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OFERTA



Kontakt:
hello@karolinapolkowska.pl

te. 513-066-703
DM na @k.polkowska

Pracuję na terenie Warszawy i 
okolic. Istnieje możliwość 

zorganizowania sesji 
wyjazdowej.

Fotografią kulinarną zawodowo zajmuję się od 2017 
roku.

Od 2014r. prowadzę blog Picante Jalapeno
(https://blog.karolinapolkowska.pl/), na którym propaguję 
prostą, sezonową kuchnię okraszoną apetycznymi zdjęciami.

W 2017r. zostałam zwyciężczynią Ogólnopolskiego Konkursu 
Fotografii Kulinarnej (kat. offowa Smak umami).

W 2018r. ukazała się moja autorska książka "Placki niebanalnie" 
z około 100 przepisów na różnego rodzaju placki i placuszki.

Zachęcam do zapoznania się z moim portfolio:

www.karolinapolkowska.pl

mailto:hello@karolinapolkowska.pl
https://blog.karolinapolkowska.pl/
http://www.karolinapolkowska.pl


• Stylizowane sesje produktowe (produktów spożywczych, sprzętu AGD itp.)

• Sesje zdjęciowe z opracowaniem przepisów kulinarnych

• Sesje zdjęciowe z przygotowania przepisów kulinarnych "krok po kroku"

• Animacje i krótkie wideo z przepisami kulinarnymi lub lokowaniem produktów

• Tworzenie kontentu do mediów społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook

• Sesje kulinarne na potrzeby wydawnictw książkowych, czasopism, materiałów 
prasowych i reklamowych (plakaty, ulotki, kalendarze itp.).

• Współpracuję z markami w ramach lokowania produktów i publikacji postów 
sponsorowanych na moim blogu i kanałach społecznościowych.

• Zajmuję się także stylizacją żywności podczas sesji i nagrań materiałów 
reklamowych. Przygotowuję plan zdjęciowy z wypożyczeniem rekwizytów 
kulinarnych, teł fotograficznych itp.

• Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów lub wykładów dotyczących fotografii 
kulinarnej.

• Istnieje możliwość zakupu zdjęć, publikowanych na moich stronach i w Social 
Mediach.

Jestem otwarta na inne formy współpracy, zwłaszcza rozwojowe, kreatywne projekty. 
Będzie mi bardzo miło, jeśli zechcą się Państwo ze mną skontaktować. W razie 
jakichkolwiek pytań, pozostaję do dyspozycji pod wskazanymi adresami.
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Stylizowane sesje produktowe (produktów spożywczych, sprzętu AGD itp.)



Sesje zdjęciowe z opracowaniem przepisów kulinarnych



Sesje zdjęciowe z przygotowania przepisów kulinarnych "krok po kroku"



Animacje i krótkie wideo z przepisami kulinarnymi i/lub lokowaniem produktów

Przykładowe realizacje 
można obejrzeć pod linkiem:
https://karolinapolkowska.pl/recipes-
animations/

https://karolinapolkowska.pl/recipes-animations/


Tworzenie kontentu do mediów społecznościowych (Instagram, Facebook)

@basiazsercem.pl @e.wedel



WYCENA

Bardzo proszę o kontakt mailowy na adres hello@karolinapolkowska.pl, wówczas 
udostępnię szacunkową wycenę.
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