


Był to klient pucybuta. Dlaczego było to tak wyjątkowa 
sytuacja? W tamtych czasach do prawidłowego naświetle-
nia zdjęcia potrzeba było co najmniej kilku minut. Dlatego 
na kliszy rejestrowały się tylko statyczne obiekty, a ruch 
uliczny był nieuchwytny dla ówczesnych aparatów. Ponie-
waż klient pucybuta stał niemal nieruchomo przez dłuż-
szy czas, tylko on, spośród tłumu przechodniów, dostąpił 
zaszczytu utrwalenia na historycznej kliszy.

Był wiosenny dzień  1838 roku, kiedy  Louis Daguerre, 

fotograf i wynalazca, skierował obiektyw swojego 

aparatu na jeden z bardziej ruchliwych placów 

Paryża „Boulevard du Temple”.  W wyniku tej z 

pozoru zwyczajnej  sytuacji powstało dzieło , które 

przeszło do historii jako pierwsza fotografia, na 

której utrwalony został człowiek

Zaczęło się tak...



Jakiś czas później...
Prawie 200 lat po tym wydarzeniu i 1600 kilometrów 

dalej, grupa fotografów w bardziej świadomy sposób 

zaczęła kreować wizerunek swoich klientów.

Broszurę, którą trzymacie Państwo przed sobą, jest 

wynikiem tysięcy godzin spędzonych na fotografowaniu 

eventów, konferencji i wydarzeń medialnych. 

To także efekt doświadczenia w postprocessingu zdjęć - 

ich obróbce graficznej, optymalizacji pod zróżnicowane 

media, pod specyficzne wymagania Klientów.

Zapraszamy do przyjrzenia się wynikom naszej pracy. 

Na stronach tej broszury znajdziecie Państwo zdjęcia z 

obsługiwanych przez nas wydarzeń, oraz ofertę zopty-

malizowaną pod określone oczekiwania.

Dodatkowym źródłem informacji oraz zdjęć z obsługi-

wanych przez nas zleceń jest nasza strona internetowa: 

www.fantasmatic.pl

http://www.fantasmatic.pl


Jeśli coś zaczyna się dziać, 
zaraz jesteśmy obok, gotowi 
do „strzału”.





Celem naszych obiektywów są ludzie ze świata mediów, biznesu, polityki, sztuki. 

Staramy się aby ujęcia pokazywały ich w korzystnym świetle, dlatego zawsze wycze-

kujemy na odpowiedni moment i obieramy właściwą perspektywę. W ten sposób 

budujemy wizualny prestiż naszych Klientów.





Szukamy nietypowych punktów 
widzenia aby dokumentacja eventu 
była bardziej różnorodna



Dla naszych Klientów rejestrujemy najbar-
dziej spektakularne momenty, tak, aby we 
wspomnieniach nie utraciły swej mocy



Nie boimy się podejść bliżej aby przekaz 
był bardziej intensywny





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 

portretowa – dla biznesu i nie tylko

 ¢ Fotografia produktu – tzw.  

Lubimy robić zdjęcia

Współpracujemy z wyselekcjono-

wanymi studiami fotograficznymi 

w Warszawie, dzięki temu zawsze 

jesteśmy w stanie dobrać narzędzia 

najbardziej odpowiednie do zlecenia.

Naszym priorytetem w działaniu jest 

partnerski kontakt z Klientem. Zawsze 

wsłuchujemy się w Państwa potrzeby, 

a jednocześnie, jako profesjonali-

ści, służymy 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 

warunkom pracy. Zwracamy uwagę na 

niuanse, pamiętając o wizji produk-

tu 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.











Nie rzucamy się w 
oczy, ale naszej uwa-
dze nie umknie żaden 
szczegół wydarzenia .





Oferta na dokumentację fotograficzną  
konferencji / eventu

 ¢ Aktywna obecność fotografa przez całe wydarzenie,

 ¢ zróżnicowane ujęcia (plany ogólne, portrety, zdjęcia 

grupowe), dynamiczne klatki z naciskiem na pozytywne 

emocje, 

 ¢ dostosowanie aktywności fotografa do sytuacji, gdy 

trzeba jesteśmy „niewidzialni”, w pozostałych sytuacjach 

zawsze znajdziemy się w ogniu wydarzeń,

 ¢ dostarczenie 10 wybranych zdjęć w postaci cyfrowej w 

dniu następnym,

 ¢ profesjonalna obróbka każdego zdjęcia pod kątem 

prezentacji w Internecie i do druku,

 ¢ zapisanie zdjęć na bezpiecznym serwerze w dwóch 

rozdzielczościach (do druku i na potrzeby mediów 

elektronicznych) w ciągu 7 dni roboczych,

 ¢ przekazanie autorskich praw majątkowych do zdjęć na 

wszystkich polach eksploatacji.



Usługi dodatkowe:

 ¢ Proponujemy obecność drugiego fotografa, a także 

operatora kamery dla pełniejszego i bardziej atrakcyjne-

go zapisu wydarzenia,

 ¢ Dysponujemy przenośnym mini-labem foto, dzięki 

czemu uczestnicy mogą na miejscu otrzymać odbitki 

10x15 cm jako pamiątkę z wydarzenia. Zdjęcia pamiątko-

we można wykonać np. na tle z logotypami,

 ¢ Chętnie stworzymy także galerię internetową z możliwo-

ścią logowania i z własnym adresem internetowym.



Naszą siedzibą jest Warszawa, ale realizu-
jemy zlecenia w całej Polsce  
i na terenie Europy



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 satysfak-

cję naszym Klientom i sobie.



+48 605 590 450
+44 759 371 15 21 
www.fantasmatic.pl 
fOtO@fantasmatic.pl




