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www.paperaddict.pl

01. Identyfikacja Wizualna

Logo 

2 propozycje | do 2 poprawek | pełen pakiet plików 

Księga Znaku

Zawiera szczegółowy opis logo, konstrukcję znaku, instrukcję wykorzystania znaku

Księga Identyfikacji Wizualnej

Zawiera szczegółowy opis logo, konstrukcję znaku, instrukcję wykorzystania znaku, paletę kolorów marki, 

typografię marki, zasady wykorzystywania identyfikacji wizualnej marki

Wizytówka

Wizytówka otwierana

Papier firmowy

Teczka firmowa

Stopka maila

projekt JPG

390 zł

500 zł

1120 zł

170zł

200 zł

90 zł

155 zł

90 zł

Pakiet Startup

Pakiet Online Brand

Pakiet Online Pro

1299 zł

02. Pakiety identyfikacji wizualnej

03. Branding produktu

Metka 

Opracowanie szaty graficznej

Etykieta

Opracowanie szaty graficznej

Opakowanie

Opracowanie szaty graficznej pod wykrojnik klienta

120 zł

250 zł

500 zł

2499 zł

1799 zł
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Ulotka 

projekt jednostronny

Ulotka 

projekt wielostronny 

Voucher / Karta podarunkowa 

projekt jednostronny 

Voucher / Karta podarunkowa 

projekt dwustronny

Komplimetka

projekt jednostronny

Komplimetka

projekt dwustronny

Banner online

niezależnie od formatu

Przeformatowanie banneru online

Plakat

Rollup

Billboard

Prezentacja multimedialna

120 zł

04. Materiały marketingowe

70 zł / strona

100 zł

130 zł

100 zł

130 zł

80 zł

20 zł
150 zł

250 zł

320 zł

50 zł / strona

Okładka katalogu / magazynu

Projekt strony tekstowej 

strona zawierająca wyłącznie treści tekstowe 

Projekt strony ze zdjęciami 

strona zawierająca treści tekstowe i zdjęcia

Projekt strony z wykresami lub infografiką 

strona zawierająca wykresy lub infografiki

170 zł

05. Skład magazynu / katalogu

40 zł

60 zł

80 zł
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Post 

instagram / facebook 

Instastory 

Zdjęcie w tle 

facebook / linkedin 

Zdjęcie w tle 

youtube

Etykieta wyróżnionych relacji

40 zł

06. Materiały online

50 zł

65 zł

30 zł

40 zł

Szparowanie zdjęcia 

usunięcie tła 

Znak wodny 

naniesienie istniejącego znaku

Optymalizacja 

dopasowanie wymiarów / kadrowanie

Obróbka graficzna 

18 zł

07. Retusz zdjęć

8 zł

wycena indywidualna

8 zł

Godzina pracy grafika 

Usługa ekspres

usługa graficzna wykonana tego samego dnia roboczego, co przesłany brief

Wektoryzacja istniejącej grafiki

95 zł

08. Usługi dodatkowe

wycena indywidualna

+30 % do kwoty projektu

W cenie każdego projektu graficznego wliczone są 3 poprawki, z wyjątkiem pakietów, w których ilość poprawek została wyraźnie okre-
ślona. Kolejne poprawki liczone są według obowiązującej stawki godzinowej projektanta graficznego.Ceny podane są w kwocie brutto. 
Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.  
Cennik obowiązuje 1 stycznia 2022 do odwołania. 



Jeśli pojawią się pytania lub potrzebujesz dodatkowych 
informacji napisz:

kontakt@paperaddict.pl

http://kontakt@paperaddict.pl

