


TATTOO KONWENT jest największym w Polsce cyklem festiwali związanych 
ze sztuką tatuażu artystycznego. To wydarzenie oparte na formule targów, 
w trakcie którego tatuatorzy z całego kraju prezentują na żywo swoje 
umiejętności, tworząc prace na skórze umówionych wcześniej klientów. 
W żargonie konwencji tatuażu nazywa się ich „modelami”. Nazwa wywodzi 
się z faktu, że większość tatuatorów wystawia swoje prace w konkursach, 
które stanowią trzon wydarzenia. Modele prezentują nowo nabyte lub wyko-
nane przez tatuatora wcześniej wzory przed Jury oraz publicznością, która 
pod sceną obserwuje obrady ekspertów. Najlepsi tatuatorzy są wyróżniani 
specjalnymi nagrodami, które świadczą o prestiżu danego artysty. 

TATTOO KONWENT to impreza o bardzo rozbudowanej formule, która wyróż-
nia się na tle innych wydarzeń tego typu. Obok stricte tatuażowych atrakcji, 
w programie pojawiają się koncerty muzyczne, sety dj’skie i pokazy 
artystyczne. Przestrzeń obiektów goszczących festiwale dzielona jest 
na liczne strefy tematyczne i specjalne, dedykowane różnego rodzaju 
zainteresowaniom uczestników konwentu. 

CZYM JEST TATTOO KONWENT?



Pierwszy TATTOO KONWENT odbył się w Gdańsku w 2009 roku. To właśnie z 
Trójmiasta pochodzi pomysłodawca imprezy – Marcin Pacześny (właściciel 
sieci salonów tatuażu ZAJAWA TATTOO/fotograf/pasjonat wspinaczki i alpi-
nizmu). Przez kolejne lata działalności konwencja znacznie poszerzyła swój 
zasięg. Cykl Konwentów może pochwalić się frekwencją rzędu nawet 27 000 
odwiedzających rocznie. W 2023 roku Tattoo Konwent odwiedzi 4 polskie 
miasta: Poznań, Gdańsk, Katowice i Łódź. 

Tegoroczny POZNAŃ TATTOO KONWENT odbędzie się już po raz siódmy w 
przestrzeni Międzynarodowych Targów Poznańskich mieszczących się w 
Poznaniu przy ul. Głogowskiej 14. Będzie to pierwsza w tym roku i 41. w ogóle 
odsłona wydarzenia z cyklu Tattoo Konwent.

 

HISTORIA



Misją TATTOO KONWENT od zawsze było kreowanie pozytywnego wizerunku sztuki tatuażu artystycznego i integracja branży. Impreza 
przez lata ewoluowała, a wraz z nią myśl przewodnia imprezy. Początkowo Tattoo Konwent działał pod hasłem „Festiwal tatuażu i muzyki”, 
w ubiegłych latach claim dopełniały dodatkowe hasła przewodnie – w 2017 - „Old’s cool” (związane z jubileuszowymi edycjami, zorientowa-
nymi na osoby starsze), w 2018 – „Dołącz do rodziny!” (mające na celu podkreślenie otwartego i ponadpokoleniowego charakteru imprezy), 
w 2019 - „Inne wymiary sztuki”, a po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, w 2021 - „Back in town!”. Cykl 6 konwencji 
zorganizowanych w 2022 łączyło wspólne hasło “Wyrażaj się!”, podkreślające różnorodność wszystkich jego uczestników i zachęcające 
odwiedzających do dzielenia z innymi swoich pasji i emocji. 

W 2023 roku TATTOO KONWENT powraca do Poznania, Gdańska, Katowic i Łodzi, aby nieprzerwanie od 14 lat integrować miłośników tatuażu 
z całego kraju. Mimo upływającego czasu i setek tysięcy sprzedanych biletów, nie zmienia się charakter imprezy – jej organizatorzy wciąż 
stawiają na jej oddolny, swojski charakter i dialog z uczestnikami.

