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SIĘGAJ WYŻEJ
DZIĘKI SPÓJNEJ IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ

Projekt identyfikacji wizualnej to kompleksowa usługa skierowana do przedsiębiorców 

stawiających pierwsze kroki we własnej firmie oraz zaangażowanych właścicieli firm, którzy 

chcą sięgać wyżej ze swoim biznesem. Dzięki pakietom identyfikacji wizualnej otrzymasz 

wszystkie niezbędne elementy tworzące charakter Twojej marki.
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PAKIET PODSTAWOWY

Pakiet został stworzony dla nowych marek, które nie posiadają jeszcze spójnego wizerunku 

i dopiero wchodzą na rynek. W pakiecie zostały zawarte najważniejsze elementy do 

rozpoczęcia pracy nad budowaniem spójnej marki, która zapadanie w pamięć odbiorców.

1200 zł

PAKIET ROZSZERZONY

Pakiet dedykowany przedsiębiorcom, którzy potrzebują kompleksowej oprawy graficznej 

swojej firmy lub zależy im na odświeżeniu istniejącego wizerunku. Jest to pakiet 

podstawowy uzupełniony o projekty materiałów reklamowych drukowanych oraz online.

2300 zł

PAKIET ONLINE BRAND

Jeśli prowadzisz markę online i potrzebujesz spójnego wizerunku w internecie, ten pakiet 

jest dla Ciebie. W ramach pakietu otrzymujesz podstawowe elementy identyfikacji

wizualnej oraz szablony materiałów online.

1700 zł



PORÓWNAJ DOSTĘPNE PAKIETY
I WYBIERZ ODPOWIEDNI DLA SIEBIE

LOGO

ALTERNATYWNA
FORMA LOGO

KOLORY MARKI

TYPOGRAFIA

PAKIET ONLINE 
BRAND

WIZYTÓWKA*

PAKIET
ROZSZERZONY

PAKIET
PODSTAWOWY

PROJEKT 1 MATERIAŁU 
REKLAMOWEGO**

FAVICON
NA STRONĘ WWW

SZABLONY
NA SOCIAL MEDIA***

SZABLON
COVERA NA FB

IKONY NA IG

MOOD BOARD
MARKI

KOMPLET PLIKÓW

2 propozycje 3 propozycje 2 propozycje

2 propozycje 3 propozycje 2 propozycje

4 ikony 8 ikon 

4 szablony 8 szablonów

PRZEKAZANIE
PRAW AUTORSKICH

DO 3
POPRAWEK PROJEKTU

*Pakiet nie obejmuje wydruku
**Możesz wybrać 1 dowolny projekt materiału reklamowego:

papier firmowy / komplimentka / ulotka / voucher /banner reklamowy. Pakiet nie obejmuje wydruku
***Pakiet obejmuje szablony postów w rozmiarze 1080x1080+1920x1080
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POTRZEBUJESZ
SAMEGO LOGO?

PAKIET MINI

Pakiet skierowany do nowych marek, które rozpoczynają swoją przygodę w biznesie i mają 

silnie określone oczekiwania względem projektu.

320 zł

PAKIET MAX

Standardowy pakiet projektu logo, zawierający 3 odrębne propozycje graficzne.

Świetnie sprawdzi się w przypadku marek, które chcą odświeżyć dotychczasowe logo lub 

nowych firm, które nie posiadają jeszcze swojego znaku graficznego.

700 zł

PROJEKT

POPRAWKI

ALTERNATYWNA
FORMA LOGO

KOMPLET PLIKÓW

pakiet
 mini

pakiet
max

PRZEKAZANIE
PRAW AUTORSKICH

2 propozycje 3 propozycje

2 poprawki 3 poprawki



Jeśli pojawią się pytania lub potrzebujesz dodatkowych 
informacji napisz:

kontakt@paperaddict.pl

http://kontakt@paperaddict.pl

