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Szkolenie: Biznes i marketing fotografa 

Cel szkolenia 

W dzisiejszych czasach co druga osoba jest fotografem, a fotografia amatorska jest wręcz na mistrzowskim 

poziomie. W dobie tak ogromnej konkurencji, sam talent i piękne zdjęcia już nie wystarczają. Postawą sukcesu 

fotografa jest więc zbudowanie silnej marki osobistej, czyli znanego nazwiska oraz efektywnie prowadzony 

marketing usług fotograficznych.  

SUKCES FOTOGRAFA to przede wszystkim wielka pasja, ciężka praca i ogromna determinacja oparta na 

poniższych 5 filarach: silna marka osobista, indywidualny styl fotografii, trwałe relacje z klientem, efektywny 

marketing-mix oraz nieustanny rozwój osobisty i zawodowy.  

Prowadząc studio fotograficzne, fotograf jest także przedsiębiorcą, co oznacza, że  pasja powinna przekładać 

się na dochodowy biznes, a artysta zobowiązany jest udźwignąć prowadzenie działalności gospodarczej we 

wszystkich jej aspektach.   

Dlaczego warto?  

• W dobie ogromnej konkurencji na rynku fotograficznym, zbudowanie silnej marki osobistej fotografa, czyli 

tzw. znanego nazwiska oraz dobrze prowadzony marketing to jedyna droga do zaistnienia w branży 

fotograficznej.  

• Zainspirujesz się historią uznanej fotografki gwiazd, która opowie o swojej drodze od lokalnego studia 

fotografii rodzinnej do sesji znanych osobistości.  

• Dowiesz się jakie działania podejmować, żeby zbudować silną markę osobistą.   

• Znajdziesz pomysł na siebie i swoją fotografię, tak żeby wyróżnić się na rynku.  

• Poznasz swoich właściwych klientów i sposoby na utrzymywanie relacji z nimi.  

• Stworzysz ofertę swoich usług i dowiesz się jak je wycenić.  

• Dostaniesz receptę na marketing-mix, czyli odpowiedni dla fotografa zestaw narzędzi marketingowych.  

• Dowiesz się dlaczego ważny jest nieustanny rozwój osobisty i zawodowy fotografa i w jakich obszarach 

należy nad sobą pracować.  

• Zobaczysz jak wygląda od podszewki branża fotograficzna.  

• Nauczysz się podstaw prowadzenia działalności fotograficznej i dowiesz się jak z pasji zrobić dochodowy 

biznes.  

Dla kogo? 

• Dla początkujących i doświadczonych fotografów, którzy chcą zbudować silną markę osobistą, udoskonalić 

działania marketingowe i efektywnie zarządzać swoim własnym studiem fotograficznym.  

• Dla fotografów, którzy utknęli w miejscu lub nie mają pomysłu na swoją działalność.  

• Dla fotografów, których przerasta biznesowy aspekt prowadzenia działalności fotograficznej.  

Forma 
Online - szkolenie obejmuje 10 godzin zajęć online. 

 



 

Jak szkolimy?  

• 8 godzin szkolenia  

• 2 godziny pytań od uczestników szkolenia  
• otrzymasz imienny certyfikat szkolenia 

• otrzymasz pierwszy na rynku polskim podręcznik z marketingu dla fotografów „Od fotografki rodzinnej do 
fotografki gwiazd – sekret mojego sukcesu”* 
*Uczestnicy otrzymają książkę pocztą zaraz po zapisaniu się i opłaceniu szkolenia (książka jest w cenie 

szkolenia), tak, by przed szkoleniem mogli przeczytać książkę i przygotować pytania na warsztat. 

Program 

1. Jak wyglądała droga od lokalnej fotografki rodzinnej do fotografki gwiazd na przykładzie Studio Kat Piwecka 

Photography?   

2. Jak zbudować silną markę osobistą i znane nazwisko?   

3. Jak odkryć swój indywidualny styl fotografii i być w nim konsekwentnym?  

4. Relacja z klientem – jak znaleźć właściwych klientów i jak dbać o relacje z nim?  

5. Co powinna zawierać oferta fotografa i jak prawidłowo wycenić usługi fotograficzne?  

6. Marketing-mix fotografa - zestaw narzędzi marketingowych on-line i off-line  

(strona www, media społecznościowe, wystawy fotograficzne, wydanie albumu fotograficznego, kampania 

społeczna, tradycyjne wizytówki i ulotki, branding narzędzi pracy, wywiady w prasie i TV, statuetki i 

wyróżnienia, eventy i gale, sesje znanych ludzi, okładki i publikacje w magazynach, blog tematyczny, 

pozostałe działania PR-owe).  

7. Nieustanny rozwój osobisty i zawodowy fotografa  

(szkolenia fotograficzne i biznesowe, rozwój osobisty, sposoby na inspirowanie się, jak sobie poradzić z 

wypaleniem zawodowym, zdrowe relacje z konkurencją, self-care i work-life balance fotografa, ciężkie 

momenty w pracy fotografa, jak radzić sobie z krytyką).  

8. Na czym naprawdę polega usługa fotograficzna, rodzaje sesji zdjęciowych.  

9. Zarejestrowanie działalności fotograficznej, prawdziwe koszty prowadzenia działalności fotograficznej oraz 

osoby współpracujące z fotografem.  

10. Miejsce pracy fotografa i organizacja własnego studia fotograficznego.  

11. Q&A - pytania od uczestników szkolenia    

 

 



 

Prowadząca: Katarzyna Piwecka 

KAT PIWECKA - fotografka gwiazd i dziennikarka podróżnicza. W 2002 roku ukończyła specjalność Handel  

i Marketing na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a od 2009 roku z sukcesem prowadzi własne studio 

fotograficzne. Jej charakterystyczny styl fotografii – proste i minimalistyczne czarnobiałe, bliskie kadry ukazujące 

emocje i relacje zdobył wielkie uznanie wśród gwiazd. Z okazji 10-lecia twórczości wydała ekskluzywny album  

z portretami gwiazd i inspirujących osobistości Portraits 2020. Jako dziennikarz podróżniczy współpracowała  

z wieloma polskimi redakcjami – Onet.pl, Business Insider Polska, Imperium Kobiet, Law Business Quality, 

Oh!me, a od stycznia 2021 roku pisze dla portugalskiego Sapo.pt. Wiele lat temu znalazła swój drugi dom w 

Portugalii, co zaowocowało wydaniem albumu fotograficznego In Love with Portugal, który jest sprzedawany na 

całym świecie. Jako ekspert w dziedzinie fotografii, wspiera młodych fotografów na autorskich warsztatach 

fotograficznych oraz indywidualnych konsultacjach. Organizuje także międzynarodowe warsztaty fotograficzne 

w Portugalii. Jest autorką pierwszego w Polsce podręcznika z marketingu dla fotografów Od fotografki rodzinnej 

do fotografki gwiazd – sekret mojego sukcesu.  

Certyfikat 

Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzyma imienny certyfikat. 

Terminy 

• 8-9 czerwca 2022, g. 16.30 – 20.30 

• 3 września 2022, g. 09.00-17.45 

Cena 

• 1470 zł brutto 

• studenci WSB, absolwenci WSB - 1370 zł brutto 

Zapisy 

Zapisu dokonujemy poprzez formularz online. 

Płatność 

Sposób oraz termin płatności znajdują się bloku „Zapisy”.   