Jednym z naszych głównych celów na ten rok jest przede wszystkim wsłuchanie się w potrzeby ludzi – tatuatorów, artystów i widzów – bo 
to przecież właśnie dla nich powstał Tattoo Konwent. Chcemy mocniej zaangażować naszą publiczność, dać im możliwość współtworzenia 
tej imprezy – zapowiada Marcin Pacześny.

Zgodnie z sugestiami gości wcześniejszych edycji TATTOO KONWENT, program imprezy został rozwinięty o liczne atrakcje towarzyszące. 
Zmianie uległa również formuła konkursów na najlepsze tatuaże. 

IDEA



• TATUAŻ MAŁY (zagojony),

• TATUAŻ DUŻY (zagojony),

• TATUAŻ REALISTYCZNY (zagojony),

• RĘKAW, PLECY, TORS, NOGAWKA (zagojony),

• TATUAŻ NEOTRADYCYJNY (zagojony),

• KOLABORACJE  (w trakcie Konwentu),

• TATUAŻ DWUDNIOWY

• NAJLEPSZE TATUAŻE SOBOTY I NIEDZIELI (w trakcie Konwentu)

JURY:
Sergey butenko
Tatuator z Wrocławia, właściciel studia BootiQue Tattoo. Od 2012 
roku tatuuje w stylu realistycznym. Jego ulubione motywy to sci-fi, 
filmy i portrety. Tatuaże ocenia pod kątem precyzji wykonania 
i kreatywności.

Jagoda Jęcikowska
Tatuatorka związana z warszawskim studiem Azazel Praga. Pracuje 
w stylu graficznym, watercolor i abstrakcyjnym. Jej domena to 
mocne, nasycone kolory połączone ze szkicowanymi liniami.

Ola Kozubska
Założycielka łódzkiego studia tatuażu i piercingu o wdzięcznej na-
zwie „Ładne Rzeczy”. Od 10 lat w branży, autorka prac graficznych, 
zarówno w czerni jak i w kolorze. Dbałość o szczegóły to jej znak 
rozpoznawczy.

Ogah Ozturk
Tatuator z 11-letnim doświadczeniem. Pochodzi z Turcji. Przez kilka 
lat tatuował w australijskim Brisbane. Obecnie współpracuje z war-
szawskim studiem Przestrzeń Artystyczna Tattoo. Specjalizuje się 
w stylach american traditional i neotraditional.

KONKURSY NA NAJLEPSZE TATUAŻE

Nieodłącznym elementem każdego Konwentu są konkursy na najlepsze tatuaże kierowane zarówno do autorów, jak i posiadaczy 
wyjątkowych wzorów. Zgłaszane prace oceniane są pod kątem techniki, a także oryginalności i dopasowania do tematu przewodniego.



KONKURSY NA NAJLEPSZE TATUAŻE

• KATEGORIA SPECJALNA: HANDPOKE

W odpowiedzi na prośby uczestników, organizatorzy Poznań 
Tattoo Konwent 2023 zdecydowali się zorganizować kategorię 
specjalną dla osób pracującą w technice handpoke. 

Prace wystawione w tej kategorii będzie oceniało osobne jury: 

• Blame Max (Kobra Tattoo)
• Jakub Balcerek
• Olga Przybylak.



POKAZY

DRAG QUEENS SHOW
Dżaga
Ikona Polskiego Dragu, która umiejętnie łączy w sobie cechy kobiece, męskie oraz… kosmiczne. Jako przybysz z innej planety ma na celu 
nie tylko zapewnienie rozrywki, ale również szerzenie tolerancji i miłości na ziemskim globie.

Rezydent klubu Glam, wokalista zespołu Morpho. Dżaga jest autorem tekstów swoich piosenek w tym przeboju „Twa energia”, który 
wykonuje razem z przyjaciółka Dodą. Inspiracje sceniczne czerpie z pop kultury, a zwłaszcza ze świata superbohaterów, komiksów, kulto-
wych filmów oraz magii.

