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KATALOG OFERTOWY



Makijaż to moja pasja od dzieciństwa, jednak od

kilku lat stał się także moją profesją. Jestem

absolwentem uznanej w Polsce szkoły makijażu

Pro Academy School of Makeup.

Obecnie moja specjalizacja to makijaż

okolicznościowy, makijaż ślubny, makijaż

wieczorowy, makijaż klasyczny oraz makijaż na

sesję zdjęciową.

O MNIE IG: @maq.pie   FB/ maq.pie.makeup

My Story

https://www.instagram.com/maq.pie/
https://www.facebook.com/maq.pie.makeup


My work
Doskonale zdaję sobie sprawę jak ważne jest to, aby kobieta czuła się w

pełni usatysfakcjonowana po opuszczeniu mojego makeup studio we

Wrocławiu, dlatego możesz liczyć na pełen profesjonalizm z mojej strony

oraz największe możliwe zaangażowanie.

Moje studio makijażu we Wrocławiu jest dostępne dla kobiet w każdym

wieku oraz niezależnie od potrzeb. Jestem w stanie dotrzeć do klienta

poza Wrocławiem jeśli zajdzie taka potrzeba.

Makijaż to dla mnie nie tylko profesja, ale przede wszystkim pasja, która z

dziecięcego marzenia zamieniła się w pracę.

O MNIE



Praca na planie zdjęciowym dla firm:

sesje zdjęciowe

https://www.facebook.com/promeespl
https://www.facebook.com/jubilerlyko
https://www.facebook.com/shebywedding
https://www.facebook.com/grupavantage
https://www.facebook.com/domjubilerskiaia


@ascaro.tv

Collaboration
with

SESJE FOTOGRAFICZNE

@sagaj

@boomcasestudio

@patrycjakurzepa

@majerevents

@worldmaster.pl

@ttv

@nikolasrogalski.tv

IG: @maq.pie   FB/ maq.pie.makeup

@artzoneevents

https://www.instagram.com/ascaro.tv/
https://www.instagram.com/sagaj/
https://www.instagram.com/boomcasestudio/
https://www.instagram.com/patrycja.kurzepa/
https://www.instagram.com/majer_events/
https://www.instagram.com/worldmaster.pl/
https://www.instagram.com/ttv.pl/
https://www.instagram.com/nikolasrogalski.tv/
https://www.instagram.com/maq.pie/
https://www.facebook.com/maq.pie.makeup
https://www.facebook.com/ArtZoneEvents/


serial "Pierwsza Miłość" - obserwcja

pracy na planie i szkolenie.

PRACA NA PLANIE

profesjonalne produkcje TV

program "Królowe Życia" - praca

na planie, makijaż aktorów i

aktorek, makijaż dla głównej

bohaterki

spot reklamowy Promees - makijaż

aktorów i aktorek oraz poprawki, 



koncerty 
PRACA NA KONCERTACH

Koncert z okazji 60-lecia KGHM -

przygotowanie artystów do wydarzenia oraz

poprawki po występach. 

Na scenie wystąpili: Dawid Kwiatkowski,

Marcin Sójka, Natalia Kukulska, Justyna

Steczkowska, Krzysztof Cugowski, Kasia Moś.



Videotutorial makijażu w

stylu Red Carpet Look we

współpracy z firmą

Ascaro TV

Video

VIDEOINSTRUKTAŻ MAKIJAŻU

LINK DO VIDEO - BIT.LY/RED-CARPET-MAQPIEIG: @maq.pie   FB/ maq.pie.makeup

https://bit.ly/red-carpet-maqpie
https://www.instagram.com/maq.pie/
https://www.facebook.com/maq.pie.makeup


Makijaż w tym dniu jest niezmiernie

ważny, musi być widowiskowy, ale

nie przesadzony. W tym makeupie

bardzo istotna jest trwałość, gdyż

uroczystość trwa wiele godzin.

Doświadczenie w tym zakresie to

kwestia nadrzędna.

Wedding

MAKIJAŻ ŚLUBNY

www.maqpie.pl

https://maqpie.pl/
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IG: @maq.pie   FB/ maq.pie.makeup

www.maqpie.pl

https://www.instagram.com/maq.pie/
https://www.facebook.com/maq.pie.makeup
https://maqpie.pl/
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IG: @maq.pie   FB/ maq.pie.makeup

https://maqpie.pl/
https://www.instagram.com/maq.pie/
https://www.facebook.com/maq.pie.makeup
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IG: @maq.pie   FB/ maq.pie.makeup

www.maqpie.pl

https://www.instagram.com/maq.pie/
https://www.facebook.com/maq.pie.makeup
https://maqpie.pl/


referencje
Nieustannie  poszerzam swoje

kompetencje. Uczę się u polskich oraz

zagranicznych artystów, którzy są

mistrzami w swoim fachu. 

IG: @maq.pie   FB/ maq.pie.makeup

https://www.instagram.com/maq.pie/
https://www.facebook.com/maq.pie.makeup


Moje osiągnięcia, bieżące prace,

najnowsze informacje staram się stale

dokumentować na moich 

Social Mediach.

Te kanały traktuje jako portfolio, ale

również bezpośrednie połączenie z

moją stale rosnącą społecznością.

Chcesz wiedzieć co u mnie?

Zapraszam! :)

Social Media
29K 3,8K
Instagram Facebook

Follow: @maq.pie Like: /maq.pie.makeup

IG: @maq.pie   FB/ maq.pie.makeup

https://www.instagram.com/maq.pie/
https://www.facebook.com/maq.pie.makeup
https://www.instagram.com/maq.pie/
https://www.facebook.com/maq.pie.makeup


Oferta
OFERTA INDYWIDUALNA www.maqpie.pl

Tworzę makijaże każdego

rodzaju, od podstawowych

rodzajów: makeup no makeup,

po artystyczne i festiowalowe.

Potrafię sprostać najbardziej

wymagającym oczekiwaniom

klientów. 

Więcej moich prac mozesz

zobaczyć na stronie

www.maqpie.pl

180 pln
MAKIJAŻ

KLASYCZNY

220 pln
MAKIJAŻ
ŚLUBNY

@
INNE

ZLECENIA

https://maqpie.pl/
https://maqpie.pl/


Oferta przy pracy na planie filmowym oraz sesji

zdjęciowej jest indywidualna w zależnosci od

potrzeb danego kontrahenta/fotografa. 

Z doswiadczenia wiem, iż praca przy sesji

zdjeciowej oraz planie video obemuje cały dzień

pracy, zazwyczaj 10-12h. 

OFERTA KOMERCYJNA

Cała usługa to poza pełnym makijazem i

pielęgnacją - dojazd na miejsce planu/studia,

poprawki makijazu, poprawki włosów, współpraca z

fotografami, pomoc przy sesji. 

Cena: od 400 zł

.

IG: @maq.pie   FB/ maq.pie.makeup

https://www.instagram.com/maq.pie/
https://www.facebook.com/maq.pie.makeup


Zapraszam do kontaktu

Angelika Staniów

tel: 512 925 710 mail: kontakt@maqpie.pl

FB: /maq.pie.makeup  IG: @maq.pie

www.maqpie.pl 

IG: @maq.pie   FB/ maq.pie.makeup

https://www.facebook.com/maq.pie.makeup
https://www.instagram.com/maq.pie/
https://maqpie.pl/
https://www.instagram.com/maq.pie/
https://www.facebook.com/maq.pie.makeup

