Vážení fotografové,
nabízíme Vám možnost komerčního uplatnění pro Vaše záběry prostřednictvím mezinárodní fotobanky allphoto.

Co můžeme nabídnout?
Fotobanka allphoto byla založena v roce 1992 a za dobu své existence si získala renomé nejen na českém a slovenském
trhu, kde zastupuje řadu mezinárodních fotobank, ale i u svých zahraničních partnerů po celém světě. V případě
navázání spolupráce Vám zaručujeme zcela seriózní jednání. S každým fotografem uzavíráme Licenční smlouvu, která
je v souladu s platným Autorským zákonem a jsou v ní sepsány všechny podmínky pro zprostředkování převodu
uživatelských práv. Vyúčtování je zasíláno čtvrtletně.
Co spoluprácí získáte?
Pokud se stanete naším dodavatelem získáte podíl ze všech inkasovaných tržeb. Vaše snímky budou prostřednictvím
internetových stránek fotobanky allphoto a jejích partnerů nabízeny v České republice, na Slovensku a v dalších
zemích celého světa. Prostřednictvím sítě fotobank oslovíte cílové skupiny bez nutnosti investic do reklamy a ztráty
Vašeho času, který můžete využít pro svoji tvorbu.
Nejčastější dotazy:
O jaký druh snímků máte zájem?
fotografie s modely = lidmi ve všech situacích a všech věkových kategorií
snímky divokých zvířat pořízené ve volné přírodě a záběry domácích zvířat
cestopisné záběry míst a zemí zachycující nejen atraktivní turistické pamětihodnosti, ale i atmosféru místa
památky a zajímavá místa České a Slovenské republiky
jídlo, pití, potraviny bez světelných efektů a změn barev
snímky přírody a krajiny zachycující vizuálně zajímavé momenty
Kolik snímků musím nabídnout?
Pouze v případě, že na začátku spolupráce jste schopni nabídnout minimálně 200 ks vybraných snímků a předpokládáte
jejich pravidelné doplňování z aktuální tvorby, je smysluplné nás oslovit. V případě výtvarné fotografie nám můžete
nabídnout i malé kolekce. Snímky zůstávají vašim vlastnictvím a allphoto zprostředkovává převod uživatelských práv
v dojednaném rozsahu.
Jak snímky nabídnout?
Pošlete nám odkaz na Vaše webové stránky nebo náhledy v jpg. Pro nahrání tiskových dat Vám po uzavření smlouvy
zřídíme přístup na naše ftp.
Jaké jsou požadované technické paparametry
Snímky pro kolekce Raghts Manages, Royalty Free a LOW Budget musí být foceny v RAWu, jejich minimální velikost
po rozbalení je 26 MB, formát jpg. Snímky určené pro kolekci Snapmobilefoto mohou být, jak název napovídá,
fotografovány „chytrým“ telefonem.
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