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Opowiemy Twoją wyjątkową historię. 
By nie zatarł jej czas i niepamięć. By poznali ją inni – rodzina – szczególnie młodsze po-
kolenia, znajomi, partnerzy w interesach, lokalna społeczność, goście, turyści, a może  
i szersze grono osób w kraju i za granicą.

Za pomocą tekstu i obrazu, na podstawie przekazanych nam relacji, zdjęć, doku-
mentów, stworzymy atrakcyjną, niebanalną opowieść graficzną - komiks opisujący wyjątkowe  
i ważne wydarzenia związane z Twoją rodziną (historią, karierą, pracą). Raz stworzona publikacja 
pozostanie na wiele lat pamiątką i skarbnicą wiedzy, którą podziwiać i do której odwoływać się 
będą nasze i przyszłe pokolenia..Może dotyczyć ona osobistych przeżyć, bądź faktów dotyczących przodków, członków rodziny, dzieci  
lub wnuków..Może opowiadać o historii i rozwoju firmy, podróżach, spotkaniach z niezwykłymi osobami, 
zdarzeniami, osiagnięciach w różnych dziedzinach..Może opisywać historię miejscowości, jej bohate-
rów, niezwykłe i doniosłe wydarzenia, atrakcje historyczne i turystyczne. .Wydawnictwo takie może towarzyszyć uroczystościom rodzinnym (zjazd rodzinny, jubileusz, uro-
dziny, ślub i wesele, narodziny dzieci, wnuków), okazjom rocznicowym (jubileusz firmy, ważne osiąg-
nięcia w biznesie), celom promocyjnym i reklamowym, wystawom, festiwalom, targom..Publikację komiksową możemy uzupełnić materiałami archiwalnymi (zdjęciami, dokumentami), 
tekstami opisowymi, kalendariami, by stworzyć jak najpełniejszy przekaz historyczny uzupełniający 
komiks. Tak robimy w publikowanych przez Zin Zin Press komiksach historycznych..Komiks będzie też trwałą, ciekawą i pouczajacą pamiątką dla młodzieży, jeśli przedstawi postać 
patrona szkoły, instytucji, organizacji.

Żyjemy w cywilizacji obrazka. Tekst stanowi niekiedy już tylko skromne uzupełnienie obrazu, który poprzez 
swoją uniwersalność opowiada i informuje w sposób bardzo szeroki i wyczerpujący. Przyswajamy go łatwo  
i swobodnie pod każdą szerokością geograficzną. 

Komiks to uniwersalne i bardzo atrakcyjne medium narracyjne, które w przemyślany sposób łączy obraz 
z tekstem, powodując iż łatwo zagłębiamy się w opowiadaną historię. 

Komiksem zajmujemy się od ponad 20 lat. Współpracujemy z najlepszymi krajowymi autorami tego gatun-
ku, profesjonalnymi artystami różnych generacji. Zapewniamy rzetelność i oryginalność realizacji opartą na 
pasji, wiedzy i doświadczeniu. Projekty realizujemy od fazy pomysłu do wydrukowanego egzemplarza.
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Zin Zin Press jest krajowym liderem na rynku komiksów historycznych. Tworzone przez czołówkę 
polskich autorów komiksy często powstają na zlecenie i we współpracy z intytucjami państwowymi, 
organizacjami społecznymi i samorządowymi, bądź prywatnymi.

HISTORIA I EDUKACJA
Komiksy te pomyślane są jako publikacje edukacyjne, zawierają nie tylko pięknie narysowane i opowiedziane autentyczne 
historie, ale i rzetelnie opracowane dodatki w postaci tekstów historyków i świadków opisywanych wydarzeń, analiz znawców 
tematu, fotografii archiwalnych, rysunków poglądowych. Cały materiał doskonale nadaje się jako punkt wyjścia i materiał 
uzupełniający do prowadzenia lekcji historii, służy uatrakcyjnieniu takich zajęć, poszerzaniu wiedzy, pomaga kształtować 
świadomość i dumę narodową, ale i krytyczne spoglądać na niektóre fragmenty polskiej historii.

NASI AUTORZY
Autorami komiksów Zin Zin Press są czołowi krajowi twórcy tego gatunku: Gabriela Becla, Artur Chochowski, Łukasz Cia-
ciuch, Krzysztof Gawronkiewicz, Andrzej Janicki, Maciej Jasiński, Jacek Michalski, Filip Myszkowski, Wojciech Nawrot, To-
masz Nowak, Jerzy Ozga, Jacek Przybylski, Aleksandra Spanowicz, Rafał Szłapa, Tomasz Tomaszewski, Zbigniew Tomecki, 
Mariusz Wójtowicz, Krzysztof Wyrzykowski, Robert Zaręba, Wiktor Żwikiewicz. Teksty do naszych publikacji napisali m.in.: 
prezydent Lech Wałęsa (dwukrotnie), Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Piotr Duda i Janusz Śniadek, ks. Romuald Biniak, 
Dyrektor NCK Krzysztof Dudek, prof. Wojciech Roszkowski, Jan Rulewski, Erazm Ciołek, Henryk Jerzy Chmielewski - Papcio 
Chmiel, dr Tadeusz Kisielewski. 

KOMIKSY NA ZAMÓWIENIE
Zin Zin Press ma niezbędne wieloletnie doświadczenie i sieć współpracowników pozwalających na wykonanie praktycznie 
każdego komiksu na zamówienie klienta. Projekty te realizujemy kompleksowo od fazy pomysłu do wydrukowanego albumu.

KOMIKSY JAKO DODATKI PRASOWE
Zin Zin Press realizuje także projekty dla wydawców prasy. Są to na ogół komiksy historyczne związane z przypadającymi 
rocznicami. Można zakupić też licencje na gotowe komiksy. Do tej pory nakład tego typu publikacji wyniósł 480 tys. egz.

ZLECENIODAWCY I PARTNERZY ZIN ZIN PRESS
Wykonaliśmy albumy komiksowe m.in. dla takich firm i instytucji jak: BZ WBK, Kompania Węglowa, Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Muzeum Józefa Piłsudskiego, Muzeum Niepodległości, 
Narodowe Centrum Kultury, NSZZ ,,Solidarność”, Poczta Polska, Polska Press, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 
UM Bydgoszczy, UMiG Swarzędz, Starostwo Powiatowe w Tarnowie, Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej w Katowicach. 
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