cennik

logo

cena netto*
od 450 00 zł

▪ formaty graficzne: AI, CDR, JPG i inne na życzenie
▪ kolorystyka: CMYK, RGB oraz PANTONE na życzenie
▪ 3 - 5 propozycji projektowych

Jeśli widzisz je w swojej głowie, znasz jego kolor i kształt to bardzo dobrze, ułatwi to pracę, a cały proces tworzenia potrwa
znacznie krócej. Jeśli zaś zupełnie nie masz pomysłu, to nawet lepiej bo będziesz miał/a większy wybór.
Po nadesłaniu 3 - 5 moich propozycji do dalszej obróbki wybieramy jedno logo. Kiedy uznasz projket za skończony,
wysyłasz mail’a z informacją, że ostatecznie akceptujesz projekt. Wtedy wysyłam pliki.

logo ▪ dla wymagających

do negocjacji

Po akceptacji głównego projektu opracowuję projekty pochodne - do różnych zastosowań na życzenie klienta.
▪ logo czarno-białe (do grawerowania na tabliczkach lub wypalania np. na pieczątce) ▪ logo zakomponowane
w kwadracie (np. awatar na facebooka) ▪ logo zakomponowane w pionie (np. banner internetowy typu skyscraper)
▪ wersja czarno-biała z szarościami i przejściami tonalnymi (druk gazetowy) ▪ itp.

logo ▪ lifting - przerobienie
księga znaku - podstawowa

od 200 00 zł
od 1100 00 zł

▪ szczegółowy opis konstrukcji logo/logotypu
▪ skalowanie i orientację logo
▪ wielkość pola podstawowego i ochronnego
▪ kolorystykę znaku (CMYK, RGB, Pantone)
▪ możliwe warianty logo
▪ logo w wersji mono- i achromatycznej
▪ przykłady prawidłowego i nieprawidłowego użycia formy logo
▪ możliwości zastosowania logo w dokumentach firmowych
(wizytówki, koperty, papier firmowy)
Księga Znaku zawiera usystematyzowany opis budowy i kolorystyki logo wraz z przykładami jego użycia,
co pozwala uniknąć błędów przy powielaniu znaku logo na różnych materiałach.

wizytówka

150 00 - 500 00 zł
▪ jednostronna ▪ dwustronna

Zakres cenowy dotyczy również: ▪ karty biznesowej ▪ karty rabatowej ▪ kalendarzyka kieszonkowego ▪ itp.
* przygotowanie do druku materiałów drukowanych dla drukarni - do ceny należy dodać 20% wartości usługi.

papier firmowy

100 00 - 350 00 zł

koperta firmowa

100 00 - 250 00 zł

teczka firmowa

150 00 - 500 00 zł

Informacje przydatne podczas procesu tworzenia: czym zajmuje się osoba lub z jakiej branży jest firma.

ulotka

od 150 00 zł
▪ jednostronna ▪ dwustronna ▪ składana

Ulotka format A6 wymiar 105x148mm, A5 wymiar 148x210mm, A4 wymiar 210x297mm, DL wymiar 220x110mm oraz inne formaty.

katalog

od 500 00 zł

folder

od 350 00 zł

Koncepcja graficzna - cena wyjściowa + skład: 100 zł/ 1 strona. Katalogi, foldery powyżej 10 stron skład: 50 zł/ 1 strona.
Przy większej liczbie stron - powyżej 30 stron - cena do negocjacji.

gazetka

od 400 00 zł
Cena wyjściowa za 4 strony, powyżej - cena do negocjacji.

plakat

200 00 - 750 00 zł

Plakat A3 wymiary 297x420mm, A2 wymiary 420x594mm, A1 wymiary 594x841mm oraz inne formaty na życzenie.

roll-up/ x-banner

300 00 - 100000 zł

opakowanie

300

00

zł

okładka

do negocjacji

inne projekty

do negocjacji

reklama zewnętrzna
▪ szyld ▪ baner ▪ OWV - folia na szybę ▪ kaseton ▪ itp.
▪ bilbord ▪ megaboard ▪ siatka mesh ▪ itp.

00

zł

od 500

00

250

* przygotowanie do druku materiałów drukowanych dla drukarni - do ceny należy dodać 20% wartości usługi.

zł

fotografia

do negocjacji
▪ fotografia produktów
▪ retusz zdjęcia ▪ obróbka zdjęć ▪ fotomontaż ▪ itp.

Zasady korzystania ze zdjęć użytych w projketach grafikach nie będących własnością klienta:
Opis czynności dozwolonych: ▪ wykorzystanie obrazu/zdjęcia we wszystkich drukowanych i elektronicznych formach, w tym również
na stronach internetowych ▪ modyfikacja obrazu lub jego wykorzystanie w różnorodnych pracach ▪ tworzenie kopii zapasowej
Opis czynności niedozwolonych: ▪ ponowna sprzedaż oryginalnego obrazu ▪ wykorzystanie obrazu w sposób niezgodny z prawem
i przepisami ▪ przekazanie kopii tego obrazu osobom postronnym lub innym organizacjom.

strony www
▪ grafika do strony typu wizytówka

od 500 00 zł

Jeśli widzisz ją w swojej głowie to bardzo dobrze, ułatwi to pracę, a cały proces tworzenia potrwa znacznie krócej.
Jeśli zaś zupełnie nie masz pomysłu, to nawet lepiej bo będziesz miał/a większy wybór. Po nadesłaniu 3 moich propozycji
do dalszej obróbki wybieramy jedną. Kiedy uznasz projket za skończony, wysyłasz mail’a z informacją,
że ostatecznie akceptujesz projekt. Wtedy zajmuję się przygotowaniem grafiki pod stronę www,
a dla zainteresowanych przygotowuję stronę typu wizytówka.
Cena wyjściowa za grafikę na stronę główną + 3 podstrony. Każda dodatkowa podstrona cena do ustalenia.

mailing

100 00 - 250 00 zł

baner

150 00 - 650 00 zł
▪ statyczny ▪ flash

inne projekty

do negocjacji

REZYGNACJA:
z zamówienia po akceptacji zamówienia

30% wartości zlecenia

z zamówienia po wykonaniu usługi

100% wartości zlecenia

Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.
Podane ceny mają charakter informacyjny i zależą od ilości i jakości przekazanych materiałów oraz wytycznych odnośnie projektu.
Cennik zawiera ceny netto, do których należy doliczyć 23% VAT.
Do każdego zlecenia wystawiamy fakturę VAT. Działam na terenie całej Unii Europejskiej (NIP UE).

* przygotowanie do druku materiałów drukowanych dla drukarni - do ceny należy dodać 20% wartości usługi.

www.art-e.pl

