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GRAFICKÉ PRÁCE
- orientační ceník grafických a DTP prací

tvorba logotypu 
- tvorba grafické podoby firemní značky
/zpracování 3 grafických návrhů grafické podoby značky, výstupy 
v rastrové a vektorové podobě, definice barev/
CENA: 10 000 - 15 000 Kč

redesign logotypu 
- lifting současné grafické podoby loga
/zpracování 3 grafických návrhů grafické podoby značky, výstupy 
v rastrové a vektorové podobě/
CENA: 5 000 Kč

grafický manuál logotypu
/základní a doplňkové varianty značky, inverzní a jednobarevná podoba značky,
definice barev, kodifikace/síťový rozkres, zakázané varianty/
CENA: 15 000 Kč

vizitka
- grafické zpracování firemní vizitky
CENA:  1 500 - 2 000 Kč 

sazba vizitky jednostranné
- sazba/zlom, korektury, náhledy,příprava pro tisk
CENA:  120 Kč 

dopisní papír
- grafické zpracování dopisního papíru
- příprava pro ofsetový tisk
- příprava mutace pro tisk na stolní tiskárně
- výroba šablony v MS WORD
CENA: 4 000 KČ

firemní desky
- zpracování grafiky firemních prezentačeních desek jednostranných/oboustranných
- výroba podkladů pro výsekovou formu
- příprava výstupů pro ofsetový tisk
CENA: 5 000 - 10 000 Kč

power point prezentace
- zpracování grafiky 3 stran power point prezentace
- výroba šablony power point prezentace
CENA: 6 000 Kč

novoročenka
- zpracování grafiky novoročenky
- příprava pro ofsetový tisk/e-mailovou komunikaci
CENA: 2 000 Kč

plakát
- zpracování grafiky reklamního nebo produktového plakátu
- příprava pro ofsetový tisk
CENA: 4 000 - 10 000 kČ

katalog
- zpracování grafiky obálky a vnitřní strany katalogu
- sazba/zlom
- grafické úpravy fotografií /ořezy, barevné korekce, retuše/
- příprava pro ofestový tisk
CENA: 350 - 600 Kč /strana 

billboard
- grafické zracovní billboardu
- příprava pro ofsetový nebo malonákladový tisk
CENA: 6 000 - 10 000 Kč

design firemních vozidel
- vizualizace polepu služebního/předváděcího vozu
- zpracování vektorové grafiky a příprava podkladů pro výrobu
CENA: 5 000 - 7 000 Kč

tvorba sloganu
- tvorba reklamního nebo firemního sloganu
CENA: 10 000 Kč /odvijí se od konečného užití/

DTP práce - sazba/zlom: 400 Kč/hod
kreativní grafické práce: 600 - 800 Kč/hod

- uvedené ceny zahrnují zpracování grafického návrhu včetně standartních korektur
  /korekturou se rozumí oprava v textu tj. gramatické chyby, korektura není změna 
  textů nebo fotografií/
- cenu tiskovin může navýšit cena za případný nákup fotografie z fotobanky 
  schválené klientem
- pro grafiku/sazbu lze využít 50 -100% slevy fotografií z fotobaňky PÍPLART
- uvedené ceny jsou orientační, konečnou cenu ovlivňuje celkový rozsah prací, 
  změn a úprav ze strany klienta a počet korektur, celkový strávený čas při atypickém 
  řešení materiálů /příprava pro lentikulární techniku, výrobu z plastu, kovu, dřeva/
- při zpracování kompletních firemních materiálů poskytujeme množstevní slevy
- lze předem stanovit konečnou cenu, kvalitu a rozsah prací vzhledem 
  k celkovému rozpočtu klienta


