
Dzień  
Mamy 

Praktyczne porady  
i inspiracje od Activejet 



Chcesz podarować Mamie  
wyjątkowy prezent? Spraw jej  

sesję zdjęciową - to świetna  
zabawa i wspaniała pamiątka. 

Domowa sesja zdjęciowa specjalnie dla  
twojej mamy 

Czy do stworzenia sesji zdjęciowej potrzebne  

jest nam profesjonalne studio?  

Niekoniecznie! Jeżeli dobrze się  

przygotujemy, możemy wykonać ją także  

w domowym zaciszu. 

 

 Jak to zrobić? Jaki sprzęt i akcesoria  

przydadzą nam się do domowej sesji  

zdjęciowej? 

 

Jednym z kluczowych elementów sesji  

zdjęciowej jest światło.  

Jeżeli w pomieszczeniu mamy dobre  

oświetlenie, każda pora dnia będzie dobra na  

wykonanie zdjęć. 



Domowa sesja to doskonały  
sposób na wspólne spędzenie  

czasu i skupienie się wyłącznie  
na Mamie. 

Domowa sesja zdjęciowa specjalnie dla  
twojej mamy 

Oświetlenie ze światła dziennego zależeć  

będzie oczywiście również od strony, po jakiej  

znajduje się dane pomieszczenie.  

W przypadku, gdy chcemy robić zdjęcia  

na tle okna (które może stanowić ciekawe tło),  

zwróćmy uwagę na to czy nie wpada przez  

nie zbyt dużo słońca, aby nie oślepiało  

fotografa i nie zmieniało jakości zdjęcia. 

 

Przygotowując się do sesji zdjęciowej w  

domu, musimy mieć do tego odpowiedni  

sprzęt oraz dobrać akcesoria, które chcemy  

umieścić na obrazie. 



Dla upiększenia tła podczas sesji  
możemy dobrać akcesoria  

zgodne z jej tematem,  
zamieniając Mamę na przykład  

we wróżkę z bajki. 

Niektórzy twierdzą, że dobry fotograf zrobi  

ładne zdjęcia w każdych warunkach, jednak  

profesjonalny sprzęt zdecydowanie ułatwi  

pracę.  

 

Najlepiej przygotować przytulne, domowe  

wnętrze, wykorzystując akcesoria  

do wyposażenia pomieszczeń, np. zasłonki,  

dekoracyjne poduchy czy atrakcyjne lampki.  

Chcąc dodać trochę kolorystyki, możemy  

postawić na ozdobę w postaci barwnych  

kwiatów. Pamiętajmy także, aby przygotować  

Mamę do sesji, stosując produkty  

do makijażu oraz stylizacji włosów. 

 

 

Domowa sesja zdjęciowa specjalnie dla  
twojej mamy 



Tą prostą maseczkę zrobisz dosłownie w  
3 minuty - doskonale sprawdzi się przed  

wieczornym wyjściem, gdy nie mamy  
czasu na skomplikowane zabiegi  

pielęgnacyjne i potrzebujemy zastrzyku  
energii dla skóry. 

Ozdoby z łatwością zrobisz sama -  
wystarczą ci lampki choinkowe 

prettyquirkypants.com kitaplar.club

alldiytips.com sinnenrausch.at



Nasze półki z pewnością ucieszy fakt, że  
nie muszą już tego wszystkiego dźwigać,  
jednak czasem warto wrócić do tradycji  

i zdecydować się na założenie  
tematycznej książeczki ze zdjęciami. 

Scrapbooking - robimy album  
pamiątkowy dla mamy 

Technika scrapbookingu liczy sobie już  

ponad 200 lat i wciąż rozwija się  

w nieoczekiwanych kierunkach. Nic w tym  

dziwnego, ponieważ to prawdziwa gratka dla  

fanów prac manualnych, którzy lubią  

rozwijać swoje hobby w domowym zaciszu.  

Oprócz materiałów, ścinków i wszystkiego  

innego, co przyjdzie nam do głowy nanieść  

na bazę, potrzebujemy jedynie nożyczek  

i kleju. 

 

Chociaż odeszliśmy już od tradycyjnych zdjęć  

a swoje zbiory przechowujemy na dyskach  

w wersji cyfrowej, to jednak każdy z nutką  

nostalgii wróci pamięcią do chwil, kiedy  

podczas spotkań rodzinnych wyciągano  

albumy z najróżniejszych okresów w życiu.  



Bindowanie to technika łączenia kartek  
za pomocą bindy, w naszym przypadku  

metalowej spiralki lub zacisku. Taką  
usługę znajdziemy niemal w każdym  

punkcie poligraficznym. 
 

Scrapbooking - robimy album  
pamiątkowy dla mamy 

Podstawą naszego albumu jest jego baza.  

