Magyar Élelmiszerbank Egyesület
Útmutató fotódokumentáció készítéséhez
(Utoljára frissítve: 2017. május 5.)

A fotódokumentáció célja:
1. A Magyar Élelmiszerbank Egyesület nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megfelelően informálja a
vállalatokat arról, hová kerülnek az általuk felajánlott adományok. Az élelmiszerek
kiosztásáról/felhasználásáról készült fotókkal személyesebb hangvételű és hiteles
visszajelzéseket tudunk adni feléjük, így növelve az adományozó cégek elköteleződését és a
felajánlott adományok mennyiségét.
2. A fotókat a Magyar Élelmiszerbank Egyesület saját kommunikációjában, saját felületein (pl.
honlap, Facebook oldal) és a médiamegjelenésekben is felhasználja annak érdekében, hogy
szélesebb közönséghez érjen el.
3. A fotók a kiosztás ellenőrzését is segítik. A fotódokumentáció az elszámolás részét képezi
ugyanúgy, mint az elszámoláshoz kapcsolódó dokumentumok kitöltése!

Milyen fotókat várunk?
 Nagy felbontású, éles fotókat, akár fényképezővel, akár telefonnal készítve,
 A fotókon jól kivehető legyen maga a termék/áru, annak átadás-átvétele és/vagy felhasználása
(utóbbira példa: gyermekek evés közben, főzés az alapanyagokból stb.),
 Életszerű, nem beállított képek,
 Érzelmileg megszólítják a nézőt, erősítik bennük azt az érzést, hogy az Élelmiszerbank és
partnerei munkájára szükség van.
 1-2 fotón szerepeljen a plakát (de nem kell minden fotón szerepelnie).
Hány fotót várunk?
 Az Élelmiszerbank saját raktárából, ill. a Penny Marketből elszállított adományok esetén:
minden kiosztásról/eseményről min. 3-5 db fotó.
 Áruházi mentés (Tesco, Auchan, Metro, Aldi) esetén: havonta 1-2 osztás fotódokumentációja,
osztásonként 3-5 db fotó. (Áruházi mentés esetén kérjük, hogy a fotók elküldésének tényét az
internetes portálon is rögzítsétek! Az ehhez kapcsolódó útmutató elérhető ide kattintva:
http://www.elelmiszerbank.hu/hu/szervezeteknek/adminisztracio.html
Portál áruházi útmutató)
A fotók beküldése
A fotókat a foto@elelmiszerbank.hu e-mail címre várjuk.
 A fotókat .jpg formátumban várjuk.
 Kérünk, hogy az e-mailben tüntessétek fel a következőket (jelenleg több mint 320
partnerszervezetünk van, így a könnyű és gyors beazonosítás nagyon FONTOS!):
- szervezet pontos neve (ahogy a szerződésben szerepel)
- szállítólevél / áru (adomány) átadás-átvételi bizonylat száma
- áruház neve (csak áruházi mentés esetén!)
 Kérjük, NE küldjetek:
- word dokumentumba beillesztett fotókat
- fotókat CD-n

1172 Budapest, Lokátor u. 3., Telefon/fax: 261-3991
www.elelmiszerbank.hu, elelmiszerbank@elelmiszerbank.hu

Jogi megfelelés
A fotókon szereplő személyekkel ki kell tölteni/töltetni a Hozzájáruló nyilatkozat fotók
készítéséhez c. dokumentumot, amely ide kattintva is elérhető:
http://www.elelmiszerbank.hu/hu/szervezeteknek/adminisztracio.html
Amennyiben gyerekek szerepelnek a képeken, a szülőnek kell aláírnia a nyilatkozatot.
A nyilatkozat kitöltetése a szervezet szerződésben aláírt vállalása és saját felelőssége, a kitöltött
nyilatkozatokat az Élelmiszerbank részére nem kell beküldeni.
Facebook
Ha saját Facebook oldalatokon is megosztjátok a fotókat, kérjük, hogy jelöljetek (‘tageljetek’) be minket a
bejegyzésben: a fotóhoz vagy bejegyzéshez tartozó szövegmezőbe gépeljétek be, hogy @Magyar
Élelmiszerbank Egyesület – így a nevünk “tag”-ként jelenik meg, kiadja a mi Facebook oldalunkat és
kattintással meg tudtok jelölni.
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