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SwiatObrazu.pl poleca prezenty pod choinkę

Redakcja  serwisu  SwiatObrazu.pl  po  raz  kolejny  przygotowała  poradnik  dla  wszystkich, 

którzy  szukają  pomysłu  na  ciekawy  prezent.  Już  od  2  listopada  pomagamy  naszym 

Czytelnikom w wyborze  najlepszego  prezentu  foto-wideo.  Co  kupić,  gdzie  i  za  ile?  Jaki 

prezent  wybrać?  Co  może  sprawić  największą  radość  naszym  bliskim?  Na  wszystkie  te 

pytania  odpowiemy  w  specjalnie  przygotowanym  na  tę  okazję  poradniku  „Pomysł  na 

prezent”. 

W  lewym  menu  strony  głównej  stworzyliśmy  specjalny  świąteczny  dział,  w  którym 

zamieszczać będziemy kolejne artykuły z cyklu. Materiały redakcyjne zawierać będą wstęp z
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cennymi wskazówkami na co należy zwrócić szczególną uwagę przy zakupie prezentu oraz 

porady,  czym  kierować  się  przy  wyborze.  Zaprezentujemy  produkty,  które  zdaniem 

ekspertów SwiatObrazu.pl zasługują na szczególną uwagę, przedstawiając ich krótki  opis, 

zdjęcie i najistotniejsze cechy oraz funkcje, dzięki którym zyskały one uznanie redaktorów. 

Poradnik „Pomysł na prezent” składać się będzie z 15 artykułów:

1. Kompakty 

2. Kompakty z wymienną optyką

3. Lustrzanki dla amatorów 

4. Lustrzanki dla zawodowców 

5. Obiektywy

6. Kamery 

7. Karty pamięci

8. Ramki cyfrowe 

9. Torby i plecaki

10. Statywy 

11. Drukarki 

12. Monitory 

13. Projektory 

14. Dla konesera 

15. Dla dziecka 

Zapraszamy do lektury dwóch pierwszych artykułów:

Fotografia: Pomysł na prezent - aparat kompaktowy

Fotografia: Pomysł na prezent - aparat kompaktowy z wymienną optyką

http://www.swiatobrazu.pl/fotografia-pomysl-na-prezent-aparat-kompaktowy-21742.html
http://www.swiatobrazu.pl/fotografia-pomysl-na-prezent-aparat-kompaktowy-z-wymienna-optyka-21758.html


Mamy nadzieję, że poradnik „Pomysł na prezent” będzie dla naszych Czytelników źródłem 

inspiracji i praktycznych informacji, które pozwolą dokonać najlepszego wyboru.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam 

Agnieszka Macierzyńska
DYREKTOR MARKETINGU 

e-mail: agnieszka.macierzynska@swiatobrazu.pl
tel. kom.: 500 277 059 

Internetowy Dziennik o Fotografii i Wideo SwiatObrazu.pl

www.swiatobrazu.pl
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SwiatObrazu.pl

Internetowy Dziennik o Fotografii i Wideo SwiatObrazu.pl istnieje od 1999 roku i jest najstarszym w 

Polsce  serwisem  poświęconym  fotografii  i  wideo.  Zakres  tematyczny  publikowanych  materiałów 

redakcyjnych obejmuje fotografię cyfrową i analogową, artykuły poświęcone cyfrowemu wideo oraz 

nowym technologiom przetwarzania i zapisu obrazu. 

SwiatObrazu.pl to najbardziej opiniotwórczy serwis internetowy z zakresu wiedzy o fotografii i wideo. 

Autorzy  publikacji  SwiatObrazu.pl  to  znawcy  przedmiotu,  osoby  z  autorytetem  w  środowisku 

fotograficznym,  artystycznym,  filmowym,  reklamowym  i  branż  spokrewnionych  z  cyfrowym 

obrazowaniem. Nad poziomem merytorycznym serwisu czuwa profesjonalny zespół redaktorów, który 

tworzą  ambitni  i  doświadczeni  fotografowie oraz  krytycy  sztuki.

W październiku serwis SwiatObrazu.pl odnotował 397 165 wizyt.