Ciotka Ofka
Ciotka Ofka ma dwie twarze – umie wzruszyć i przytulić, ale bywa też niezłą jędzą. Scenicznie stawia na rozmach: folk, kolory, pstrokaci-
zny, seksapil, a do tego teatr, pantomimę i burleskę. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem imprez, prywatnych wydarzeń, bingo. Ciotka 
chętnie bierze udział w projektach edukacyjnych, organizuje festiwale (np. SABAT), jest modelką i konferansjerką.

Savannah Crystal
Unikalna, wyzwolona i nie bojąca się wyzwań performerka zajmująca się sztuką Drag Queen od 6 lat. Bizneswoman, CEO i niezależna 
agentka undercover. Uczestniczka wielu wydarzeń artystycznych w kraju oraz za granicą, w tym min. laureatka głównej nagrody 41. PPA 
OFF w teatrze Capitol we Wrocławiu. W swoich występach stawia na pewność siebie.

ATRAKCJE



BODY SUSPENSION
Jacob Angel & Monica Tomaino
Jacob Angel to artysta body suspension z wieloletnim doświadczeniem. Przez całe swoje życie jest związany z mroczną kulturą – regularnie uczestniczy w kon-

wentach tatuażu na całym świecie oraz występuje na koncertach i w teledyskach metalowych. Od 2004 roku kreuje swoją postać DEATH ANGEL. Na scenie Jacob 

Angel występuje razem z Monicą Tomaino, swoją żoną i partnerką artystyczną.

ILUZJA
Aryman
Od ponad dekady opowiada historie za pomocą iluzji. Jest znany i ceniony w różnych środowiskach artystycznych. Jego poczynania dostrzegł Kamil Zalewski, 

który zaprosił go do udziału w największym przedstawieniu iluzjonistyczny w Europie „Iluzjoniści – Pierwsze Starcie” w reżyserii Janusza Józefowicza.

Jego występy można było zobaczyć w wielu telewizyjnych programach takich jak „Magicy z Ulicy” lub „Mam Talent”, gdzie doszedł do półfinału. Dawid prężnie 

działa również w social-mediach m.in.. na Tik-toku, gdzie zebrał ponad 100 tysięcy aktywnych obserwatorów, a filmy z jego magicznymi efektami osiągają milio-

nowe wyświetlenia.

SZTUKI WALKI
Uczestnicy Poznań Tattoo Konwent 2023 będą mogli przyjrzeć się pokazom boksu, judo i MMA w wykonaniu uczniów i nauczycieli poznańskiej szkoły sztuk walki 

Ankos MMA. Zainteresowani będą mogli nauczyć się podstawowych technik oraz wziąć udział w konkursach.

ATRAKCJE



POKAZ I WARSZTATY SHIBARI
Skinny Redhead
Kasia Zawadzka po raz pierwszy zetknęła się z linami w 2011 roku jako modelka. W 2012 roku zaczęła wiązać, uczęszczać na warsztaty i wreszcie, eksperymen-

tować z podwieszaniem. Pracowała z kilkoma wiodącymi na świecie praktykami, w tym Kinoko Hajime, Saki Kamijoo, Fred RX, WykdDave, Garth Knight i Esinem.

W ciągu ostatnich 8 lat przez prawie 3 lata uczestniczyła w wielu różnych warsztatach, m.in. Ogólny rysunek i malarstwo; Pirotechnika; Projektowanie światła dla 

teatru; Warsztaty Tańca i Teatru; Warsztaty artystyczne Shibari.

W 2016 roku obroniła dyplom z praktyki teatru fizycznego w Edynburgu. Ma doświadczenie jako rigger i lider warsztatów linowych. Często występuje w roli mo-

delki w projektach fotograficznych i artystycznych.

