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Przyszła wiosna, a z nią 
nowe wyzwania. A gdyby 
wraz z jej nadejściem za-
dbać  o swój wizerunek? 
Można zrobić to profesjo-
nalnie, nawet nie opusz-
czając szklanych budyn-
ków Mordoru. 

Pewnego dnia nasz mordoro-
wy Gandalf pojawił się w Alejach 
Jerozolimskich 92, przy znanej 
każdemu korpoludkowi Bramie 
Zachodniej. Szybko okazało się, że 
korpoświat wciąż potrafi otwierać 
przed nami kolejne magiczne kra-
iny. Tym razem było to nowoczesne 
studio fotograficzne, które w tym 
biurowcu prowadzi Gabriel Bugaj-
ny wraz z zespołem Studia 69. To 
oni zwrócili naszą uwagę na jakość 
biznesowych zdjęć. 
I tak powstał pomysł  konkursu, w 
którym wygraną była sesja w Stu-
diu 69. Chcieliśmy pokazać czytel-
nikom  różnicę pomiędzy standar-
dowymi zdjęciami, które większość 
z nas wykorzystuje w swoim życiu 
zawodowym, a profesjonalną foto-
grafią.

Upoluj fotkę
Konkursowy post umieszczony 
na naszym profilu na Facebooku 
pokazał, że pomysł był strzałem 
w dziesiątkę. Bardzo trudno było 
wybrać zwycięzców. „Zobaczcie 
jakie mam zdjęcie, muszę mieć 
inne!” – można było przeczytać w 
jednym  ze zgłoszeń, okraszonych 
… fotką z  „rąsi”. Ktoś inny napisał: 
„Nowe zdjęcie pozwoli mi wyrwać 

się z Mordoru”. Ostatecznie wybra-
liśmy 7 laureatów, na których cze-
kał błysk fleszy, telewizyjny makijaż 
i profesjonalne zdjęcia.

Metamorfoza przed obiektywem
– To była czysta przyjemność – 
podsumowała po sesji swoje prze-
życia Edyta Niegowska, jedna z 
laureatek konkursu. – Chyba każda 
kobieta czuje się wyjątkowo, gdy 
siedzi przed lustrem i oddaje się w 
ręce profesjonalnych wizażystów.  
–  Przed sesją dostaliśmy poradnik, 
w co mamy się ubrać, by dobrze 
wypaść przed obiektywem – doda-
ła Sisi Lohman. - A efekt? Przerósł 
moje najśmielsze oczekiwania.

Możesz zawojować rynek
Po co komu w Mordorze profesjo-
nalne zdjęcia? Dzięki nim możemy 
zawojować rynek. Nie tylko my, 
jako indywidualne korpoludki, ale 
też nasze firmy. Zdjęcia umieszcza-
ne na stronach www służą przede 
wszystkim budowaniu wiarygod-
ności danej osoby lub firmy. Jed-

nak, jak pokazują badania, wcale 
nie jest to takie proste. Ogromne 
znaczenie mają szczegóły: pozycja 
ciała, odpowiedni ubiór, dobry ma-
kijaż. Popularne selfie, niezależnie 
od tego, jak dobre nam się wydaje, 
nie zastąpi pracy profesjonalistów 
i nie wzbudzi zaufania partnera, 
przyszłego klienta czy kontrahenta.

Nurek na wokandę
– Oto prosty przykład: zdjęcie czło-
wieka w stroju nurka, z pełnym 
akwalungiem, znajdzie uzasadnie-
nie… na stronie szkoły nurkowania.  
Jeśli jednak takiej samej fotografii 
używa specjalista  z branży finan-
sowej lub prawnik, to może ona 
działać zgoła odwrotnie; nie zachę-
ci do kontaktu, raczej u przyszłego 
klienta wywoła uśmiech zażenowa-
nia. Ludzie wciąż nie mają tej świa-
domości – ocenia Monika Tadzik ze 
Studia 69.

Wiarygodność na firmowej www
– Dziś każde zdjęcie możemy zwe-
ryfikować opcją wyszukiwania ob-
razu Google, dlatego korzystanie 
ze zdjęć stockowych na stronach 
firmowych jest mocno ryzykowne. 
Dzięki zdjęciom prawdziwych ludzi 
budujemy zaufanie naszych Klien-
tów. Po prostu jesteśmy wiarygodni 
– podkreśla Monika Tadzik. 
– Pracujemy zarówno z firmami, jak i 
indywidualnymi osobami. Styl zdjęć 
uzależniony jest od tego, kim dana 
osoba jest z zawodu i jak firma chce 
się pokazywać partnerom i klien-

tom. W start-up’ach musi być luz, 
agencje interaktywne chcą być od-
bierane jako środowisko kreatywne,  
w bankowości, branży prawniczej 
stawia się na profesjonalizm i wize-
runek eksperta. To można pokazać 
na zdjęciach. Oczywiście, w każdym 
przypadku personalizacja członków 
zespołu jest bardzo ważna – mówi 
Gabriel Bugajny - współwłaściciel 
Studia 69.