W sklepach plastycznych i internecie  

możemy zakupić gotowce i zająć się jedynie  

ich zapełnianiem, jeżeli jednak nie  

znajdziemy interesującej nas wielkości lub  

kształtu bez problemu możemy wykonać  

bazę w domu. W tym celu potrzebujemy  

tektury o około 1 milimetrze grubości na  

strony oraz nieco grubszą na okładkę.  

 

Po wymierzeniu wycinamy je ręcznie,  

najlepiej używając w tym celu nożyka do  

tapet i linijki lub korzystając z gilotyny, jeśli  

mamy taką możliwość. Po wycięciu kartki  

oprawiamy w dziurki od razu lub oklejamy je  

najpierw ozdobnym papierem, jeżeli zależy  

nam na tym, aby tektura nie prześwitywała  

spod bindowania. 



Najważniejszym elementem każdego  
albumu są zawarte w nim zdjęcia.  

Z łatwością wydrukujemy je w domu -  
korzystając z wysokiej jakości tuszów  

marki Activejet! 

Scrapbooking - robimy album  
pamiątkowy dla mamy 

Kiedy wszystko składa się już w całość,  

możemy zabrać się za ozdabianie naszych  

stron. Nie bójmy się przy tym zaklejania  

dużych powierzchni i łączenia rozmaitych  

wzorów. Miejsce styku różnych papierów  

zasłonić możemy naklejając na wierzch  

ozdobną wstążkę, koronkę czy tekturowe  

wycinanki. Wybierając te elementy  

postarajmy się, aby ich gramatura była  

wyższa niż 160 gsm, w innym wypadku mogą  

wyginać się od kleju. 

 

Szukasz papieru idealnego? Activejet oferuje  

papier zarówno do drukarek atramentowych,  

jak i laserowych, w wersji błyszczącej oraz  

matowej. Przebierać możemy również  

w gramaturze samego papieru.  



Wisienką na torcie naszego albumu są  
jego dodatki. Możemy wykorzystać  

wszystko, co tylko wpadnie nam w ręce,  
ścinki, guziki, kokardki, koraliki i  

wszelkie inne ozdoby. 

Scrapbooking - robimy album  
pamiątkowy dla mamy 

Nasz papier zapewnia wysoki kontrast,  

nasyconą czerń oraz realnie oddaną paletę  

barw, a to wszystko czego potrzeba nam do  

uzyskania wysokiej jakości fotografii. 

 

Przy okazji wydruku warto wspomnieć  

również o tuszu AH-652CR, który jest  

doskonałym zamiennikiem dla drogich  

kartridży od producentów drukarek, którzy  

oferują uzupełnienie tuszów w cenie czasami  

większej niż zakupiona na promocji  

drukarka. Idealnie zastąpi on miejsce  

popularnego tuszu HP 652, oferując większą  

wydajność w niskiej cenie. 

 



Tą prostą maseczkę zrobisz dosłownie w  
3 minuty - doskonale sprawdzi się przed  

wieczornym wyjściem, gdy nie mamy  
czasu na skomplikowane zabiegi  

pielęgnacyjne i potrzebujemy zastrzyku  
energii dla skóry. 

prezent idealny? eleganckie, srebrne  
kinkiety pokocha każda mama 

piękne i stylowe.  
idealne na prezent. 



Tą prostą maseczkę zrobisz dosłownie w  
3 minuty - doskonale sprawdzi się przed  

wieczornym wyjściem, gdy nie mamy  
czasu na skomplikowane zabiegi  

pielęgnacyjne i potrzebujemy zastrzyku  
energii dla skóry. 

prezent idealny? Świece zapachowe,  
które zaczarują chwile swoim aromatem 

Znajdziesz je na Sferis.pl 



urocza lampka biurkowa z kolorową  
podstawą wspaniale sprawdzi się i w  

domu, i w biurze. 



Jeśli Twoja Mama lubi  
eksperymentować z kolorami w swoich  

wnętrzach - to idealny prezent dla Niej.  
Zasłony TUCKANO dostępne są w 12  

modnych kolorach.  

Zadaj szyku zasłonami marki tuckano 

Drobna zmiana - wielki efekt! 

 

Zasłony to idealny sposób na szybką i  

efektowną odmianę wnętrza. Grając ich  

kolorami nadamy wnętrzu określonego stylu  

- skandynawskiego, minimalistycznego czy  

boho. 

 

Jeśli Twoja Mama lubi eksperymenty -  

zasłony TUCKANO będą dla Niej idealnym  

prezentem. Dostępne są w 12 modnych  

kolorach - od jasnych i stonowanych po  

nasycone i żywe. Wykonane z lejącej tkaniny   

są łatwe w utrzymaniu i odporne na  

zagnieceinia. 

 

Efekt WOW murowany. Znajdziesz je w  

sklepie Sferis.pl 

 








