KOSZT PRACY GRAFIKA I STUDIA GRAFICZNEGO
Godzina pracy grafika i studia w dni robocze w godzinach: 8.00-17.00

1 godz.

50,00 zł

Godzina pracy grafika i studia w dni robocze w godzinach: 17.00-22.00

1 godz.

70,00 zł (nie mniej niż 1 godz.)

Godzina pracy grafika i studia w soboty i w godzinach: 22.00-6.00

1 godz.

100,00 zł (nie mniej niż 1 godz.)

EXPRESS to +100% wybranej stawki godzinowej.

1 godz.

(nie mniej niż 1 godz.)

Koszt pracy za 1h - łącznie z mediami i profesjonalną obsługą. Podane ceny są kwotami netto. Nie zawierają 23% podatku VAT.

Dla stałych klientów zniżki !!!

KOSZT PRACY STUDIA GRAFICZNEGO ŁĄCZNIE Z OBSŁUGĄ - WYNAJEM NA WYŁĄCZNOŚĆ *
Przy zleceniu na wyłączność - jeden dzień - cena dniówki **

1 dzień

800,00 zł (100 zł/h)

Przy zleceniu na wyłączność - jeden tydzień - cena dniówki**

1 dzień

od 560,00 zł (70 zł/h)

Przy zleceniu na wyłączność - dwa tygodnie - cena dniówki**

1 dzień

od 400,00 zł (50 zł/h)

Przy zleceniu na wyłączność - jeden miesiąc - cena dniówki**

1 dzień

od 240,00 zł (30 zł/h)

Przy zleceniu na wyłączność - ponad miesiąc - cena dniówki**

1 dzień

do negocjacji

1 km.

od 2,50 zł

Dojazd do klienta lub w sprawie klienta

HIT!

Konsultacje i doradztwo - minimum 30 min.

1 godz.

Konsultacje i doradztwo z mat. dodatkowymi (screeny, wizualizacje) - min. 30 min.

1 godz.

50,00 zł
od 100,00 zł

* WYNAJEM NA WYŁĄCZNOŚĆ - Wynajem studia graficznego z profesjonalna obsługą grafika i urządzeniami na uzgodniony umową zakres prac i okres czasu.
** DNIÓWKA - jest to czas pracy studia z wyposażeniem i grafika na wyłączność zleceniodawcy. Obejmuje czas pracy do 8 godzin w ciągu dnia (bez sobót i niedziel).
Kwoty przy zleceniach czasowych negocjowane są indywidualnie ze zleceniodawcą na samym początku stosowną umową w zależności od zakresu obowiązków
i złożoności zlecenia. Podane ceny są kwotami orientacyjnymi netto - podlegają negocjacji. Nie zawierają 23% podatku VAT.

STRONY INTERNETOWE I INNE
Projekt i przygotowanie do publikacji kompletu grafik do profilu na FACEBOOK’u

komplet

od 150 zł

Nowy projekt graficzny lub redesign obecnej strony www

komplet

od 300 zł

Indywidualna prosta strona www - WIZYTÓWKA

komplet

Indywidualna strona www - STANDARD

komplet

od 1000 zł

Indywidualna strona www - PREMIUM

komplet

od 1500 zł

Indywidualna strona www - CMS

komplet

od 1800 zł

Strona www z szablonu WORDPRESS (bez kosztów szablonu)

komplet

od 500 zł

Konsultacje i doradztwo, materiały dodatkowe (screeny, wydruki, wizualizacje)

1 godz.

od 50,00 zł

HIT!

Ceny produkcji strony internetowej nie obejmują kosztu zakupu domeny, serwera czy szablonu strony np. wordpress.
W momencie rozpoczęcia zlecenia pobierany jest bezzwrotny zadatek w wysokości 30% kwoty zlecenia brutto.
Podane ceny są kwotami orientacyjnymi netto. Nie zawierają 23% podatku VAT.
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od 500 zł

Powyższy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie ofertą orientacyjną. W większości przypadków ceny są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta.

FREE DOTS DESIGN (fri dots dizajn) 23-200 Kraśnik, ul. Bóźniczna 3, GSM: 608 010 588, www.fddesign.eu

FREE DOTS DESIGN (fri dots dizajn) - 23-200 Kraśnik, ul. Bóźniczna 3, GSM: 608 010 588, e-mail: info@fddesign.eu

KOSZT WYBRANYCH USŁUG PROJEKTOWYCH

HIT!

od 600 zł

PAKIET LOGO MINI WIZUAL (logotyp + opisy kolorów )

od 800 zł

PAKIET LOGO MAXI WIZUAL (logo MINI WIZUAL+ zastosowania znaku + możliwe wersje kolorystyczne)

od 1200 zł

PAKIET MINI CID (logo MINI WIZUAL + wizytówka + papier firmowy)

od 800 zł

PAKIET MAXI CID (logo MAXI WIZUAL + MNINI CID + www + film promocyjny + inne (do ustalenia))

od 5000 zł

PROJEKT WIZYTÓWKI (projekt o wymiarach - 90x50 mm lub 85x54 mm)

od 50 zł/str.

