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ZASADY WSPPRACY

Nasz¹ ofertê kierujemy do tych z Pañstwa, którzy chc¹ zarówno 
odœwie¿yæ swój dotychczasowy wizerunek, wykonaæ pojedynczy projekt 
graficzny np. ulotkê, folder czy reklamę, jak i do tych z Państwa, którzy 
chc¹ stworzyæ od podstaw nowoczesny, kompleksowy system 
identyfikacji wizualnej swojej firmy. 

Firma bez dobrej, spójnej identyfikacji wizualnej ma mniejsze szanse 
przebicia siê na tle ogromnej konkurencji i tym samym na sukces. 
Jednolity, nowoczesny wizerunek buduje zaufanie klienta do firmy i marki, 
umacnia pozycjê firmy na rynku i stanowi kapitał na przyszłość.

Nasza wspó³praca z Pañstwem bêdzie przebiegaæ w nastêpuj¹cy 
sposób.

1.Proszê z³o¿yæ drog¹ e-mail zlecenie, w treœæ którego proszê wpisaæ 
dok³adne dane firmy (dane jak do faktury) + adres e-mail i numer 
telefonu do kontaktu w celu omówienia dalszych szczegó³ów. 

Proszê sprecyzowaæ o jakie zlecenie chodzi i przekazaæ wszystkie 
potrzebne i wa¿ne informacje na temat danego projektu.

2.Proszê wp³aciæ zaliczkê w wysokoœci 50% wartoœci zlecenia brutto 
na podany rachunek bankowy:
PABIS STUDIO, ul. Urzêdnicza 28/4, 30-051 Kraków
mBank, Bankowoœæ Detaliczna BRE Banku SA, 
nr konta: 81 1140 2004 0000 3702 3955 7425

3.Po otrzymaniu od Pañstwa zamówienia drog¹ e-mail oraz otrzymaniu 
wp³aty na konto, przechodzimy do realizacji Pañstwa zamówienia 
i wysy³amy poczt¹ fakturê pro forma.

4.W ci¹gu 3–7 dni roboczych (w zale¿noœci od rodzaju i skomplikowania 
zlecenia) otrzymacie Pañstwo projekty na adres e-mail wskazany 
w zleceniu. Z kilku wariantów wybieracie najbardziej odpowiadaj¹cy 
Waszym oczekiwaniom i przekazujecie nam swoje uwagi, my nanosimy 
korektê i gotowy ju¿ projekt wysy³amy do Pañstwa drog¹ e-mail w celu 
ostatecznej akceptacji.

5.Wysy³amy do Pañstwa komplet materia³ów, tj. projekt, drogą e-mail 
lub na p³ycie CD lub DVD w formacie cdr, eps i/lub pdf, wszystkie
dodatkowe pliki, fakturê VAT oraz przeniesienie autorskich praw 
majątkowych. 
Na ¿yczenie klienta dostarczamy pliki w innych formatach: ai, wmf, psd, 
tif, jpg, gif, etc.
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LOGO

Logo to graficzne przedstawienie znaku firmowego, spełniające rolę 
informacyjną, marketingową i identyfikacyjną firmy. Logo może 
składać się z samego logotypu (stylizacji literowej, kroju pisma), tylko 
z elementu graficznego będącego symbolem lub też zawierać oba 
te elementy. Uzupełniająco może być wzbogacone o slogan lub 
hasło reklamowe. Powinno być proste, czytelne, oryginalne, łatwo 
zapadające w pamięć i wyróżniające się.

1. 7
3 ró¿ne projekty graficzne
mo¿liwe dwie poprawki klienta
termin wykonania to 3 dni robocze
przekazanie autorskich praw majątkowych

Otrzymujecie Pañstwo trzy ró¿ne koncepcje graficzne. 
Na etapie wyboru logo mo¿na dokonaæ zmiany dwa razy i mog¹  
one obejmowaæ tylko jeden projekt. Wszystkie autorskie prawa 
majątkowe s¹ przenoszone na firmę klienta.

2.Wariant B 1100 z³
5 ró¿nych projektów graficznych
nielimitowana iloœæ poprawek klienta
termin realizacji 5 dni roboczych
przekazanie autorskich praw majątkowych

Otrzymujecie Pañstwo piêæ ró¿nych koncepcji graficznych. 
Na etapie wyboru logo mo¿na dokonaæ zmiany wielokrotnie, lecz 
mog¹ one obejmowaæ tylko jeden projekt. Wszystkie autorskie 
prawa majątkowe s¹ przenoszone na firmę klienta.