Od 2016 regularnie pojawia się na scenie głównej Torture Garden Events, występowała w Torture Garden London, Edinburgh i Rzym, a także na Edinburgh Fringe 

Festival 2014/2015/2016, ROPE SPIRIT PRAGUE, DIVE, BOUND, BARK, ANATOMY , KELBURN FESTIVAL, MANIPULATE FESTIVAL, MODERN PANIC FESTIVAL, HIDDEN DOOR 

FESTIVAL. Brała udział w wielu festiwalach w całej Europie, w tym w Wielkiej Brytanii, Norwegii, Seszelach, Niemczech, Francji, Grecji, Polsce, Czechach, Szwajca-

rii, Holandii i 

ATRAKCJE



WYSTAWY

Przemek Szewczyk
Pasjonat fotografii związany z Poznaniem. Głównymi tematami jego prac są krajobrazy i fotografia podróżnicza. Od kilku lat fotografuje również przy pomocy 

drona. Pasjonuje go połączenie sztuki i technologii, czego efektem są między innymi prace, w których używa drona do “malowania światłem”. Jego projekt “SU-

SPENS” to próba połączenia obrazu i muzyki oraz świata realnego ze światem cyfrowym dostępnym dzięki technologii AR (rozszerzona rzeczywistość).

Marcin Michalewicz
Polski malarz, rysownik i grafik. Laureat nagród i wyróżnień oraz uczestnik wystaw zbiorowych i indywidualnych. Tworzy obrazy z pogranicza surrealizmu, reali-

zmu fantastycznego i fantastyki. Jego prace subtelnie łączą mrok z delikatnością.

Adam Meler
Urodził się 1977 roku w Krzyżu Wielkopolskim. Swoją przygodę z malarstwem rozpoczął już w szkole, gdzie uczęszczał na dodatkowe zajęcia plastyczne. Poza 

tym szlifował swój talent, rysując poza zajęciami obowiązkowymi. Uczestnik konkursów między innymi KONKURS MALARSKI „SALVADOR DALI MOJĄ INSPIRACJĄ”, 

gdzie jego obraz został wyróżniony wśród wielu artystów. Jego prace od wielu lat zdobywają nowych właścicieli w kraju i za granicą. Pomysły do swoich prac 

czerpie z wyobraźni oraz inspiracji mistrzami. Maluje techniką olejną abstrakcje i surrealizm magiczny. Artysta obecnie tworzy w Poznaniu.

Karol Drzewiecki
Mówi o sobie, iż jest artystą łaknącym stałego rozwoju, zaś we własnej sztuce najbardziej pociąga go ciągłe poszukiwanie. Punktem wyjścia dla swojego ma-

larstwa uczynił street art – sztukę współtworzącą scenerię miejskich ulic, wdająca się w dyskusję z przechodniami, a więc taką, której esencją jest nieustanny 

ruch. Twórca, przenosząc elementy street artu na płótno, poszerza ich kontekst o motywy zaczerpnięte z innych estetyk artystycznych, na przykład pop artu 

czy ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Tłem dla bohaterów prac Drzewieckiego – zwłaszcza jeśli chodzi o malarski cykl dżokejów – nierzadko są zaczerpnięte z 

ekspresjonizmu abstrakcyjnego finezyjnie rozlane barwne plamy, swobodne zacieki farby czy nagłe pociągnięcia pędzla.

ATRAKCJE



MODELKI ALTERNATYWNE
Poznań Tattoo Konwent odwiedzą wytatuowane modelki alternatywne: Bee Phillips oraz Sinni Suicide. Dziewczyny wręczą nagrody w konkursach na najlepsze 

tatuaże oraz zapozują w profesjonalnych sesjach zdjęciowych w strefie HotBall.

Bee Phillips
Bee Phillips to 29-letnia modelka i tatuatorka z południowo-zachodniej Anglii. Karierę modelki rozpoczęła zaledwie 5 lat temu, debiutując na okładce magazynu 

Skin Deep. Od tego czasu pojawiła się na okładkach wielu międzynarodowych magazynów, w tym Inked mag & spirit tattoo. Na co dzień razem z mężem prowadzi 

salon tatuażu i barber shop 70six, a oprócz tego pozuje dla marek odzieżowych, takich jak odzież Sullen, ink poisoning i inked mag.

