
Trafna ekspozycja 
aluminiowej felgi

Właściwa prezentacja produktu to klucz do 
biznesowego powodzenia przedsięwzięcia, 

jakim jest sklep internetowy. Niewątpliwie 
felgi aluminiowe należą do tych wyrobów, 

w przypadku których wygląd odgrywa decydującą 
rolę podczas podejmowania decyzji o ich zakupie.

tekst i zdjęcia: Tomasz Babiński, Felgeo.pl

Estetyka felg aluminiowych, czyli kombinacja takich 
cech jak styl, wzór, kolorystyka, jakość i rodzaj po-
włok, to bardzo ważne kryterium decydujące o ich 
zakupie. Wyroby z wysuwającą się na pierwszy plan 
funkcją reprezentacyjną kupujemy oczami. Felgi to 
szczególny produkt: decydujących o bezpieczeństwie 
parametrów technicznych i właściwości użytkowych 
nie sposób przecenić (bez względu na to, czy nas to 
interesuje, czy nie), jednak kwestie te stanowią naj-
częściej tylko początkowy etap procesu zakupowe-
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go. Dla większości kupujących technikalia to przede 
wszystkim metoda na odfiltrowanie felg pod wzglę-
dem dopasowania montażowego. Sprawdzane są: 
średnica i szerokość felgi, rozstaw otworów mocują-
cych, wymiar otworu centralnego i wartość odsadze-
nia ET. Czasem pada także pytanie o potwierdzenie 
deklarowanych standardów jakościowych. Kolejnym 
czynnikiem ograniczającym wybór na tym etapie jest 
cena felg.

Do tego momentu selekcja przebiega sprawnie, 
bez większych wątpliwości. Pomagają w tym odpo-
wiednie filtry zaimplementowane na stronach skle-
pów internetowych. Najprostszy w zastosowaniu jest 
filtr wskazujący model naszego auta. W rezultacie 
otrzymujemy zwykle setki propozycji i solidną porcję 
dylematów estetycznych. Dobrze, jeśli obfitość wyni-
ków można zawęzić filtrem wersji kolorystycznych, 
ale nie wszyscy z góry przesądzają o rodzaju wykoń-
czenia felgi.

„Wybierz to, co dobrze skomponuje się z moim 
autem i trafi w mój gust” – to hipotetyczny filtr roz-
wiązujący łamigłówkę estetyczną, który niestety nie 
istnieje. Jesteśmy zdani wyłącznie na własne wyczu-
cie stylu, a strona oferująca felgi może jedynie ułatwić 
decyzję poprzez odpowiednie ich wyeksponowanie.

Dobra prezentacja to zdjęcia w odpowiednio dużej 
rozdzielczości i przedstawiające wygląd felgi pod róż-
nymi kątami. Dobrze, jeśli udostępnione są też zbli-
żenia pozwalające lepiej ocenić detale rantu, ramion 
i  części centralnej. Standardem powinny być foto-
grafie wykonane przez profesjonalne studio, dyspo-
nujące specjalnym oświetleniem i doświadczeniem 
w fotografii produktowej. Polerowane powierzchnie 
lub wykończenie na wysoki połysk znakomicie kom-
plikują wierne odtworzenie rzeczywistej kolorystyki 
felg na zdjęciu. Łatwym zadaniem nie jest także od-
danie różnicy pomiędzy zbliżonymi wariantami kolo-
rystycznymi – grafitowym, antracytowym, szarym czy 
diamentowym. Problem pogłębiają ekrany i wyświe-
tlacze, które w różny sposób odtwarzają barwy.

Ciekawym i atrakcyjnym uzupełnieniem galerii 
mogą być niestandardowe fotografie felg wykony-
wane w zaskakujących lokalizacjach i niekoniecznie 

zamontowanych na pojazdach. Nietypowe tło buduje 
interesujący klimat, a plenerowy kadr może dodat-
kowo uwiarygodnić wygląd obręczy, która nadal za-
chowuje świetną prezencję, nawet poza studyjnymi 
warunkami. Tutaj liczą się inwencja, trochę też łut 
szczęścia, ale paradoksalnie dobre plenerowe ujęcie 
nie będzie łatwiejsze w wykonaniu niż sesja studyjna.

Maksimum starań w zakresie prezentacji felg ze 
stopów lekkich to dziś powinność internetowych 
sprzedawców tego asortymentu. Ułatwia to nabywcy 
wybór i zmniejsza ryzyko nieporozumień. Sklep pro-
wadzony przez Felgeo.pl niezmiennie kładzie nacisk 
na ten aspekt, dzięki czemu wyróżnia się nie tylko 
przyjaznym układem graficznym strony, ale przede 
wszystkim klarowną ekspozycją felg. Każdy model 
reprezentowany jest przez serię trafnych ujęć w uda-
ny sposób oddających jego charakter. Co ważne, za-
chowano powtarzalność kadrów i jednolite reprodu-
kowanie poszczególnych wariantów wykończenia. 
Zalety takiego podejścia to możliwość wiarygodnego 
porównywania różnych modeli i łatwiejszy wybór felg 
aluminiowych. Tych upragnionych.
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