


Zakres naszych działań 

 ¢ Eventy – konferencje, targi, wyjazdy 
motywacyjne

 ¢ Fotografia reklamowa – kampanie 
reklamowe i materiały promocyjne

 ¢ Dokumentacja fotograficzna imprez i 
wydarzeń

 ¢ Fotografia architektury – obiekty  
i wnętrza

 ¢ Fotografia studyjna – moda, beauty
 ¢ Szeroko rozumiana fotografia portre-

towa – dla biznesu i nie tylko
 ¢ Fotografia produktu – tzw.  packshot

Lubimy robić zdjęcia

Współpracujemy z wyselekcjonowanymi 
studiami fotograficznymi w Warszawie, 
dzięki temu zawsze jesteśmy w stanie 
dobrać narzędzia najbardziej odpowied-
nie do zlecenia.
Naszym priorytetem w działaniu jest 
partnerski kontakt z Klientem. Zawsze 
wsłuchujemy się w Państwa potrzeby, a 
jednocześnie, jako profesjonaliści, służy-
my radą i doświadczeniem – mamy oczy 
szeroko otwarte na bieżące trendy w 
fotografii, ponieważ fotografia to nasze 
życie.

Wizja i niuanse 

Nie ma dla nas zadań niemożliwych. 
Dzięki naszej niezależności jesteśmy w 
stanie sprostać zróżnicowanym warun-
kom pracy. Zwracamy uwagę na niuanse, 
pamiętając o wizji produktu jako całości, 
dzięki czemu nasza fotografia jest 
wyjątkowa. Receptura ta jest tym, co nas 
wyróżnia powoduje że nasze zdjęcia są 
zawsze na najwyższym poziomie.
Doskonały efekt osiągamy także dzięki 
profesjonalnej obróbce każdego zdjęcia.





Celem naszych obiekty-
wów są ludzie ze świata 
mediów, biznesu, polityki, 
sztuki. 
Staramy się aby ujęcia 
pokazywały ich w korzyst-
nym świetle, dlatego 
zawsze wyczekujemy 
na odpowiedni moment 
i obieramy właściwą 
perspektywę. 



Zdjęcia biznesowe wykonujemy z najwyższą 

starannością oraz dbałością o szczegóły, 

starając się jednocześnie, by przebieg sesji był 

dla naszych klientów komfortowy



Celem naszych obiektywów są ludzie ze świata mediów, biznesu, polityki, sztuki. 
Staramy się aby ujęcia pokazywały ich w korzystnym świetle, dlatego zawsze wyczeku-
jemy na odpowiedni moment i obieramy właściwą perspektywę. W ten sposób buduje-
my wizualny prestiż naszych Klientów.



Nasze kreacje wizualne są łakomym 
kąskiem dla ludzi biznesu, aktorów,  
artystów, modeli i modelek, polityków, 
prawników, lekarzy, ludzi, którym 
nieobojętne jest to, jak zaprezentują 
się na swojej stronie interneto-
wej, profilu LinkedIn, którzy pilnie 

potrzebują zdjęcia do gazety, 
czy na potrzeby folderu 
reklamowego. Nasi klienci 
potwierdzają, że dbałość o 

stronę wizualną przekłada się 
na prestiż i zyski, jest to więc 
po prostu dobra 
inwestycja.

Czy jesteś naszym następnym Klientem? 

















Szanowni Klienci
Zaufało nam już wielu - korporacje, banki, browary, sieci komórkowe, koncerny farmaceutyczne, organizacje rządowe i pozarządowe. Z 
naszych usług korzystali klienci z Polski i zagranicy. Stając zawsze na wysokości zadania zapewniamy satysfakcję naszym Klientom i 
sobie.
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