
Bildeguide
 

Kundeservice@truse.no
salg@trusehuset.no



Det å ta bilder er en kunst og utrolig vanskelig for de fleste.  Vi har alle sett bilder av plagg
eller oss selv som er lite flatterende. Det gjelder som selger å ta rene bilder av høy kvalitet
for å maksimere kjøpeutbyttet. Kundene til Trusehuset bryr seg om faktorer som produktets
tilstand, slitasje, kvalitet, dager siden vask m.m. Dette er faktorer som sammen med
bildene bestemmer prisen og etterspørsel. I tillegg blir det mer personlig om du legger ved
liten lapp i pakken med "produktbeskrivelsen" på en sjarmerende måte. Her du usikker på
hvordan du best ordlegger deg ligger det eksempler på salg & hvordan. Alle bilder sendes til
separat mail for din egen anonymitet salg@trusehuset.no. Hvis ikke kontakter du oss på
kundeservice.
 
Bilder av undertøyets -fram og bakside er viktigst, men bilder hvor selgeren bruker
plaggene er de mest populære. Dette er valgfritt og Individuelt fra jente til jente. I
hovedsak gjelder det å vise plaggene godt brukt, og legemetere å produktet. 
 
Bilder av pornografisk art eller bilder der selger kan identifiseres publiseres IKKE
 
 

Bilder av intimtøy



 Bilder fra under øyehøyde, vendt så vidt oppover skaper lange linjer og skaper en
illusjon av lengre ben.
 Sterkt/naturlig bakgrunnslys skaper fin silhuett samtidig som det er lett å vende ansiktet
bort. -Men bilder helt uten hode eller div, capser/hetter/masker er også greit.
 Det kan være en idé å ta flere bilder på en gang for å deretter plukke ut de du ble mest
fornøyd med. Man kan bruke innstillinger på tlf/kamera,selvutløser eller en god venn/
kjæreste.
 Personlig synes jeg det er mer komfortabelt å posere med en “rekvisitt” - t-
skjorte/genser/møbel eller noe man har et godt forhold til. Jeg føler det blir lettere å
slappe av og ta naturlige biler.
 Kroppsholdning. Føler man seg sexy, står rakrygget og tenker gjennom “kleine”
kroppsdeler som hender og føtter. Da ser bildene med en gang mer selvsikker og
naturlig ut. Et lite tips er å stå tærne eller sette en fot fremfor den andre, spesielt i
stående bilder. Dette daterer tilbake til flere hundre år før Kristus og kalles
“contrapposto-positur” 
 Bilder hvor noe skjer er også interessante og  morsomme både å ta og se på. Dette
Dette gjør det lettere å fremheve enkelte produkter som for eksempel er brukt på
trening og lignendegg til litt tekst

Bilder av deg i plaggene
Det å ta bilder av seg selv i intimt tøy, samtidig som man fronter
det karakteristiske innenfor din kategori, er som sagt vanskelig.
Det går en grense mellom pornografisk og classy som vi
selvfølgelig holder oss innenfor. 
 
 

Mymuse.no er en nettside man kan hente mye inspo fra, de er flink å holde det sensuelt
men classy

Stilrene- eller "kule"  bakgrunner med GOD
kvalitet og belysning er det viktigste.

 Huawei, Iphone og samsung funker bra.

Her kommer noen tips som forhåpentligvis gjør det lettere for deg. Har du noen 
spørsmål er det bare å sende mail, så hjelper vi gledelig.


