Címek és kulcsszavak ellenőrzőlista
Címek (Cap on)
Van valaki vagy valami a fényképen? Ha igen, ki/mi? Egy atal ú, egy híresség, egy szúrós
•
fügekaktusz?
Mikor készült a fénykép? A dátum releváns az ügyfél számára?
•
Hol készült a fénykép? Ha úgy gondolod, hogy a helyszín fontos - pl. a Tour de France ala
•
vagy a Niagara-vízesésnél készíte ed a fényképet -, akkor a várost, a megyét / államot /
régiót és az országot is említsd meg.
Ha köve ed a fen lépéseket, akkor egy hasonló címet kapsz: „Young boy at the Tour de France in
1997 in Plumelec, France”. Ne feledd: ki, mi, hol, mikor.
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Kulcsszavak (Tags)
Mit mutat ez a fénykép?
•
Ellenőrizted az Alamy measures sta sz kákat? Ha vannak szavak, amelyeket az ügyfelek
•
keresnek, és kapcsolódnak a képedhez, akkor vedd fel ezeket a kulcsszavakat.
A kép bizonyos érzést vagy érzelmet vált ki? Szomorúvá, boldoggá, hideggé tesz?
•
Vannak emberek a fényképen? Ha igen, mosolyognak-e, ülnek-e, hány évesek? Milyen
•
nemze ségűek?
Egy tájképet kulcsszavazol éppen? Ha igen, odaírtad-e a kulcsszavakat arra vonatkozóan,
•
hogy süt a nap vagy esik?
Hozzáadhatok rövidítéseket? Például America, US, United States, United States of
•
America, USA, the states. Jobb, ha mindegyiket használod, mintha arra számítasz, hogy az
ügyfél ugyanazt használja, amit te.
Szeretnéd, ha az ügyfél látná ezt a képet, ha pl. a „tél” kifejezésre keresne? Ha az évszak
•
releváns, ne felejtsd el azt kulcsszóként feltüntetni.
Vannak növények vagy állatok a fényképen? Feltünte ed a la n neveket? Ügyfeleink
•
kereséskor használhatják a la n neveket.
Van “üres” hely az ügyfélnek szöveget hozzáadni a képhez? Add hozzá a „copy space”
•
kulcsszót, ha van.
Kifogytál a releváns szavakból, amiket kulcsszavakként felvehetnél? Jó hírünk van! Ne
•
aggódj, ha éppen nem használod ki mind az 50 lehetőséget.
Megvan mind a 10 supertag? Ahhoz, hogy a kulcsszó supertag-gé váljon, mindössze annyit
•
kell tenned, hogy ráka ntasz a kulcsszón megjelenő “csillagra”, ami kék színűvé válik, és
máris supertag lesz a kulcsszóból.