Co działo się w Zakopanem,  
zostaje w Zakopanem
– Zarówno headhunterzy, partne-
rzy biznesowi, jak i przyszły praco-
dawca, wyszukują o nas informacje 
w Internecie. Często na portalach 
typu LinkedIn lub GoldenLine, pra-
cownicy zamieszczają swoje zdjęcia 
z wycieczki do Zakopanego albo fo-
tografię z imprezy studniówkowej. 
Nie trzeba chyba przekonywać, że 
nie jest to najlepszy sposób na bu-
dowanie wizerunku zawodowego 
w sieci – przypomina Maciej Front-
czak, konsultant biznesowy w firmie 
konsultingowej AIB Grupa. 

Jakie są twoje fotki? 
Teraz szybka weryfikacja: Jakie są 
twoje fotki, które zamieszczasz na 
LinkedInie lub na firmowej stro-
nie? Profesjonalne i aktualne, czy 
może niekoniecznie? A może w 
ogóle nie masz zdjęcia, które bu-
dowałoby Twój wizerunek? Dziś 
takie zdjęcie to już absolutne must 
have. 
– Każdy powinien je zrobić i zde-
cydować się na profesjonalną se-
sję fotograficzną - podsumowuje 
Katarzyna Mrówka, która dzięki 
wygranej w konkursie i sesji w 
Studiu 69, ma portfolio gotowe na 
podbój całego Mordoru.

Nowe foto potrzebne 
na ASAP!

Katarzyna Miłkowska

Półprywatne fotografie nie zbudują wizerunku eksperta, 
a zdjęcia zrobione na tle open space’a przez fotografa  
z łapanki, nie stworzą wizerunku firmowego zespołu, 
z którym chciałoby się współpracować.
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Studio 69 kim jesteśmy?

Swoją przygodę z fotografią roz-
poczęliśmy w ubiegłym wieku. Ale 
nie, nie jesteśmy dinozaurami!

Uwierzycie, że mamy za sobą 
ponad 1300 wizerunkowych sesji 
zdjęciowych?  Od lat współpra-
cujemy z największymi wydaw-
nictwami prasowymi w Polsce, 
publikując w najpoczytniejszych 
tytułach. Mamy ogromne do-
świadczenie w pracy z gwiazdami 
i ludźmi biznesu.

Kochamy robić zdjęcia i poka-
zywać je ludziom. W naszym 
pasjonującym świecie wszystko 
jest możliwe, a każdy dzień to 
niezwykła przygoda. Nie boimy 
się wyzwań i uwielbiamy spon-
taniczność. Tajemniczy dodatek 
do każdej sesji to porcja dobrej 
zabawy.

Zapraszamy  
do naszego świata
Wejdź na stronę 
studio69.company
Jeśli interesuje Cię zbudowanie 
wiarygodnego wizerunku w 
sieci, ściągnij  1. część poradnika 
z naszej bazy wiedzy:  
studio69.company/poradnik/

Chcesz zrobić zdjęcia sobie  
lub swojemu zespołowi?  
Zamów sesję do 21.04.2017,  
a otrzymasz 20% rabatu.

Napisz: 
mordor@studio69.company  
lub zadzwoń: 665 629 251  
i podaj hasło „MORDOR”
znajdziecie nas w Alejach  
Jerozolimskich 92

bramazachodnia.pl

Inwestycja w profesjonalne zdję-
cia to inwestycja w siebie, tak jak 
w stomatologa, fryzjera, dobre 
spa czy siłownię. Nawet najlepsza 
fotografia sprzed 3-4 lat, nie od-
daje tego, co człowiek  prezentuje 
sobą dzisiaj, bo przez te lata zmie-
nił się świat, moda i my. Warto o 
tym pamiętać, gdy przekazujemy 
właśnie takie zdjęcie na firmową 
stronę www. 

„Kiedy zaopiekują się tobą praw-
dziwi specjaliści, naprawdę widać 
różnicę. Doradzają, którą koszulę 
założyć, w jakiej pozie wyglądasz 
najkorzystniej, zwracają uwagę 
na detale. Zauważą każdy ko-
smyk włosów, który zmienił swoje 
położenie, każdy fałd bluzki, któ-
ry ułożył się nie tak, jak trzeba. 
Stwarzają atmosferę, dzięki któ-
rej czujesz się pępkiem świata” – 
mówi jedna z laureatek konkursu, 
Katarzyna Mrówka.
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