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CHO INSTAGRAM

HÃY TRỞ NÊN KHÁC BIỆT TRONG KHI CHỤP ẢNH VÀ 
BẢO ĐẢM THÚ CƯNG CỦA BẠN SẴN SÀNG TẬN 

HƯỞNG NIỀM VUI VỚI BẠN.
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Hãy sử dụng vài con thú bông mềm trông tương tự 
như thú cưng của bạn và xếp chúng thành hàng để 

chụp. Sau đó hỏi những người theo dõi Instagram của 
bạn rằng họ có biết đâu mới là thú nuôi thật hay 

không. Mẹo này sẽ làm tăng tương tác với bài đăng 
của bạn và giúp bạn mở rộng hơn.

Tìm hiểu các mẹo sau đây giúp tạo ra những bức ảnh 
thú cưng đáng yêu để giúp thư viện Instagram của 

bạn nổi bật.

ĐÂU LÀ THẬT?

Hãy trở thành một phần trong bức ảnh bằng cách sử 
dụng cánh tay, đầu hoặc vạt áo của bạn. Nếu bạn có 

thú cưng là vẹt, hãy yêu cầu nó đậu trên đầu hoặc tay 
bạn để chụp ảnh nhanh. Điều này cho thấy sự tương 
tác giữa chủ sở hữu và thú cưng của mình, giúp bức 

ảnh trở nên thú vị hơn.

THÊM YẾU TỐ CON NGƯỜI

Chỉnh trang cho thú nuôi của bạn với một chiếc 
khăn dễ thương hoặc mũ nhỏ. Điều này sẽ giúp thú 
cưng của bạn có cá tính riêng và ai lại không thích 
chú mèo nhỏ mặc như một em bé? Hãy chụp bức 
ảnh tự nhiên từ khoảng cảnh cách xa bằng chức 

năng thu phóng quang học tối đa 40x của 
PowerShot SX740.

CHỈNH TRANG CHO VẬT NUÔI

Không gì dễ thương hơn việc chụp chung bố mẹ 
và con cái. Hãy đặt chúng cạnh nhau để cả hai 

tương tác và chụp ảnh tự nhiên.

SO SÁNH TO VÀ NHỎ

Bạn có hamster? Hãy dựng cảnh với một vài tòa nhà 
mô hình và biến chú chuột thành Godzilla trong một 
ngày. Sự khác biệt về góc độ sẽ là một cách nhìn thú 
cưng thú vị và thậm chí chụp được những bức ảnh 

đẹp nhất.

PHÓNG TO THÚ CƯNG