STREFY SPECJALNE

DZIARKA W CIEMNO
„Dziarka w ciemno” to akcja, w której Patryk Hilton i MikeNoFcuk usiądą za specjalną kotarą, by wytatuować skórę najodważniejszych uczestników Konwentu. 

Udział w akcji to wyjątkowa okazja, by zapisać się do artystów jedynie z 2 miesięcznym wyprzedzeniem – zazwyczaj ich terminarze pękają w szwach. Gwaranto-

wane wyjątkowe emocje – wzory tatuaży nie będą ujawniane uczestnikom zabawy aż do zakończenia zabiegu.

TATTOO CRAFT
Specjalnie z myślą o miłośnikach ciekawego rękodzieła podczas każdej edycji Tattoo Konwentu organizowane są mini targi rękodzieła Tattoo Craft. W przestrze-

niach Międzynarodowych Targów Poznańskich będzie można, nie tylko zrobić sobie nowy tatuaż czy obejrzeć ciekawe pokazy, ale również kupić ręcznie wykona-

ne, jakościowe produkty.

ATRAKCJE



LIVE PAINTING
Live painting to akcja, w której znani polscy artyści będą na żywo malować obrazy. Prace stworzone podczas Konwentu będzie można wylicytować w szczytnym 

celu – zebrane fundusze zostaną przekazane jednej z organizacji wspierających osoby dotknięte wojną w Ukrainie.

Kuba Kujawa
Kuba Kujawa — urodzony w 1985 r. w Poznaniu, gdzie ukończył Państwowe Liceum sztuk plastycznych i Akademię Sztuk Pięknych. Po studiach poświęcił się 

malarstwu, tatuażowi i podróżowaniu. Swoje prace wystawiał na kilku grupowych i indywidualnych wystawach w kraju i za granicą.

Mateusz Wolski WLK
Mateusz Wolski WLK – tatuator i malarz urodzony w Jaworznie 1988. Zajmuje się kaligrafią, literami i ich abstrakcyjną formą. W tym roku minie 10 lat od kiedy za-

czął swoją przygodę z tatuażem. W międzyczasie maluje i projektuje logotypy. Przez ostatni skupiał się na tworzeniu swojej pracowni i własnoręcznym zdobieniu 

mebli. Nie lubi się nudzić.

“ZRÓB PORTRET U WATEMBORSKIEGO”
Uczestnicy Poznań Tattoo Konwent będą mogli poczuć się jak prawdziwe gwiazdy i wziąć udział w profesjonalnej sesji fotograficznej z serii “Zrób portret u Wa-

temborskiego”.

Marcin Watemborski (ur. 1990) – wrocławski fotograf portretowy oraz dziennikarz fotograficzny, redaktor prowadzący portal WP Fotoblogia. Obrazowaniem 

świata zajmuje się od 2006 roku, gdy za sprawą ojca w jego ręce trafił aparat fotograficzny. Zakupił go na potrzeby ówczesnej pracy. Marcin Watemborski ukoń-

czył studia magisterskie na kierunku „Fotografia w Multimediach” na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. W dorobku artystycznym Watemborskiego znajduje się wiele 

sesji kreacyjnych oraz kilka projektów dokumentalnych. Pierwszy duży cykl “epitafium /nad grobem/” spotkał się z ogromnym uznaniem w Polsce oraz docze-

kał się kontynuacji w cyklu “LONELINESS”. W 2017 roku Watemborski wykonał swój pierwszy znaczący dokument fotograficzny, zatytułowany “local heroes”. 

Opowiadał on o wrocławskiej scenie techno i pozwolił autorowi poszerzyć horyzonty. W pracy kreacyjnej współpracował m.in. z amerykańskim

raperem Zebra Katzem oraz wieloma polskimi artystami. Watemborski ma na swoim koncie liczne publikacje lokalne oraz międzynarodowe m.in. w: Vogue.it,

K-Mag, HIRO Magazine. This! Magazine, Ellements Magazine, Inspire Magazine, Scorpio Jin czy SHOT.

