 

kì lúc nào và trở thành người bạn trai Instagram tuyệt vời nhất.

HƯỚNG CHỤP

Chủ động đề xuất những điều bất ngờ, như bảo cô ấy nhảy lên 
giữa một con phố đông đúc. Hay bắt hình ở chế độ chụp nhanh 
khi cô ấy đang đi để có được bức ảnh chân thực hơn. Hoặc sáng 
tạo với trang phục của cô ấy; nếu cô ấy đang mặc váy maxi, bảo 
cố ấy xoay một vòng, nếu cô ấy mang những phụ kiện phong 
cách ‘funky’ kì quái, bảo cô ấy khoe chúng ra.

ĐỊA ĐIỂM

Chụp cả khung cảnh xung quanh, 
nhưng chỉ giữ ở mức đơn giản vì 

tâm điểm bức ảnh phải là bạn 
gái của bạn. Đơn giản không có 
nghĩa là đơn điệu, một bức 
tường xanh nhiều lá hay nền 
tranh tường sẽ có hiệu quả. Nếu 
bạn vô tình thấy một chiếc xe 
hoặc bức tượng đáng yêu, nói 
cô ấy đến đứng cạnh để tạo 
điểm nhấn thú vị.

BỐ CỤC

Chụp ảnh đẹp hơn bằng các kĩ thuật 
tạo bố cục như Quy tắc Một phần ba 
hoặc các đường dẫn để tập trung sự 
chú ý của người xem vào cô ấy. Hãy tìm 
kiếm đến những yếu tố kiến trúc có thể 
tạo “cửa sổ” để bạn chụp xuyên qua.

GÓC 
CHỤP

Tất cả đều là để 
chụp ra những 
bức ảnh sao cho 
trông cô ấy nịnh 
mắt nhất. Hãy 
thử nghiệm 
nhiều góc 
chụp khác nhau, đưa thấp 
xuống để làm cho chân cô ấy 
trông dài hơn hoặc đưa lên 
cao để bắt góc ảnh độc đáo 
dạng mắt chim. Khiến cô ấy 
trông thon thả hơn bằng 
cách thử nhiều dáng chụp 
khác nhau như góc nghiêng 
đầu, ánh mắt “qua vai” hoặc 
chụp từ bên hông khi cô 
nàng bước đi kiêu hãnh.


