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wfargotoF  firmie  

 
 

W

 rozdzielczości większej w zdjęcie lub galerię ącał załaduje zdjęcie na Kliknięcie
 minuty. trzy niż więcej zajmie nie oferty Przeczytanie firmy. funkcjonowaniu

 wewnętrznym nawet a marketingu, sprzedaży, w jest ważna OTOGRAFIAF
 DOBRA jak wspominać byłoby banałem obrazie na opartej komunikacji epoce 

O
Od
współpracuję
i

społeczne
wzbogacam

Polsce . granicami jej poza i  całej w wykonuję
 Zlecenia Wikipedię. także    tekstami  i  zdjęciami

 Swoimi  charytatywne.  i    artystyczne,  projekty
 ealizuję r umiejętności swoje Wykorzystując fotoreportera.  

  dziennikarza   charakterze  w   mediami z   
  komercyjnych zleceń  Oprócz firmę.  prowadzę  2013r.  

   lat.  kilkunastu  od  fotografuję  Bieniecki, Piotr MNIE. 

 

 
Współpracowałem

Liczne ysiące

  klienta. zadowolonego
 mojego firmy Państwa z również uczynić staniew  będę że sądzić, mi pozwalają

 prywatnych osób dla i firm zlecenie na wykonanych reportaży i fotograficznych
 sesji setki zdjęć, świecie całym na opublikowanych t publikacje,  firmami

 
.

lokalnymi małymi także a markami,  rozpoznawalnymidużymi, z 
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i dokumentacja wydarzeńżFotoreporta     

 -
 szkolenia firmowe, imprezy otwarte, dni

targi,
promocje,    

    konferencje, :biznesowych entówve obsługa fotograficzna 

-  sportowy fotoreportaż 

http://www.fototeo.pl
http://www.fototeo.pl
tel:+48509238150
mailto:biuro@fototeo.pl
http://www.fototeo.pl/portfolio/5-fotoartfestival-w-bielsku-bialej-2013/
http://www.fototeo.pl/wp-content/uploads/2017/02/Foto_event_targi.jpg
http://www.fototeo.pl/wp-content/uploads/2017/02/Fotografia_eventowa_bieg_po_nowe_zycie.jpg
http://www.fototeo.pl/portfolio/5-fotoartfestival-w-bielsku-bialej-2013/
http://www.fototeo.pl/wp-content/uploads/2017/02/Snowfest_Szczyrk_2016.jpg
http://www.fototeo.pl/wp-content/uploads/2017/02/Ampfutbol_fotografia_sportowa.jpg
http://www.fototeo.pl/wp-content/uploads/2017/02/Spartan_Fight_2_Chorzow.jpg
http://www.fototeo.pl/portfolio/diverse-downhill-contest-2013/
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i dokumentacja wydarzeńżFotoreporta     

 -
 teatralna fotografia   

        oraz wernisaży koncertów, kulturalnych, wydarzeń z reportaż 

- fotorelacje  masowych imprez i mody pokazów z  

http://www.fototeo.pl
http://www.fototeo.pl
tel:+48509238150
mailto:biuro@fototeo.pl
http://www.fototeo.pl/wp-content/uploads/2017/02/Wloczykije_Bielsko-Biala.jpg
http://www.fototeo.pl/portfolio/koncerty-burn-in-snow-2014/
http://www.fototeo.pl/wp-content/uploads/2017/02/Bielska_Zadymka_Jazzowa_2016.jpg
hthttp://www.fototeo.pl/wp-content/uploads/2017/02/NOSPR_Katowice_Jazz_Festival.jpg
http://www.fototeo.pl/portfolio/dni-nato-2013-w-ostrawie/
http://www.fototeo.pl/portfolio/wybory-mrs-poland/
http://www.fototeo.pl/portfolio/targi-slubne-w-bielsku-bialej/
http://www.fototeo.pl/wp-content/uploads/2017/02/Mariusz-Pudzianowski.jpg
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   Fotografia  reklamowa 

- fotografia
 modeli udziałem  zsesje tle,  jednolitymna oraz     

      aranżowane sesje (packshoty), produktowa i reklamowa  

ografia-fot
 usług jej   i

  firmy działalności prezentacja portretowa, i biznesowa 

http://www.fototeo.pl
http://www.fototeo.pl
tel:+48509238150
mailto:biuro@fototeo.pl
http://www.fototeo.pl/portfolio/fotografia-reklamowa-i-produktowa-mody-nrg-ex/
http://www.fototeo.pl/elektrocieplownia-od-wewnatrz/
http://www.fototeo.pl/portfolio/stomatologia/
http://www.fototeo.pl/portfolio/motosfera-wystawa-motoryzacyjna/
http://www.fototeo.pl/gallery/fotografia-produktow-i-reklamowa/
http://www.fototeo.pl/portfolio/fotografia-reklamowa-i-produktowa-mody-nrg-ex/
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rafiagFoto     reklamowa 

 - otografiaf
lokale  przemysłowe obiekty usługowe, 

 kluby, irmy,f biura, nieruchomości, architektury: i wnętrz  

rafiag-foto  kulinarna 

http://www.fototeo.pl
http://www.fototeo.pl
tel:+48509238150
mailto:biuro@fototeo.pl
http://www.fototeo.pl/muzeum-slaskie-w-katowicach/
http://www.fototeo.pl/portfolio/fotografia-architektury-rustykalne-wnetrza/
http://www.fototeo.pl/portfolio/fotografia-zywnosci-do-menu-restauracji/
http://www.fototeo.pl/wp-content/uploads/2017/02/fotografia-lokal-gastronomiczny-9691.jpg
http://www.fototeo.pl/wp-content/uploads/2017/02/fotografowanie-iluminowanych-wnetrz-0587.jpg
http://www.fototeo.pl/wp-content/uploads/2017/02/fotografia-reklamowa-kawiarnia-0286.jpg
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Jak   pracuję?

oraz

 Większość zdjęć.

 Posługuję dysponuję

 
Współpracuję

z
 
 

 usług. pakietu skomponowania możliwość Istnieje powietrza.   realizacji od
 specjalistami oraz grafikami filmowcami, fotografami, doświadczonymi z 

 studio. stacjonarne współdzielę potrzeby razie W studiem. przenośnym
  obiektywami, jasnymi i pełnoklatkowym aparatem profesjonalnym się

 
 W.Z faktury podstawie na następuje Rozliczenie

  zakończenia od dni dwóch do zdjęcia obrobione i gotowe otrzymuje klientów
 

kosztorys.  i ale kwotę, samą tylko
 nie przekazuję życzenie Na ustalenia cejąpotwierdzaj mailowej formie w .zapytaniu po godzin

 kilku do otrzymacieWycenę  ofertę. optymalną przygotować stanie w jestem podstawie ich 
 
Na

  a.lokalizacj  termin wykorzystania, ich sposób zdjęć,
 ilość zlecenia, rodzajPodczas  informacje: następujące potrzebne mi będą kontaktu pierwszego 
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Zapraszam
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  portfolio: z się zapoznania do 

 

Dziękuję  uwagę za 

W  współpracy. do zapraszam - fotograficzne usługi na zapotrzebowania razie 

http://www.fototeo.pl
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