ATRAKCJE



BANANA INK
Banana-Ink to projekt doskonale znany stałym bywalcom Tattoo Konwent. Wśród pracujących w swoich boksach tatuatorów znaleźć można stanowisko, gdzie 

stacjonuje Przemek Sasky Sasor – specjalista od tatuażu na bananie. 

Właściwości skórki banana są zbliżone do tych, które posiada ludzka skóra. Dzięki temu wielu początkujących tatuatorów może ćwiczyć na niej konturowanie, 

cieniowanie i wypełnianie. Każdy, kto odwiedzi Sasky’ego dostanie do ręki profesjonalną maszynkę, dowie się na czym polega sztuka tatuowania i jakie zasady 

higieny należy zachować, wykonując swój własny tatuaż. Jest to atrakcja przeznaczona zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych uczestników Konwentu. 

HOTBALL
Strefa HotBall jest nieodłącznym elementem każdej imprezy z cyklu Tattoo Konwent. To gratka dla miłośników motoryzacji, sztuki i stylowych ubrań. W prze-

strzeniach zarezerwowanych dla ekipy HotBall staną jak zwykle oldschoolowe hot rody, klasyczne amcary, customowe rowery i inne niebanalne pojazdy. Uczest-

nicy Konwentu będą mieli okazję obejrzeć też wystawę imponujących, steampunk’owych rzeźb. Nie zabraknie również standów z ręcznie robionymi, unikatowy-

mi przedmiotami.

W strefie HotBall odbędzie się również profesjonalna sesja fotograficzna, do której zapozują modelki alternatywne: Bee Phillips oraz Sinni Suicide.

ZLOT FOODTRUCKÓW & STREFA KAWOWA
W strefie gastro staną foodtrucki, które swoim menu zadowolą nawet najbardziej wybrednych smakoszy. W strefie kawowej będzie można zaś zamówić kawę, 

herbatę czy lemoniadę i zrelaksować się na leżaku w przerwie od zwiedzania stoisk na Konwencie.

ATRAKCJE



AKCJA “MASZ TATUAŻ? ODDAJ KREW”
Na Poznań Tattoo Konwent 2023 stanie specjalne stanowisko TattooArtist, na którym zaparkuje krwiobus. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na szkodliwy mit, 

według którego osoby noszące tatuaże nie powinny oddawać krwi.

Każda osoba, która dołączy się do akcji, będzie mogła wygrać voucher o wartości 1000 zł na tatuaż do studia Black Rabbit Tattoo w Poznaniu. 

STREFA NGO
W trakcie imprezy spotkać będzie można przedstawicieli stowarzyszeń walczących o dobro zwierząt: Otwarte Klatki i WWF Polska oraz fundację DKMS ratującej 

życia osób zmagających się z nowotworami krwi.

STREFA DLA DZIECI
Tattoo Konwent to impreza przyjazna rodzinom. W strefie dla dzieci profesjonalni animatorzy umilą czas najmłodszym, w czasie gdy ich rodzice będą mogli podzi-

wiać ze spokojem wystawy i tatuaże. Na maluchy czekają autorskie zabawy, gry ruchowe i planszowe.

ATRAKCJE



TattooCon to najnowszy projekt organizatorów Tattoo Konwent skierowany 

do tatuatorów, managerów i właścicieli studiów tatuażu. Uczestników wy-

darzenia czekają dwa dni wykładów oraz aktywnych warsztatów z doświad-

czonymi ekspertami z branży tatuatorskiej: Michałem Wursztem, Sergeyem 

Butenko, Joanną Fąferko, Dariuszem Mrowcem, Krzysztofem Piekło oraz 

Karoliną Orzechowską. 

Oferta TattooCon jest skierowana zarówno do doświadczonych tatuatorów 

i właścicieli studiów, jak i tych, którzy dopiero stawiają w świecie tatuażu 

pierwsze kroki. Zakres tematyki i wiedzy pomoże każdej osobie związanej z 

branżą:

• tatuatorzy – otrzymają nowe narzędzia do pracy i promocji własnej marki,

• managerowie i właściciele studiów tatuażu – poszerzą własne kompeten-

cje; uzyskają wiedzę, która pomoże przy bookingu; oraz uzyskają wiele świe-

żych rozwiązań mogących pomóc w promocji studia i pozyskaniu nowych 

klientów.

