
FotoKramek
oferta foto-wideo dla Przedszkoli



Kim jesteśmy?

Magdalena – mama dwójki wspaniałych dzieci z pasją i 
zamiłowaniem do komponowania scenografii na różne 
okazje. Uwielbia pracować z dziećmi w każdym wieku.

Grzegorz – tata tej samej dwójki dzieci. Z zawodu 
informatyk. Pasjonat sprzętu i obróbki foto-wideo. 
Zazwyczaj uśmiechnięty, za to zawsze wesoły przy realizacji 
materiału.

Jesteśmy rodzinną firmą zarejestrowaną pod nazwą Midsoft (NIP: 522-238-75-51) 
działającą od 2009 roku



Jak pracujemy?

Przede wszystkim uwielbiamy dzieci. Traktujemy je z szacunkiem i staramy się uchwycić ich najlepsze 
wersje na naszych fotografiach.

Do realizacji sesji wykorzystujemy sprzęt marki Canon oraz profesjonalne programy do obróbki 
fotografii oraz materiału video.

Współpracujemy z profesjonalnym laboratorium fotograficznym dostarczającym wydruki najwyższej 
jakości.

Bezpieczeństwo danych Państwa podopiecznych jest naszym priorytetem, dlatego też zapewniamy, iż 
wizerunki dzieci są przechowywane w bezpieczny sposób na terenie naszego kraju. Nie są 
wykorzystywane do żadnych form marketingu bez wyraźnej zgody rodziców / opiekunów dzieci.



Nasze usługi

• Przyjeżdżamy do Państwa z własną scenografią i zapraszamy naszych małych modeli do mini-studia. 
• Proponowane mini-sesje obejmują: Dzień Babci i Dziadka, Wielkanoc, zakończenie roku, rozpoczęcie roku, 

sesja jesienna, Boże Narodzenie, itp.

Okolicznościowe zdjęcia “studyjne”

• Zdjęcia realizowane z perspektywy uczestników wydarzenia.
• Proponowane okazje: karnawał, pasowanie na przedszkolaka, zakończenie roku, wizyta Św. Mikołaja, itp.

Reportaże z imprez i wydarzeń przedszkolnych

• Nagrania co najmniej z dwóch kątów (dwie kamery).
• Proponowane okazje: Jasełka, Wizyta Mikołaja, występy na Dzień Babci i Dziadka.

Nagrania wideo



Jak realizujemy sesje zdjęciowe?

Ustalamy termin i temat sesji

Przygotowujemy scenografię i robimy zdjęcia

Zdjęcia udostępniane są rodzicom poprzez galerię online

Odbitki cyfrowe rodzice pobierają bezpośrednio z galerii

Zamówione odbitki papierowe przygotowujemy w imiennych 
kopertach i przekazujemy do placówki do obioru

Płatności dokonywane są online bezpośrednio przez rodziców bez angażowania Przedszkola



Jak realizujemy nagrania wideo?

Nagrania wideo zawsze realizujemy przy użyciu co najmniej dwóch 
kamer

Materiał zarejestrowany podczas wydarzenia jest autorsko 
montowany przy użyciu najwyższej klasy oprogramowania

Finalny efekt sesji nagraniowej udostępniany jest poprzez stronę 
internetową https://fotokramek.pl skąd może być pobrany przez 
rodziców

Na życzenie Rady Rodziców / Dyrekcji istnieje możliwość opublikowania materiału filmowego w serwisie 
Youtube jako niepubliczny film

https://fotokramek.pl/


Przykładowe realizacje



Przykładowe realizacje



Przykładowe realizacje



Przykładowe realizacje



Oferta foto

Zdjęcie klasy / grupy dzieci wraz z nauczycielami / opiekunami.
12,00 PLN

Zdjęcie grupowe, odbitka 
15x23

Zdjęcie klasy / grupy dzieci wraz z nauczycielami / opiekunami.
10,00 PLN

Zdjęcie grupowe, odbitka 
10x15

Zdjęcie dziecka w scenerii okolicznościowej.
15,00 PLN

Portet / sceneria, odbitka 
15x23

Zdjęcie dziecka w scenerii okolicznościowej. 
12,00 PLN

Portet / sceneria, odbitka 
10x15

6 zdjęć do legitymacji na jasnym tle.
15,00 PLNZdjęcia do legitymacji



Oferta video

Ujęcia z dwóch kamer
150,00 PLN / 1h nagraniaRejestracja wydarzenia

Profejsonalny montaż
250,00 PLN / 1h nagraniaMontaż materiału video



506 398 086https://fotokramek.pl foto@fotokramek.pl
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