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OFERT
A
CENOWA 2019

fotografia produktowa & copywriting

Jak miło, że jesteś!
Dziękuję, za zainteresowanie moja ofertą. Od ponad 5 lat "ubieram"
graficznie Wasze biznesy. Zajmuję się kompleksowo projektowaniem graficznym,
jak i realizacją wydruków. Bardzo chętnie zaprojektuję coś specjalnie dla Ciebie :)
Moją ofertę cenową znajdziesz poniżej, jeśli jednak szukasz produktu, którego tam
nie ma, napisz do mnie wiadomość na biuro@alepomysl.pl
Lubię nieszablonowe zlecenia, dlatego jeśli chodzi Ci po głowie coś ekstra - pisz
śmiało!

biuro@alepomysl.pl
11111
fel zamowienia@alepomysl.pl
·� 607 332 567
� (pon.-pt. 9-18, sob. 10-14 - jeśli nie odbieram, proszę o sms - oddzwonię)
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www.stempleslubne.pl

WYSTAWIAM FAKTURY BEZ VAT
(dostawa towarów lub świadczenie usług na podstawie art. 113 ust.1 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (dz.u.z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.))
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Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny.nie stanowi oferty haJ1dlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1
odeksu Cywilnego
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FOTOGRAFIA PRODUKTOWA
• Koszt jednego zdjęcia, zależny jest od liczby przekazanych zdjęć:
- liczba przekazanych zdjęć od 1 do 20 - 35 zł/szt.
- liczba przekazanych zdjęć od 21 do 50 - 30 zł/szt.
- liczba przekazanych zdjęć powyżej 50 - 25 zł/szt.
Czyli jedno zdjęcie w wysokiej rozdzielczości kosztuje 35 zł w przedziale od 1 do 20 zdjęć
przekazanych jednorazowo dla jednego zlecenia.
Cena dotyczy zdjęcia na jednolitym, zazwyczaj białym tle.
Pokazuję zazwyczaj kilka różnych ujęć, z czego można wybrać 1 lub więcej zdjęć do przeka
zania.
Istnieje też możliwość wykonania zdjęć stylizowanych np. typu fiat lay - wycena po
doprecyzowaniu stylistyki i skomplikowania aranżacji.
Dodatkowy koszt to ewentualne odesłanie produktu oraz sporządzenie i odesłanie umowy.

COPYWRITING
Marzą Ci się wyjątkowe materiały reklamowe, ale nie masz pomysłu na tekst, który
przyciągnie potencjalnych klientów? Chętnie przygotuję dla Ciebie propozycje tekstów na
ulotkę, stronę internetową czy do katalogu. Mogę też skorygować treści przygotowane przez
Ciebie, aby były bardziej atrakcyjne dla odbiorcy.
Wycena indywidualna, po bliższym poznaniu charakteru działalności i oczekiwań.
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