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OFERT
A
CENOWA 2019

projekty graficzne

o

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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1.

/alepomysl

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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PROJEKTY GRAFICZNE
· LOGO
2 propozycje w oparciu o wypełniony brief
paleta kolorów użytych w projekcie

690 zł

opis fontów użytych w logo
pliki wektorowe (.ai, .pdf) i rastrowe (.png, .tiff),
w kolorze, bieli, czerni oraz półprzezroczyste
do użytku jako "znaki wodne"

· LOGO PLUS

.do 5 propozycji w oparciu o wypełniony brief
logo skrócone
projekt wizytówki dwustronnej
+ wydruk 500 sztuk wizytówek dwustronnych niefoliowanych
projekt cover photo (zdjęcia w tle) na FB

950 zł

paleta kolorów użytych w projekcie
opis fontów użytych w logo
. pliki wektorowe (.ai, .pdf) i rastrowe (.png, .tiff),
w kolorze, bieli, czerni oraz półprzezroczyste
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PROJEKTY GRAFICZNE
· REBRANDING LOGO
propozycje w oparciu o istniejące logo wraz z nową
kolorystyką i fontami, bez radykalnej zmiany układu i motywu
graficznego
2

paleta kolorów użytych w projekcie

390

zł

opis fontów użytych w logo
pliki wektorowe (.ai,.pdf) i rastrowe .
( png, .tiff),
w kolorze, bieli, czerni oraz półprzezroczyste
do użytku jako "znaki wodne"

· WEKTORYZACJA LOGO

przerysowanie rastrowej (.jpg..png) wersji logo na wektor
(.pdf,.aD

przekazanie plików wektorowych .
( ai,.pdf) i rastrowych (.png,
.tiff), w kolorze, bieli, czerni oraz półprzezroczyste do użytku
jako "znaki wodne"

od

100

CZAS REALIZACJI

Pierwsze, wstępne propozycje logo to średnio 2-4 dni robocze, liczone od momentu wpłaty zadatku
w wysokości nie mniej niż 250 zł (50 zł przy samej wektoryzacji) i przesłaniu wypełnionego briefa.
Czas ten może ulec zmianie w przypadku wielu zamówień.
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wycena indywidualna

◊ •

PROJEKTY GRAFICZNE
· WIZYTÓWKA JEDNO/DWUSTRONNA

89/119ZŁ

• ULOTKA NIESKŁADANA (A6/A5/A4/DL)

149ZŁ

• ULOTKA SKŁADANA (FOLDER/KATALOG)

OD

249ZŁ

• NAKLEJKA NA AUTO/NA WITRYNĘ

OD

159ZŁ

• BANNER/ROLL-UP/X-BANNER/WINDERY

OD

159ZŁ

• BON PODARUNKOWY/VOUCHER

79ZŁ

··PODZIĘKOWANIE ZA ZAKUPY

79ZŁ

• PLAKAT

149ZŁ

• OPAKOWANIE/PUDEŁKO

OD

• METKI PRODUKTOWE

59ZŁ

• CENNIK

OD

79ZŁ

• OKŁADKA KSIĄŻKI/E-BOOKA

OD

159ZŁ

• SKŁAD KSIĄŻKI/E-BOOKA

OD

50 ZŁ/STRONA
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200

ZŁ
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PROJEKTY GRAFICZNE - PAKIETY
·BAZA
LOGO

projekt cover photo na FB/baneru na sklep lub stronę www •
projekt podziękowania za zakupy/metki produktowej/plakatu/
dyplomu/vouchera/cennika (do dwóch stron)·

900

zł

stempel drewniany o wybranym rozmiarze
50 pustych metek kartonowych eko/biel*

• do wyboru

·START
LOGO

projekt wizytówki dwustronnej
projekt ulotki nieskładanej dwustronnej
projekt cover photo na FB i baneru na sklep lub stronę www
projekt podziękowania za zakupy/metki produktowej/plakatu/
dyplomu/vouchera/cennika (do dwóch stron)·

1400

zł

. wydruk 500 szt. wizytówek dwustronnych niefoliowanych
wydruk 1000 szt. ulotek dwustronnych A6 lub DL

• 2 projekty do wyboru
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PROJEKTY GRAFICZNE - PAKIETY
· PREMIUM
PAKIET START
STRONA WWW WIZYTÓWKOWA = wszystko na jednej stronie
strona na oprogramowaniu WordPress
możliwość samodzielnej edycji/zarządzania treścią

2200

zł

poprawne wyświetlanie zarówno na ekranach komputerów,
jak i urządzeń mobilnych
kompatybilność z najpopularniejszymi przeglądarkami
internetowymi (cross-browser)
motyw graficzny (wygląd strony), w tym popularny Divi
konfiguracja konta e-mail - gratis
wdrożenie certyfikatu SSL Let's Encrypt - gratis
aktualizacje/drobne zmiany przez pierwszy miesiąc - gratis
DODATKOWO PŁATNE USŁUGI TWORZĄCE KOMPLETNĄ STRONĘ:

utrzymanie strony internetowej na serwerze hostingowym - od 99 zł
rejestracja domeny .pl - 12.29 zł
PRZYKŁADOWE STRONY WIZYTÓWKOWE: https://www.piobet.pl/ https://m-art-a.pl/
https://beatypasje.webtypo.pl/
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https://nieruchomoscipresto.pl/
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