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Oferta usług szkoleniowych komercyjnych 

Szkolenie Liczba godzin Cena Netto za osobę

Photoshop od podstaw-szkolenie grupowe 16 3500 PLN

Photoshop retusz produktów-szkolenie grupowe 16 3500 PLN

Photoshop retusz twarzy-szkolenie grupowe 16 3500 PLN

Fotografia studyjna moda, portret, produkt-
szkolenie grupowe

24 9300 PLN

Filmowanie wraz z montażem--szkolenie grupowe 16 4000 PLN

Fotografia od podstaw- social media--szkolenie 
grupowe

16 3300 PLN

Fotografia studyjna e-commerce 16 6200 PLN

Skuteczna sprzedaż od A-Z-szkolenie grupowe 16 3800 PLN

Jak poradzić sobie trudnych sytuacjach przy 
sprzedaży-szkolenie grupowe

16 3800 PLN

Skuteczny Menedżer-szkolenie grupowe 16 3800 PLN

Social media marketing-szkolenie grupowe 16 4000 PLN

Budowanie wizerunku marki 24 9300 PLN

Indywidualne szkolenie z tworzenia skutecznej 
strategii komunikacyjnej na platformach Facebook 
oraz Instagram poziom zaawansowany

16 6200 PLN

Szkolenie z budowania wizerunku marki, oraz 
tworzenia skutecznych kampanii sprzedażowych na 
platformie Linkedin

16 6200 PLN

Copywriting na potrzeby strony www 8 3100 PLN

Optymalizacja treści na stronie internetowej - SEO 
teoria i praktyka

16 6200 PLN

Szkolenie maks dla 5 osób- dowolnie wybrany temat 8 3100 PLN

Konsultacja On-line 1h 500 PLN

Doradztwo biznesowe stacjonarne Min 3h 700 PLN/h
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Od 2014 roku naszą misją oraz nadrzędnym celem jest wspieranie przedsiębiorców 
w dostarczaniu wizualnie atrakcyjnego kontentu, który przyczynia się do wzrostu sprzedaży 
oferowanych usług oraz produktów!

Poprzez naszą pracę, jakość zdjęć, zaangażowanie, elastyczne i indywidualne podejście do 
każdego Klienta, tworzymy fotografie, przyczyniające się do szeroko rozumianego sukcesu.

Wierzymy w jakość. Jakość produktu, jakość w kontaktach z Klientami. Wierzymy, że każdy 
udany biznes musi się na niej opierać. Nie interesuje nas „robienie zdjęć”, a ich tworzenie. 

Gdyż tworzenie fotografii to poznawanie ludzi fotografowanych (ich produktów), budowanie 
wzajemnego zaufania, dobrej relacji.

100 1825 4866 

Nasza misja

Sto procent
zaangażowania
i oddanej pasji 
w każdy projekt

Tysiąc osiemset 
dwadzieścia pięć dni 
działalności spędzonej 
nad rozwojem własnym 
oraz budowania 
i kreowania
nieszablonowego
wizerunku naszych 
klientów

Cztery tysiące
osiemset sześćdziesiąt
sześć godzin spędzonych
na pracy nad zdjęciami 
orazretuszem
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