KONFERENCJA DLA TATUATORÓW I 
STUDIÓW TATUAŻU “TATTOO CON”

Prowadzący:
Michał Wurszt i Sergey Butenko
Jedni z najpopularniejszych tatuatorów w kraju. Każdy z nich posiada autorskie, bardzo 
mocne portfolio oraz ciągłą chęć rozwoju. To mocne nazwiska na międzynarodowej scenie 
tatuażu! Na swoich wykładach i warsztatach podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą 
o projektowaniu – z własnej perspektywy.

Dariusz Mrowiec
Znany również jako EldonStudio. Na co dzień instruktor tańca i choreograf – swoją miłość 
do ruchu i sztuki przelał w firmę zajmującą się animacją, filmem i grafiką. Od ponad 5 lat 
profesjonalnie zajmuje się sztuką audiowizualną - na swoim koncie ma stworzenie pierwsze-
go polskiego tanecznego NFT, a od roku zgłębia wszelkie możliwości wykorzystania ciągle 
rozwijającej się sztucznej inteligencji i softu AI. Tworzy grafiki i animacje, budując własne 
modele, którymi karmi AI.

Joanna Fąferko
Tatuatorka z wieloletnim stażem, posiadająca doświadczenie w tworzeniu studia tatuażu od 
podstaw. Od 2019 r. buduje markę TattooSeminar, która zajmuje się szeroką gamą szkoleń dla 
tatuatorów (początkujących i zaawansowanych), menedżerów oraz przyszłych właścicieli 
studiów tatuażu. 

Krzysztof Piekło 
Twórca aplikacji i portalu TattooArtist. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu i zna-
jomości branży tatuażowej, rozwinie przepis na gotowe rozwiązania do wykorzystania we 
własnym studiu. Na jego wykładzie nie zabraknie solidnej wiedzy sprzedażowej (promocja 
w internecie, google ads).

Karolina Orzechowska
Od ponad 12 lat pracuje w sprzedaży, marketingu, a także w kreatywnym obszarze twór-
ców. Podczas TattooCon opowie, dlaczego warto mieć strategię i czym ona właściwie jest, 
a uczestnicy jej wykładów dowiedzą się jak z sukcesem budować biznesowe konto na 
Instagramie.



PRZEDSPRZEDAŻ:
Bilet 1-dniowy normalny: 50 zł

Bilet 1-dniowy ulgowy: 40 zł

Karnet normalny:  60 zł

Karnet ulgowy: 50 zł

VIP: 250 zł

Bilet 1-dniowy dla 4 osób: 140 zł

Karnet dla 4 osób: 180 zł

TATTOO CON
Pakiet 1-dniowy: 799 zł

Pakiet panelowy: 399 zł 

2-dniowy pakiet VIP: 1899 zł
(z możliwością indywidualnych konsultacji z wykładowcami)

CENY W DNIU WYDARZENIA:
Bilet 1-dniowy normalny: 60 zł

Karnet: 75 zł

Dzieci do 10 roku życia, seniorzy powyżej 65 roku życia oraz osoby 
posiadające dokument potwierdzający niepełnosprawność 
mogą uczestniczyć w wydarzeniu za darmo. 

Więcej informacji i program na:

WWW.TATTOOKONWENT.PL

BILETY



BIURO PRASOWE

Wszystkie najświeższe newsy, bazę zdjęć do wykorzystania, wyniki 
konkursów i wiele innych przydatnych informacji zamieszczamy regu-
larnie w naszym biurze prasowym, które działa pod adresem;

MEDIA.TATTOOKONWENT.PL



Matylda Jellinek | AGENCJA HIGHLITE
604 234 779 
matylda.jellinek@highlite.pl

KONTAKT


