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OLA (GREENWITHENVY)
STYLISTKA

Założycielka bloga. Z zawodu stylistka/personal shopper, administratywistka oraz 
Starszy Inspektor ds. BHP.  Pasjonatka social media (uzależniona od facebooka). 
Zakupoholiczka! Z wielkim sercem i niecodziennym podejściem do mody. Kolorowy 
ptak polskiej blogosfery. Prywatnie lekko zakręcona, uśmiechnięta dziewczyna, 
kochająca zwierzęta i świeżo parzoną kawę.

MILENA
FOTOGRAF

Pasjonatka fotografii, mistrzyni dobrego kadru. W 2010 roku zaczęła swoją przygodę 
fotograficzną, a pięć lat później dołączyła do GREEN TEAM. Od dwóch lat możecie 
podziwiać jej zdjęcia na blogu. Każda sesja to przede wszystkim dobra zabawa  
i dawka pozytywnej energii. Razem zmierzamy drogą pełną tajemnic fotografii  
i dążymy do osiągnięcia wspólnego celu: idealnego ujęcia.

KAROLINA
GRAPHIC DESIGNER

Studentka łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Każdy swój projekt tworzy  
z zaangażowaniem, projektowanie jest jej pracą i zarazem ogromną pasją.  
Z zapałem śledzi nowinki ze świata designu, uwielbia otaczać się ładnymi 
przedmiotami. Miłośniczka sztuki z pozytywnym nastawieniem do świata.

MAGDA
COPYWRITER

Lekkie pióro GREEN TEAMU. Z wykształcenia polonistka, z zawodu copywriterka,  
z zamiłowania estetka. Miłośniczka second handów i literatury młodopolskiej.

PAWEŁ
FOTOGRAF

Studiował grafikę artystyczną w Wyźszej Szkole Informatyki w Łodzi i fotografię  
w Państwowej Wyźszej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera 
w Łodzi oraz w Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie. Jako profesjonalny 
fotograf i grafik pracuje od 2006r. Specjalizuje się w fotografii reklamowej, modzie, 
portretach i reportażach. Pracował na planach zdjęciowych do teledysków, etiud, 
filmów reklamowych i fabularnych.
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WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI:
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REKLAMA NA GREENWITHENVY.PL
 
WPIS SPONSOROWANY

5 do 8 profesjonalnych zdjęć, opis 3000 znaków (pod SEO) 
wykonany przez profesjonalnego copywritera, przekazanie 
praw autorskich, na życzenie klienta krótki filmik prezentujący 
produkt 
 
CENA REKLAMY: OD 600 ZŁ DO 2000 ZŁ 
(OMAWIANA INDYWIDUALNIE)

Przy ciekawych projektach w grę wchodzi barter. 
 

FACEBOOK I INSTAGRAM

Post promujący markę, profesjonalna grafika, oznaczenie 
fanpage’a 
 
CENA REKLAMY: 50 ZŁ + WYSŁANIE PRODUKTU 
(OMAWIANA INDYWIDUALNIE)

 
 
PROWADZENIE PROFILU NA INSTAGRAMIE

Budowanie prestiżu marki, 15 zdjęć miesięcznie, 
2 tysiące nowych obserwujących w miesiącu 
 
CENA ZA MIESIĄC: 800 ZŁ 

PROWADZENIE PROFILU NA FACEBOOK’U

20 postów miesięcznie, aktywność na innych profilach,  
obsługa płatnych kampanii, budowanie prestiżu firmy, 
dodatkowo reklama na profilu GREENWITHENVY
 
CENA ZA MIESIĄC: 1500 ZŁ 
 
 
 
 

PROWADZENIE BLOGA FIRMOWEGO
 
5 wpisów miesięcznie (3000 znaków, SEO),  
grafiki do wpisów

CENA ZA MIESIĄC: 600 ZŁ 
 
 
 
 
 
SESJE ZDJĘCIOWE
 
Sesje do sklepów internetowych, usługa omawiana 
indywidualnie.
Zapewniamy studio, sprzęt, fotografa, stylistkę.

 
UDZIAŁ GREENWITHENVY W EVENTACH
 
Warunki ustalane indywidualnie.
 


