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Piotr Smogór - ukończył filozofię na 
UWr. oraz Państwowe Studio Artystyczne im.  
E. Gepperta we Wrocławiu. 

Jako grafik komputerowy zajmował się 
wizualizacją 3D oraz opracowaniem projektów 
nadruków (sitodruk wielkoformatowy na tkan-
inach, dzianinach oraz druk cyfrowy, również 
transferowy) na out-door’owe nośniki reklamy 
(stendy, namioty, parasole, markizy); tworzeni-
em, rozbudową oraz prowadzeniem stron 
firmowych (flash, html, css, php) i kilkunastu 
serwisów wchodzących w skład grupy OtoMe-
dia (np: otowroclaw.com), tworzeniem kreacji 
reklamowych dla www (flash, gif animowany, 
jpg, png, html, css) sliderów, mailingiem, land-
ing-page (projekt plus kodowanie).

 Praca w DTP to głównie skład gazet 
(Express Zgorzelecki, Express Strzeliński), 
folderów, plakatów, wizytówek oraz reklam 
pod wydawnictwa wchodzące w skład grupy 
Expressy. Design elementów wchodzących 
standardowo w zakres identyfikacji wizualnej 
firm (SIV).

 Jako freelancer zajmował się tworzeni-
em stron internetowych, serwisów informa-
cyjnych oraz społecznościowych. Robi spoty 
reklamowe oraz montuje sekwencje filmowe.

Zajmuje się również malarstwem trady-
cyjnym, monotypią, linorytem, filmem oraz 
animacją. Wciąż poszukuje. 

Piotr Smogór

corporate identity: Wiarygodna Firma Sp. z o.o.

etykieta piwa: Browar Czarnków 

www.llf.pl

43.Lubuskie Lato Filmowe
- Łagów

// 43rd Lubuskie Film Summer - Łagów 2014

Kinematografie Krajów Europy Środkowej i Wschodniej / Eastern and Central European Cinema

29.06 - 06.07.2014 Łagów

plakat B1: 43.LLF Łagów
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katalog firmowy Effect-System: strona 4katalog firmowy Effect-System: strona tytułowa
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wizualizacja 3D: markiza duetto

wizualizacja 3D: telefon komórkowy

animacja poklatkowa POCVIARTEK plus film
 http://youtu.be/KaTcJJ3o-vQ

teledysk Elcotek: http://youtu.be/p-9ynNWkEV0
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corporate identity: UniKasa

t-shirt print: malarstwo-grafika-piobrand: wybrane

KANCELARIA PRAWNA
MIŚKO-PAWŁOWSKA I WSPÓLNICY SP.K.

UniKasa

WIARYGODNA 
FIRMA

s m o g o r . t v

front back
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landing page z podstronami: http://leonidascapital.pl/lp/lp_leonidas landing page produktowy: http://e-kancelaria.com/LP/examples/lp_w_polsat_1.php
(wizual, kodowanie szablonu - php, css, html)

landing page: e-Kancelaria http://e-kancelaria.com/LP/examples/lp_wm_3.php
(wizual, kodowanie szablonu - php, css, html)

www: http://wiarygodna-firma.com grafika, CMS Drupal  (również: http://wiarygodna-
szkola.pl/, http://wiarygodna-stacja.pl/, http://wiarygodnysklepinternetowy.pl/ )
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Roll Up: Wiarygodna Firma Roll Up: UniKasaRoll Up: Effect-System
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