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Ingin tahu mengapa foto OOTD Anda tidak mendapatkan lebih 
banyak suka?Apakah Anda seorang fotografer mode pemula, 

blogger, atau bahkan 'suami Instagram', kami menginspirasi 
pembaca kami tentang cara mengambil foto OOTD menggunakan 

alat peraga yang menarik dan pakaian yang menakjubkan.

www.snapshot.canon-asia.com

5 CARA UNTUK MENDAPATKAN 

Atur kembali semuanya dan biarkan foto Anda menonjol di 
Instagram dengan mengambil gambar dari sudut yang tidak 

terduga.Sebagian besar foto OOTD di Instagram diambil dengan 
subjek berdiri, jadi mengapa tidak mencoba berbaring atau duduk 

di lantai saja?Letakkan elemen pakaian Anda seperti tas atau 
kacamata hitam di sekitar Anda, dan lihatlah lantai yang menarik 

dengan warna yang akan melengkapi pakaian Anda.

Kiat: Ke Tempat Tinggi!Posisikan diri Anda dan kamera Anda di 
atas subjek.Naiki tangga untuk mendapatkan perspektif yang 

sesuai atau bahkan mengambil bidikan Anda dari lantai dua balkon.

LAKUKAN FLAT LAY 
(TATA LETAK DATAR) MANUSIA

Masukkan tengara ikonik kota Anda dalam foto Anda.Berikan 
gambar Anda lebih banyak dimensi dengan meminjamkan 

cerita dan membuatnya lebih menarik secara visual (yang juga 
diterjemahkan menjadi lebih banyak suka).Untuk 

memberikan gambar Anda tepi asli, buat ikon membingkai 
foto Anda sehingga Anda terlihat bagus dengannya, daripada 
langsung berada di depan ikon.EOS RP dapat memunculkan 

perspektif yang berdampak ini.
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Merah/hijau, biru/kuning, hitam/putih - cara yang pasti untuk 
menarik perhatian adalah dengan mengontraskan warna antara 

pakaian Anda dan latar belakang Anda.Poin bonus jika latar 
belakang tersebut memiliki petunjuk warna dari pakaian Anda 

juga.EOS RP akan menghasilkan kontras ini dengan sangat baik.

KONTRASKAN WARNA ANDA

Mengambil gambar melalui tanaman, mengambil gambar berbaring 
atau dengan ujung pilar dalam bingkai - kemungkinan tidak 

terbatas!Salah satu kiat utama untuk mengambil foto yang bagus 
adalah melatih mata Anda untuk "melihat" dengan cara yang 

berbeda.Ini tentu saja disertai dengan latihan, tetapi semakin sering 
Anda melakukannya, Anda pasti akan melihat kemajuan dalam 

gaya pengambilan Anda.

EKSPERIMEN DENGAN SUDUT ANDA

FOTO OOTD INSTAGRAM YANG 
SEMPURNA DENGAN KAMERA ANDA

Jarak subjek adalah cara yang bagus untuk bermain dengan 
perspektif.Dengan mendapatkan sudut yang tepat, Anda dapat 

mengambil gambar diri Anda memegang ujung tengara, atau 
meminta teman Anda di telapak tangan Anda untuk efek lucu.

INI SEMUA TENTANG PERSPEKTIF




