
Grafikai tervezés árak

Logótervezés:  

Az egyedi márkamegjelenés elengedhetetlen fontosságú, a vevőinek szüksége van arra, hogy
jól be tudják azonosítani és meg tudják különböztetni a konkurenciától. Erre kiváló lehetőség
egy ötletes és kreatív logó használata        45e ft-tól 

Névjegykártya:           15e ft-tól

Arculattervezés:

 Kisarculat: 
 Logó, Névjegykártya, levélpapír, email aláírás, facebook borító    90e ft-tól

 Nagyarculat/Branding: 
 Arculati elemek/Egyéb marketing elemek (Kisarculat+egyéb olyan marketing
 szempontból fontos elem, úgy mint pl. a molinó, képeslap, roll up, brosúra, toll,
 kulcstartó stb. amelyekkel növelni tudja professzionális megjelenését a piacon
 nyomtatott és online formában egyaránt.)       120e ft-tól

Szórólap:

A brosúra céges arculati elemként lehetőséget nyújt online vagy offline formában történő 
terjesztésre. Használatával bemutathatja cégét és termékeit igényes és dizájnos formában,
ezzel is kiépítve a bizalmat érdeklődői, ügyfelei és vásárlói felé.     20e ft-tól

Képeslap, meghívó:

A saját dizájnú meghívókat és képeslapokat használhatja céges rendezvényekre való
invitálásra, illetve ünnepi köszöntők küldésére.       25e ft-tól

Kiadványszerkesztés(brosúra, prospektus, katalógus, stb):

1-4 oldal            12e ft/ol.
3-12 oldal            10e ft/ol.
12 oldal felett              8e ft/ol.

Mappa tervezés:           35e ft-tól

Plakáttervezés

A plakátok grafikai tervezésénél nagyon fontos, hogy azok azonnal megragadják
a tekinteteket és felhívják magukra a figyelmet. Bizza ránk egyedi plakátja megtervezését! 35e ft-tól



Roll up:

Egy stílusosan és igényesen elkészített Roll Up hosszútávú befektetés, hiszen a rendezvényekre,
és kiállításokra mindig magával tudja vinni, ezzel is erősítve vállalkozása brandjét.   25e ft-tól

Webes hirdetések, bannerek:         15e ft-tól

Molinó:

Megtervezzük egyedi grafikájú molinóját, mely a reklámeszközök közt az egyik legismertebb
és legközkedveltebb. Könnyen lehet szállítani, fel illetve leszerelni, látványos és figyelemfelkeltő
arculati elem.            35e ft-tól

Könyvborító tervezés:          45e ft-tól

Facebook arculat:

Adjon Facebook arculatának is professzionális megjelenést! Összehangoljuk Facebook
borítóképét, profilképét a céges arculatával, ami marketing szempontból is előnyös döntés. 25e ft

Email sablon:

A dizájnosan megtervezett e-mail sablonok használatával megkönnyítheti munkáját, hiszen 
nem kell mindig ugyanazokat a feladatokat elvégeznie egy-egy email szerkesztése közben. 25e ft-tól

Retusálás:

Fontos, hogy webáruháza termékfotói a lehető legesztétikusabban nézzenek ki. Ha szükség
van némi finomításra, retusálásra képein ezt a szolgáltatást ajánlott megrendelnie.  7500/óra

A fent felsorolt példákon túl bármilyen egyedi igényt kielégítünk. Forduljon hozzánk bizalommal.

A tervezési árak tájékoztató jellegüek. Az igények tisztázása után pontosításra szorulhatnak,
így nem minősülnek közvetlen ajánlattételnek.