PROJEKT PAPIERU FIRMOWEGO A4

od 150 zł

PROJEKT PLAKATU B2

od 150 zł

PROJEKT BILLBOARD’u z przygotowaniem pliku wg specyfikacji drukarni (504x238cm lub 600x300cm)

od 250 zł
od 50 zł/str.

PROJEKT FOLDERA REKLAMOWEGO A4/3 (3C lub 3Z)
PROJEKT ULOTKI A6, DL

HIT!

od 80 zł/str.

PROJEKT: SZYLDU, WITRYNY SKLEPU, REKLAMY NA TELEBIM, OKLEJENIA SZYB lub SAMOCHODU, itd.

od 150 zł

PROJEKT REKLAMY PRASOWEJ (zależne od formatu, rodzaju wydawnictwa, nakładu i zasięgu wydawniczego)

od 150 zł

PROJEKT NADRUKU NA GADŻETACH: (smycze, długopisy, zapalniczki, odzież, inne.)

od 50 zł

WIZUALIZACJA PROJEKTÓW REKLAM 2D (np. billboard’ów, elewacji budynku, nadruków reklamowych, itd. )

od 50 zł
od 100 zł/plik

PRZYGOTOWANIE DO DRUKU (według dostarczonej specyfikacji technicznej)

tel.

PROJEKTY INNE
KOSZT REZYGNACJI KLIENTA Z ZAMÓWIONEGO PROJEKTU W TRAKCIE PROJEKTOWANIA*

30% kwoty

KOSZT REZYGNACJI KLIENTA Z ZAAKCEPTOWANEGO / GOTOWEGO PROJEKTU

100% kwoty

* - W momencie rozpoczęcia zlecenia pobierany jest bezzwrotny zadatek w wysokości 30% kwoty zlecenia brutto. Podane wyżej ceny nie uwzględniają kosztów
związanych z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do projektów w szczególności za projekty logotypów i innych wzorów towarowych. Na życzenie klienta
reguluje to odrębna umowa między wykonawcą a zleceniodawcą. Podane ceny są wyłącznie kwotami orientacyjnymi netto. Nie zawierają 23% podatku VAT.

KOSZT DRUKU OFFSETOWEGO RAZEM Z PRZYGOTOWANIEM **

HIT!

CENA W ZŁ

PAKIET REKLAMOWY FIRMA MINI (wizytówki 90x50 mm, ulotka A6, notes A6, długopisy firmowe z nadrukiem, inne do wyboru)

od 600

PAKIET REKLAMOWY FIRMA MAXI (FIRMA MINI + smycze 20 mm, zapalniczka, inne do wyboru)

od 850

WIZYTÓWKI STANDARD (90x50mm lub 85x54mm, 4+4, karton 300g, bez uszlachetnienia, nakład 1000 szt.)

od 150

WIZYTÓWKI PREMIUM BŁYSK / MAT (90x50 lub 85x54mm, 4+4, kreda mat 350g, lakier dysp., folia BŁYSK/MAT, 1000 szt.)

od 180

WIZYTÓWKI PREMIUM SOFT TOUCH (90x50mm lub 85x54mm, 4+4, kreda 350g, uszlachetnienie - lakier dysp., folia ST, 1000 szt.)

od 220

PAPIERY FIRMOWE 1000 (A4, 4+0, gładki offset 90g, nakład 1000 szt.)

od 350

ULOTKA A6

od 200

(A6 105x148mm, 4+4, kreda mat 170g, nakład 1000 szt.)

ULOTKA DL (DL 99x210mm, 4+4, kreda mat 170g, nakład 1000 szt.)

od 240

ULOTKA A4/3 (A4 210x297mm falcowane na 3C lub 3Z, 4+4, kreda błysk 170g, nakład 1000 szt.)

od 400

** - W cenę wliczony jest prosty projekt (bez zdjęć i rysunków), pełne przygotowanie do druku, druk oraz dostarczenie towaru do klienta (na terenie Kraśnika). Projekty
złożone wykonywane za dodatkową opłatą (z możliwością wykupu) i kalkulowane sa indywidualnie. Projekty nie zakupione są własnością FDD. W momencie rozpoczęcia
prac pobierany jest bezzwrotny zadatek w wysokości 30% kwoty zlecenia brutto. Podane ceny są kwotami orientacyjnymi netto. Nie zawierają 23% podatku VAT.
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Powyższy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie ofertą orientacyjną. W większości przypadków ceny są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta.

