
Călin-Andrei Stan
Fotografie comercială profesională



Salut!
Sunt Călin și fac fotografie de peste 15 ani. Sunt fotograf profesionist, specializat n servicii foto î
comerciale: proiecte foto corporate, fotografie de eveniment, industrială și imobiliară nsă mă implic cu î
placere și n fotografia de călătorie și de peisaj. De trei ani am adăugat serviciilor mele și fotografiile și î
filmările aeriene, pentru a aduce un plus de valoare clipurilor de prezentare pe care le fac. Detalii despre 
acest proiect găsești pe TheDrone.ro.

n tot acest timp am pus bazele și am dezvoltat cel mai mare site dedicat fotografilor din Rom nia – Î â
ClubulFoto.com, care a devenit ntre timp un business de sine stătător.î

De trei am devenit fotograf-colaborator National Geographic, iar despre proiectele mele poți citi de c teva â
ori pe an in revistele National Geographic si NG Traveler Rom nia.â

Am făcut din fotografie un stil de viață, mi place ceea ce fac iar rezultatele se văd n mulțumirea pe care o î î
văd pe chipul clienților mei după fiecare proiect ncheiat.î

Te invit să explorezi portofoliul meu de fotografie și să descoperi cele mai recente proiecte speciale n care î
am fost implicat. Eu iți stau cu drag la dispoziție pentru a da o nouă imagine proiectului sau companiei tale.

http://www.calinstan.com/




Cu cine am lucrat?
De-a lungul timpului am lucrat pentru clienți din diferite domenii: agenții de publicitate, agenții de 
turism, magazine online și offline, hoteluri și restaurante dar și reprezentanți locali ai unor 
producători auto, companii din domeniul mobilei sau producători de echipamente foto/video.





Experienta mea în fotografie

Clienții mei sunt: agenții de publicitate, agenții de turism, companii din 
domeniul constructiilor & imobiliare, magazine online și offline, hoteluri, 
pensiuni, restaurante, producători, întreprinderi, edituri, etc.

În ultimii ani m-am implicat activ în proiecte și campanii pentru 
National Geographic Romania, IKEA Romania, McDonalds, Biroul 
de Turism al Austriei, Huawei Romania, Samsung, Suzuki, BMW, 
Coficab, IRUM S.A, Sony, Panasonic, EPSON, Federal-Mogul, 
Rustler, TP-Link, Kingston, Manfrotto și alții.

15
Ani de experiență în fotografie

780k
De fotografii

612
Proiecte foto realizate

+ + +



Servicii foto:

Fotografii și filmări aeriene



Fotografii și filmări aeriene profesionale din dronă 
(quadrocopter telecomandat) pentru evenimente, 
hoteluri, pensiuni, imobiliare, dezvoltatori, domeniul 
industrial, agricultura, vinării (vinificatori), promovarea 
unor destinații turistice etc.

Fotografiile și filmările aeriene comerciale pe care le realizez sunt 
grupate sub brandul TheDrone.ro

http://www.thedrone.ro/
http://www.thedrone.ro/


Servicii foto:

Fotografie industrială



Fotografie de produs și 
industrială – pentru companii 
și IMM
Produsele companiei tale trebuie prezentate impecabil 
clientului final pentru a-l face pe acesta să te aleagă pe 
tine, nu? Aici intervin eu, cu serviciile de fotografie de 
produs și fotografie industrială. Fac fotografie de 
produs pentru magazine online și offline, fotografie 
industrială, fotografii de prezentare și imagini 
corporate / de brand, pentru cataloage, albume, 
prezentări, PR. 

Descoperă portofoliul

http://www.calinstan.com/?portfolio=fotografie-comerciala-fotografie-de-produs-si-industriala


Servicii foto:

Fotografie culinară



Fotografie culinară pentru 
restaurante, hoteluri  
(HORECA), magazine, 
companii de catering și alte 
unităti de alimentatie.

Se spune că o fotografie face c t “1000 de cuvinte”. â
C nd vine vorba de fotografie culinară, nsă, cele â î
1000 de cuvinte trebuie să i transmită privitorului î
faptul că “aici găsești cele mai apetisante preparate”! 
Fotografiile culinare profesionale te vor ajuta să vinzi 
mai mult și să transmiți mai departe o imagine 
impecabilă a localului pe care l reprezinți sau l deții!î î

Descoperă portofoliul

http://www.calinstan.com/?portfolio=fotografie-culinara


Servicii foto:

Fotografie imobiliară



Fotografie 
hotelieră și 
imobiliară. 
Fotografii pentru 
hoteluri, pensiuni și 
restaurante

ntr-un domeniu at t de complex și Î â
de vast cum este cel al ospitalității, 
ai nevoie de imagini de calitate care 
să pună ntr-o lumină favorabilă î
biroul, hotelul, pensiunea, vila, 
hostelul, restaurantul , barul sau 
bistroul pe care l conduci sau î
reprezinți. 

Descoperă portofoliul

http://www.calinstan.com/?portfolio=fotografii-pentru-hoteluri-si-restaurante


Servicii foto:

Fotografie de eveniment



Descoperă portofoliul

Fotografie de eveniment (corporate), fotografii la 
evenimente organizate de companii.
Realizate cu profesionalism, fotografiile de la 
evenimentul tău vor contribui la îmbunătățirea 
imaginii companiei dar și la creșterea 
vânzărilor, prin prezentarea produselor și 
serviciilor într-o lumină favorabilă.

http://www.calinstan.com/?portfolio=fotografie-corporate-de-eveniment


Aparitii media
C teva dintre aparițiile media ale fotografiilor realizate de mine, n presa internă și â î
internațională: National Geographic, Washington Post, Daily Mail, DIGI24, BBC, 
Time.com, Business Insider, Frankfurter Allgemeine, Volta au Mundo etc.

   Lista completă, aici.

http://www.calinstan.com/aparitii-media/


Contact

hello@calinstan.com

www.CalinStan.com 
 www.TheDrone.ro 

Te invit să explorezi portofoliul meu de fotografie și să descoperi cele mai recente 
proiecte speciale n care am fost implicat. Mai multe detalii despre mine î găsești aici, 
iar eu iți stau cu drag la dispoziție pentru a da o nouă imagine proiectului sau 
companiei tale.

0727.086.510

mailto:hello@calinstan.com
http://www.CalinStan.com/
http://www.TheDrone.ro/
http://www.calinstan.com/?post_type=portfolio
http://www.calinstan.com/proiecte/
http://www.calinstan.com/despre/
http://facebook.com/calinstan
http://instagram.com/calinstan
http://linkedin.com/in/calinstan
http://shutterstock.com/g/calinstan
http://www.thedrone.ro/

