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Dzień dobry!

Mam na imię Michał i robię zdjęcia. Najczęściej samochodów.  
Chętnie zrobię je także dla Ciebie. Otrzymasz fotografie wykonane 
przez pasjonata motoryzacji. Z dbałością o szczegóły, kontekst i 
subtelną edycję. Zdjęcia nocne, malowane światłem, w ruchu, 
sprzedażowe, detalingowe, a także fotorelacje z imprez – cokolwiek 
sobie wymyślisz!  



Sesje indywidualne:
od 199 PLN

Zrobię zdjęcia Twojej maszyny, z 
Tobą lub bez Ciebie, wedle 
życzenia. Na pamiątkę, na 
instagram czy gdzie tylko będziesz 
chciał(a). Podstawowa sesja to 5 
zdjęć do wyboru z kilkudziesięciu 
ujęć, które zrobię w trakcie sesji. 
Nietypowe pomysły mile widziane.

● 5 zdjęć w plenerze 
● podstawowa edycja zdjęć
● każde dodatkowe zdjęcie: 

35 PLN / szt.
● czas sesji: 1,5 – 2h
● dojazd poza Kraków powyżej 

10 km: 1 PLN / km



Pakiet nocny: 299 PLN

Zdjęcia wykonane w technice light paintingu (malowania światłem) wyglądają 
nietypowo, świeżo i przykuwają uwagę. Finalny efekt uzyskuje się składając w całość 

wiele ekspozycji. 

● dodatkowe ujęcie: 75 PLN / szt.
● dojazd poza Kraków powyżej 10 km: 1 PLN / km

● 3 zdjęcia z zewnątrz w technice 
malowania światłem

● zaawansowana edycja zdjęć
● czas sesji: 1,5 - 3h 



O mnie

Uwielbiam samochody i staram się 
pokazać je w ładny sposób. Prowadzę 
bloga jedzze.pl, na którym staram się 
spojrzeć na motoryzację z innej strony i 
zachęcać ludzi, aby po prostu czerpali 
radość nawet z małej przejażdżki swoim 
autem. Jestem także inżynierem - na co 
dzień pracuję z profesjonalnym sprzętem 
audio – video.

Prowadzę działalność gospodarczą, wystawiam 
faktury VAT. Podane ceny są cenami brutto i 
zawierają podatek VAT. Niniejszy materiał nie 
stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego i ma 
charakter wyłącznie informacyjny.
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