
  

Zostań Fotografem serwisów NETFACTORY – Zostań Fotografem serwisów NETFACTORY – 
rób zdjęcia i zamieszczaj je na naszych rób zdjęcia i zamieszczaj je na naszych 
portalachportalach

Jeśli jesteś:

● fotografem profesjonalnym

● fotografem amatorem

● lub po prostu: 

✔ lubisz robić zdjęcia

✔ posiadasz zdjęcia, które 

chciałbyś zaprezentować 

tysiącom osób...



  

… … to możesz publikować w naszych serwisach:to możesz publikować w naszych serwisach:

● zdjęcia ciekawych miejsc, atrakcji turystycznych, zabytków
● zdjęcia obiektów turystycznych, ciekawych miejsc
● zdjęcia i fotorelacje z Twoich pobytów różnych miejscach, 

z wczasów, wycieczek, imprez itp.
● zdjęcia krajobrazów, widoków, ciekawych zjawisk
● zdjęcia artystyczne 
● zdjęcia i fotorelacje z wydarzeń kulturalnych, sportowych, 

koncertów, spektakli, festiwali itp.
● fotopropozycje spędzenia wolnego czasu, zdrowego trybu życia
● i wiele innych



  

Dzięki temu zyskujesz:Dzięki temu zyskujesz:

● Twoje zdjęcia zobaczyć może kilka tysięcy osób odwiedzających 
dziennie nasze portale oraz kilkuset fanów naszych profili na 
Facebooku

● otrzymujesz możliwość promocji własnej działalności (możesz 
zamieścić pod zdjęciami link do własnej strony, zareklamować za 
darmo swoje usługi, np. fotografię ślubną, dziecięcą, artystyczną)

● możesz przedstawić fotorelację z wakacji, wycieczki, imprezy itp. 

● masz możliwość zdobycia wartościowych nagród rzeczowych dla 
laureatów naszych licznych konkursów dla fotografujących oraz dla 
najbardziej aktywnych i najpoczytniejszych autorów zdjęć i 
wideorelacji (np. pobyty w hotelach, vouchery na baseny, do 
restauracji, zaproszenia na imprezy, możliwość skorzystania 
z wielu innych atrakcji)



  

Aby zamieszczać swoje zdjęcia i fotorelacje:Aby zamieszczać swoje zdjęcia i fotorelacje:

● Zarejestruj się

● Zapoznaj się z instrukcją i 
regulaminem

● Uzupełnij informacje o swoim profilu

● Zacznij pisać

● Zbieraj punkty

● Wymieniaj punkty na nagrody



  

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się 
z nami:z nami:

● news@netfactory.pl

● tel. 75 76 18 211 (od poniedziałku do piątku, w 
godzinach 8.00-16.00)

● NETFACTORY Michał Piaścik, ul. Karkonoska 20a, 
58-540 Karpacz

● www.netfactory.pl
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