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Kis Arculat (logó, levélpapír, névjegykártya) ..............................................................................30 000-50 000,-Ft+Áfa
Nagy Arculat kialakítása (logó, levélpapír, névjegy, mappa, web-fejléc, etc.) ........................ 50 000-100 000,-Ft+Áfa
Logó tervezése és megrajzolása: .................................................................................................7 000-30 000,-Ft+Áfa
Névjegykártya tervezés, kivitelezés (arculat nélkül): ................................................................................ 7 000,-Ft+Áfa
Weboldal dizájnterve ................................................................................................................. 50 000-100 000 Ft+Áfa
Weboldal fejléc terve ............................................................................................................................... 20 000 Ft+Áfa
Banner tervezése (álló) .................................................................................................................5 000-20 000,-Ft+Áfa
Szórólap grafikai tervezése és szerkesztése 2 old. ( A5, vagy LA4-es)............................................ 9 000,-Ft+Áfa/old.
Prospektus füzet tervezése, szerkesztése .......................................... design: 20 000,- + tördelés: 1 500,-Ft+Áfa/old.
Új hirdetés kreatív tervezése .................................................................................................................. 20 000,-Ft+Áfa
Hirdetés szerkesztése A4 méretben: .................................................................................................. 16 000,-Ft+Áfa
Hirdetés szerkesztése A5 méretben: .................................................................................................. 12 000,-Ft+Áfa
Hirdetés szerkesztése A6 méretben: .................................................................................................... 8 000,-Ft+Áfa
Nálunk készült hirdetés átméretezése, mutáció készítése: ............................................. szerk. óradíjban (ált.1-2 óra)
Roll Up! grafikai tervezése és szerkesztése ...............................................................................20 000-40 000,-Ft+Áfa
Autódekoráció grafikai tervezése és szerkesztése........................................................................... 25 000,-Ft+Áfa/m2
Vectorgrafika / Stancforma megrajzolása .....................................................................................4 000-20 000,-Ft+Áfa
Szkennelés / képfeldolgozás képenként ..................................................................................................... 800,-Ft+Áfa
Termékfotózás képfeldolgozással képenként (min. 5 fotó) ...................................................................... 1 500,-Ft+Áfa
Magazin layout kidolgozása.................................................................................................................... 50 000,-Ft+Áfa
Magazin oldalak tördelése ............................................................................................................3 000-10 000,-Ft+Áfa
Könyv tipográfiai és layout terve ............................................................................................................. 10 000,-Ft+Áfa
Könyv tördelése (fekete-fehér oldalak) ................................................................................................. 500,-Ft+Áfa/old.
Könyvborító tervezés: .................................................................................................................10 000-40 000,-Ft+Áfa
Tervezési óradíj ....................................................................................................................................... 8 000,-Ft+Áfa
Szerkesztési óradíj .................................................................................................................................. 4 000,-Ft+Áfa
Megjegyzés: A fenti árak a teljesség igénye nélkül készült irányárak, lévén az árak bonyolultságfüggők. Konkrét megbízásnál egyéni
egyeztetés szükséges. Az árakat hazai kis- és középvállalkozások számára kalkuláltuk, nemzetközi cég esetében 50% felárral számolunk.
Előnyök: –

Az árak két korrektúrafordulót tartalmaznak! Második korrektúra után szerkesztési óradíjra lehet számítani.

–

Az általunk tervezett kreatívok kiszerkesztési mutációi a szerkesztési árak feléért készülnek.

–

Új megrendelőknél Megbízási szerződést kötünk mindkét fél biztonsága érdekében.

–

Visszatérő megrendelőinktől nem kérünk előleget, bizalmi alapon dolgozunk!

Anyagleadás, korrektúrázás e-mailen történik.
Megrendelést „Megrendelő” formanyomtatványunk kitöltésével tehet emailen is.

