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®

Nie wyrażam zgody na kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie zawartości niniejszego portfolio. Zamieszczone projekty, kompozycje i układy są chronione na mocy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” opublikowanej 
w Dzienniku Ustaw z 1994 r. Nr 24, poz. 83. 
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Edycja Świętego Pawła, Częstochowa, realizacja 2014
Zakres prac: projekt, skład, łamanie, przygotowalnia drukarska.

Książeczka pobożnościowa. (stron 62)                                                                       Album. (stron 32)
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“Calvero” Częstochowa, realizacje od 2010
Zakres prac: projekt, rysunki, obróbka zdjęć, skład, przygotowalnia drukarska

Katalog firmowy (produkty, realizacje, dokumentacje) corocznie aktualizowany. 4 wersje językowe, A4 - wpinany w segregator indywidualny + wersja mailingowa
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“Robelit” Częstochowa, realizacje od 2008
Zakres prac: projekt, zdjęcia produktów, skład, przygotowalnia drukarska

Tablice reklamowe wielkoformatowe, reklamy prasowe
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katalog,  A4, 8 stron

“ELECTRA” Częstochowa, 2010
Zakres prac: projekt, fotografie, skład i obróbka zdjęć, przygotowalnia drukarska, druk
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folder,  A3/2

“WAMPOL” (marka Genesis) Częstochowa, 2012
Zakres prac: projekt, skład, obróbka zdjęć, przygotowalnia drukarska, druk
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“WAMPOL”, „NANA” Częstochowa, realizacja lato 2013
Zakres prac: projekt, projekty znaków graficznych, fotografie, skład, przygotowalnia drukarska

katalog produktów, A4, 3 wersje językowe, 24 strony
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“WAMPOL”, „NANA” Częstochowa, realizacja jesień 2009
Zakres prac: projekt, projekty znaków graficznych, fotografie, skład, przygotowalnia drukarska

katalog produktów, A4, 2 języki, 24 strony
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“ZETPOL” Poczesna, realizacja wiosna 2009
Zakres prac: projekt, fotografie, skład, przygotowalnia drukarska

katalog produktów, A4, 16 stron
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“PAWŁOWSKA” Częstochowa, realizacja lato 2009
Zakres prac: projekt, fotografie, skład, przygotowalnia drukarska

katalog produktów, A4, 16 stron
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Almaro, projekt www 2010
Zakres prac: projekt logo, projekt www, fotografie, nadzór wykonawczy www

Moje Biuro, projekt www 2009
Zakres prac: projekt logo, projekt www, fotografie, nadzór wykonawczy www
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Zetpol, projekt www 2009
Zakres prac: projekt www, fotografie produktowe

Wampol, projekt www 2009
Zakres prac: projekt www, fotografie, nadzór wykonawczy www
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grafiki na płytki CD; lata 2008-2014
Zakres prac: koncepcja, częściowo fotografie, projekt, rysunki, skład, przygotowalnia drukarska
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grafiki na płytki CD i okładki do CD; lata 2008-2014
Zakres prac: koncepcja, fotografie, projekt, rysunki, skład, przygotowalnia drukarska
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“SADPEX” właściciel marki CRESCO, Piekary Śląskie, realizacja 2008
Zakres prac: koncepcja, projekt, rysunki, skład, przygotowalnia drukarska

Linia artykułów piśmienniczych - Orient Dragon
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“Moreli” Niegowa, realizacja 2009-2010
Zakres prac: projekt, fotografie, skład, przygotowalnia drukarska

opakowania produktowe
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opakowania produktowe

“Zetpol” Poczesna, realizacja 2008-2009
Zakres prac: projekt, fotografie, rysunki, skład, przygotowalnia drukarska
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“FAKTOR”, realizacja jesień 2009
Zakres prac: projekt, sesja fotograficzna, fotografie, skład, przygotowalnia drukarska

kalendarz ścienny, plakatowy

sesja fotograficzna, lato 2009
modelka Marzena
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“WAMPOL”, „NANA” Częstochowa, realizacja zima 2013, wiosna 2014
Zakres prac: projekt, fotografie, skład, przygotowalnia drukarska

plakat A2, 
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„KBK” Częstochowa
Zakres prac: projekty, fotografie, skład i przygotowalnia drukarska

kalendarz indywidualny biurkowy okładka czasopisma branżowego „Świat Skór” 
wiosna 2009

karta Świąteczna
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“ZETPOL” Poczesna,
zakres prac: fotografie, projekty, skład, przygotowalnia drukarska

reklama całostronicowa w czasopiśmie branżowym 
„Świat Butów”, lato 2009

kwartalnik „Silesia Air” - 4 strona okładki
wiosna 2008

reklama całostronicowa w czasopiśmie branżowym 
„Świat Butów”, styczeń 2010
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„RIKO” Myszków,
zakres prac: fotografie, projekty, skład, przygotowalnia drukarska

główka kalendarza trójdzielnego reklama w czasopiśmie branżowym „Świat Butów”
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„FOX”, Myszków
Zakres prac: projekt, sesja fotograficzna, fotografie, skład, przygotowalnia drukarska

główka kalendarza ściennego stand reklamowy
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„KOTYL”, Częstochowa
zakres prac: fotografie, projekty, skład, przygotowalnia drukarska

główka kalendarza ściennego
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“ALMATUR” Katowice
Zakres prac: projekt, skład, przygotowalnia drukarska 

okładka katalogu „Zimowe Podróże 2008/2009”
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„Kaniowski” /marka Sergio Cartelli/, Częstochowa
Zakres prac: projekty, fotografie, skład                                                                               

plakat stand

 „MAST” /marka Massimo Poli/, Częstochowa
Zakres prac: projekty, fotografie z aranżacjami, skład, 

przygotowalnia drukarska

stand

 „ADONIS” /marka Fabrizio Fillippi/ Kościelec
Zakres prac: projekty, fotografie z aranżacjami, 

skład, przygotowalnia drukarska


