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– Étel-, reklám- És tárgyfotózás stúdiókörnyezetben
– styling (enteriõr, food)

Csigó Zita portfolió

A stúdió ételfotózásra specializálódott, tálalókonyhával egybekötött, több 
száz darabos kelléktárral felszerelt. Ételfotózás esetén igény szerint a meg-
felelő profilú szakács, cukrász, gasztronómiai szakember biztosítása.

Munkahelyek

2008
Csigó Fotóstúdió 
Profi fotóstúdióban leginkább étel-, reklám- és tárgyfotózás teljes körű sty-
linggal egybekötve könyvkiadók, magazinok, egyéb kiadványok, cégek és 
magánszemélyek számára.

2011
Lumen Kiadó Kft. 
Profi fotóstúdiós háttérrel a Kiadó kiadványainak fotózása stylinggal egybeköt-
ve. Rendezvényekre installáció tervezése, kivitelezése.

2012
Fahéj gasztro- és gasztrodesign magazin 
Főszerkesztői pozíció, a magazin valamennyi fotóanyagának készítése (étel, 
dekor, tárgy) stylinggal együtt.

2012 
Európai Levelező Oktatási Kft.
Digitális fotó és stylist szaktanár

Magyar
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telefon: 06 20 471 99 82     e-mail: email@lumenkiado.com;     studio@csigofotostudio.com

Csigó Zita portfolió

Fontosabb megbízások

– Könyvkiadók számára könyvek képanyagának fotózása stylinggal együtt (Cser Kiadó, 
Pannon-Literatúra Könyvkiadó, Totem Plusz Könyvkiadó, Lumen Kiadó, köztük több 
sikerlistás, illetve Libri Aranykönyv díjazott könyv – étel, tárgy, divat, hobby, enteriőr).

– Magazinok számára képanyag fotózása stylinggal együtt (pl. InStyle, Fahéj magazin, 
Meglepetés). 

– Cégek számára reklámképek készítése stylinggal együtt (pl. Lipton Piramisteák reklám-
kampány (külföldre), Herbatea Manufaktúra, Mercato Ajándék Nagykereskedés).

– Magánszemélyek számára fotó és styling (pl. művészek kollekcióinak /divat, ékszer, 
használati és dísztárgyak/ fotózása, tárgyfotók honlapokra).

Fahéj magazin
– Főszerkesztői pozíció, témák 

kidolgozása, feladatok kiosztása, 
közreműködők, szerkesztők össze-
hangolása. 

– Arculat kialakításában részvétel, 
olvasókkal kapcsolattartás. 

– Teljes fotóanyag elkészítése styling-
gal együtt (kellékek összeválogatá-
sa, beszerzése, kép berendezése): 
ételfotók, tárgyfotók, dekoranyagok 
fotói, szezonális hangulatfotók.

Magyar
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– studio photography especially in the fields of commercial and food photos
– styling (interior, food)

Zita Csigó portfolio

The studio is specialized in food photography with its own dedicated 
kitchen and collection of kitchen accessories. If necessary we can provide 
confectioner, cook or any other culinary professionals.

Places of work

2008
Csigó Photostudio
Mostly food and commercial photography with styling for diverse publishers, 
magazines, companies and individual customers.

2011
Lumen Publisher Ltd.
Photography and styling of the different publications, design and implemen-
tation of installations for different events.

2012
Fahéj Gastro and Gastrodesign Magazine 
Styling and photography of all materials in the magazine, as well as the 
position of editor in chief.

2012
ELO (ESCC – European School for Correspondence Courses) 
Specialist teacher in photo and styling

english
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Zita Csigó portfolio

Major works

−  Photography and styling of the material for books of different publishers (Cser Publisher, 
Pannon-Literatúra Publisher, Totem Plusz Publisher, Lumen Publisher, including multiple 
award winning publications – food, commercial, fashion, hobby, interior).

−  Styling and photography of materials for magazines (Instyle, Fahéj Magazine, Meglepe-
tés Magazine).

−  Commercial photography with styling for different companies (Lipton Pyramid Tea cam-
paign, Mercato Gift Wholesaler).

−  Photo and styling for individual customers (for example artists collections).

Fahéj Magazine
– Editor in chief, conceptual develop-

ment, coordination of editors and 
contributors, relationship care with 
the business partners as well as the 
followers. 

– Styling and photography of all 
materials (choice and acquisition 
of accessories, food, commercial 
photos, decor photos).

english




