
OBSŁUGA FOTOGRAFICZNA IMPREZ 

pozwala dokumentować wydarzenie, utrwala jego istotne 
momenty, oddaje atmosferę. Ale przecież nie tylko! Ma także 
inną funkcję, niekiedy ważniejszą: mianowicie wpływa na ludzi, 
kształtuje ich emocje, tym samym zaś warunkuje ich wybory i 
działania. 

 Przesądza o tym, jak event zostanie zrelacjonowany przez 
media, jak odbiorą go Twoi klienci i pracownicy. 

Dobrze sfotografowany event to 
wymarzona wizytówka firmy 

 
Od ponad 20 lat fotografujemy największe  polskie eventy, 
zarówno w kraju, jak i zagranicą, a także  kameralne, zamknięte 
imprezy firmowe. Obsłużyliśmy ponad 40 tys. eventów, 
konferencji i kongresów. 

 Stworzyliśmy gigantyczną 
dokumentację, z której skorzystało 

mnóstwo klientów firmowych 
a także wiele redakcji prasowych i telewizyjnych. 
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MICE POLAND obsługa foto 

DOMY MEDIOWE – MEKSYK - obsługa foto 
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Profesjonalny reportaż fotograficzny z eventu nie może powstać 
bez doświadczonego fotografa, który wykorzystuje swe 
profesjonalne umiejętności – ani bez wysokiej klasy sprzętu. 
Równie istotna jest jednak atmosfera, w jakiej zdjęcia są 
robione. 

Nasi fotografowie potrafią 
dostosować się zarówno do kultury 
korporacyjnej panującej w Twojej 

firmie, jak i do charakteru imprezy. 
 
Gdy trzeba, pozostaną dyskretni i niewidoczni – zobaczysz 
wtedy efekt, nie fotografa. Wiemy, jak bardzo może być to 
ważne. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, ośmielą i zainspirują 
uczestników spotkania, zaaranżują zdjęcia – to bywa niezwykle 
pomocne.  

Nie przestając być profesjonalistami, 
zawsze wykażą się dyskrecją, 

dyplomacją i zindywidualizowanym 
podejściem. 
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25 LAT WOLNOŚCI - obsługa foto 

DZIEŃ NARODOWY KUWEJTU – DLA AMBASADY KUWEJTU W POLSCE 
obsługa foto  

http://profesjonalna-fotografia.pl/
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Fotograf na imprezy firmowe 
 

Profesjonalne zdjęcia z imprezy firmowej są tak samo ważne, jak 
jej lokalizacja lub program. To oczywiste. Dobrze zrobione 
fotografie mają jednak nie tylko walor dokumentacyjny. Przez 
wiele tygodni po imprezie, budząc pozytywne emocje i 
wspomnienia, świetnie motywują pracowników, budując 
lojalność wobec firmy, która z reguły przekłada się na 
efektywność i zgranie zespołu. 

 

Fotograf na bankiety,  
prezentacje oraz konferencje 

 
Nasi fotografowie dołożą wszelkich starań, aby to właśnie 
zdjęcia z tych, a nie innych wydarzeń pojawiły się w prasie 
lokalnej, ogólnopolskiej czy branżowej.  Sfotografują je tak, aby 
to właśnie te zdjęcia trafiły do kronik towarzyskich na łamy 
poczytnych periodyków. Gwarantujemy ujęcia,  które 
zainteresują dziennikarzy i potencjalnych klientów, oraz wysoką 
jakość fotografii –  bez żadnej dodatkowej obróbki można 
zamieścić je w katalogu firmowym, na stronie www czy 
Facebooku. 
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Charytatywne Bale Dziennikarzy 1998-2013 – obsługa foto 

FORD KITE CUP – EGIPT- obsługa foto 
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Fotograf na festiwale, premiery, 
koncerty i inne wydarzenia 

 
Żeby profesjonalnie fotografować wydarzenia najwyższej rangi, 
nie wystarczy mechanicznie i bezmyślnie zwolnić migawkę. 
Ponieważ z reguły interesują się nimi media, są transmitowane 
przez telewizje i serwisy  internetowe,  

 
warto zatroszczyć się o właściwą 
dokumentację fotograficzną z ich 

przebiegu:  
 

taką, która oddaje zarówno to, co miało miejsce na scenie, jak i 
to wszystko, co działo się za kulisami, a więc making of i 
wszelkie spontaniczne reakcje publiczności. 
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FASHION WEEK – Dla PTAK EXPO- obsługa foto 

SOPOT  TOPTRENDY – obsługa foto 

http://profesjonalna-fotografia.pl/

	OBSŁUGA FOTOGRAFICZNA IMPREZ
	Slajd numer 2
	Slajd numer 3
	Slajd numer 4