Dla stałych klientów zniżki !!!

PROJEKT LOGO (3 propozycje - do wyboru jedna wersja, 3 poprawki)

CENA W ZŁ
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CENA W ZŁ

GŁOS DO REKLAMY 5S (5 sekund - sam lektor)*

od 50 zł

GŁOS DO REKLAMY 10S (10 sekund - sam lektor)*

od 80 zł

GŁOS DO REKLAMY 15S (15 sekund - sam lektor)*

od 100 zł

GŁOS DO REKLAMY 30S (30 sekund - sam lektor)*

od 150 zł

GŁOS NARRACJA 5M (do 5 minut - sam lektor)*

od 100 zł

GŁOS NARRACJA 10M (do 10 minut - sam lektor)*

od 200 zł

GŁOS NARRACJA 15M (do 15 minut - sam lektor)*

od 300 zł

MUZYKA DO REKLAMY (do 30 sekund - sama muzyka)*

od 300 zł

REKLAMA AUDIO do 5S (do 5s. muzyka/jingiel + lektor)*

od 150 zł

REKLAMA AUDIO do 10S (do 10s. muzyka/jingiel + lektor)*

od 300 zł

REKLAMA AUDIO do 15S (do 15s. muzyka/jingiel + lektor)*

od 500 zł

SCENARIUSZ REKLAMY

od 300 zł

PRODUKCJA REKLAMY AUDIO*(do 30 sekund - materiał audio do video)

od 500 zł

PRODUKCJA REKLAMY VIDEO*(do 30 sekund - materiał audio i video)

od 800 zł

SCENARIUSZ TELEDYSKU

od 800 zł

PRODUKCJA TELEDYSKU*

od 2000 zł

JINGIEL 5S (czas trwania do 5 sekund)*

od 50 zł

JINGIEL 10S (czas trwania do 10 sekund)*

od 100 zł

JINGIEL 15S (czas trwania do 15 sekund)*

od 150 zł

PODKŁAD MUZYCZNY 5S (do 5 sekund - muzyka do prezentacji, efekty specjalne, odgłosy, itd.)

od 50 zł

PODKŁAD MUZYCZNY 10S (do 10 sekund - muzyka do prezentacji, efekty specjalne, odgłosy, itd.)

od 100 zł

PODKŁAD MUZYCZNY 15S (do 15 sekund - muzyka do prezentacji, efekty specjalne, odgłosy, itd.)

od 150 zł

PODKŁAD MUZYCZNY 30S (do 30 sekund - muzyka do prezentacji, efekty specjalne, odgłosy, itd.)

od 300 zł

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA (tekst czytany - strona A4 max 2500 znaków, bez spacji)*

od 50 zł

STUDIO (cena pracy za 1h bez realizatora - min. 5h)

od 50 zł

STUDIO (cena pracy za 1h z realizatorem - min. 1h)

od 100 zł
tel.

INNE - ZAPYTAJ - W PAKIECIE TANIEJ !
KOSZT REZYGNACJI KLIENTA Z ZAMÓWIONEJ REKLAMY DŹWIĘKOWEJ W TRAKCIE PROJEKTOWANIA**

30% kwoty

KOSZT REZYGNACJI KLIENTA Z ZAAKCEPTOWANEJ / GOTOWEJ REKLAMY DŹWIĘKOWEJ

100% kwoty

* - Cena końcowa jest uzależniona od różnych czynników: rodzaju produkcji, wyboru lektora/lektorów, pola eksploatacji materiału, zasięgu emisji, muzyki, efektów czy
scenariusza. Każda produkcja jest inna. Posiadając te informacje określamy dokładny koszt danej produkcji. Podane ceny nie uwzględniają kosztów związanych
z wykupem muzyki/podkładu na wyłączność. Na życzenie klienta reguluje to odrębna umowa między zleceniobiorcą a zleceniodawcą. Możliwość montażu reklamy,
jingla audio/wideo z powierzonych materiałów po uprzednim ustaleniu warunków technicznych. Cena uzgadniana jest indywidualnie z każdym klientem po dostarczeniu
briefa zlecenia - przed podpisaniem umowy. Podane ceny to ceny wyłącznie orientacyjne i nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
** - W momencie rozpoczęcia zlecenia pobierany jest bezzwrotny zadatek w wysokości 30% kwoty zlecenia brutto.
Podane ceny są wyłącznie kwotami netto. Nie zawierają 23% podatku VAT.
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Powyższy cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie ofertą orientacyjną. W większości przypadków ceny są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta.

Dla stałych klientów zniżki !!!

KOSZT WYBRANYCH USŁUG AUDIO-WIDEO