3.Wariant C 1500 z³
7 ró¿nych projektów graficznych
nielimitowana iloœæ poprawek klienta
termin realizacji 5 dni roboczych
przekazanie autorskich praw majątkowych
zni¿ka 25% na projekt wizytówki, papieru firmowego i koperty

Otrzymujecie Pañstwo siedem ró¿nych koncepcji graficznych. 
Na etapie wyboru logo mo¿na dokonaæ zmiany wielokrotnie, lecz 
mog¹ one obejmowaæ tylko jeden projekt. Otrzymujecie Pañstwo 
zni¿kê w wysokoœci 25% na projekt wizytówki, papieru firmowego 
i koperty. Wszystkie autorskie prawa majątkowe s¹ przenoszone 
na firmę klienta.

Do cen nale¿y doliczyæ 22% VAT.
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Powyższy cennik obowiązuje od listopada 2009 roku. Cennik nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
PABIS STUDIO zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.
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KSIĘGA STANDARDÓW

1. Księga Standardów (nazywana również Corporate Identity, od 1500 z³
Manual czy System Identyfikacji Wizualnej)

To wzór zasad stosowania elementów tożsamości wizualnej firmy 
(szablony, rysunki, przykłady ich wykonania i zastosowania). 
W księdze standardów zamieszczamy m.in. informacje dotyczące: 
minimalnej wielkości znaku firmowego, minimalnej wolnej przestrzeni 
wokół znaku tzw. pole ochronne, układy kompozycyjne tzn. 
dopuszczalne warianty znaku, prawidłowe użycie, nieprawidłowe 
użycie, logo w kolorze, czerni i bieli, w kontrze, na tle, kolorystyki CMYK, 
RGB, Pantone, font firmowy, wizytówkę firmową, papier firmowy, 
papier faxowy, papier e-mail, kopertę, nalepkę na CD/DVD. 

Rozbudowane systemy identyfikacji wizualnej zawierają również 
informacje dotyczące projektu graficznego (layoutu) ulotek, folderów, 
reklam, plakatów, strony www, banerów internetowych, prezentacji, 
upominków i gadżetów firmowych, identyfikatorów, a także druk 
próbników z kolorami, oznakowanie pojazdów, ubiór pracowników, 
banery, standy na firmowe gadżety reklamowe, stoiska firmowe, 
identyfikację budynków wewnątrz, identyfikację budynków na 
zewnątrz, aranżację wnętrz siedziby firmy i jej placówek, tablice 
i tabliczki informacyjne, szyldy reklamowe, opakowania. 

Wszystkie autorskie prawa majątkowe są przenoszone na firmę klienta.

Do cen nale¿y doliczyæ 22% VAT.

Powyższy cennik obowiązuje od listopada 2009 roku. Cennik nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
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1. 
(termin realizacji od 3 dni roboczych)

2.Reklama prasowa od 500 z³ 
(termin realizacji 3–5 dni roboczych)

3.Folder/broszura 500–1500 z³
(termin realizacji od 3 dni roboczych)

4.Wizytówka +papier firmowy i koperta 250 +200 z³ 
(termin realizacji 3 dni robocze)

5. Projekt segregatora/teczki od 400 zł
(termin realizacji 3 dni robocze)

6.Plakat/bilboard od 500 z³ 
(termin realizacji 3–5 dni roboczych)

7.Projekt opakowania 500–2000 z³
(termin realizacji od 5 dni roboczych)
+ opłata licencyjna**

8.Ok³adka p³yty CD/DVD 500–2000 z³ 
(termin realizacji od 5 dni roboczych)
+ opłata licencyjna**

9.Zakup i obróbka fotografii z licencją Royalty Free 
(z bazy ponad 6 milionów zdjêæ) jest p³atna dodatkowo:
 600x800 pikseli 30 z³~
 1200x1600 pikseli (10x13 cm przy 300 DPI) 50 z³~
 1920x2560 pikseli (16x21 cm przy 300 DPI) 65 z³~
 2800x4200 pikseli (23x35 cm przy 300 DPI) 80 z³~
 3300x4900 pikseli (28x41 cm przy 300 DPI) 100 z³~

Powy¿sze ceny s¹ cenami orientacyjnymi i mog¹ ulec zmianom, 
czas wykonania zlecenia nie uwzglêdnia poprawek klienta.

Większa ilość poprawek jest płatna dodatkowo.

Oferujemy równie¿ mo¿liwoœæ wysokiej jakości druku cyfrowego 
i offsetowego! 

*W cenie projekt, skład, przygotowanie do druku i dwie poprawki 
klienta gratis.

**Ustalana indywidualnie, jej wartość zależy od zasięgu terytorialnego, 
okresu licencji, nakładu i możliwości dalszej modyfikacji projektu.

Do cen nale¿y doliczyæ 22% VAT.

INNE US£UG PROJEKTOWE*

Ulotka jednostronna do formatu A4 od 400 z³ 
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Projektując i budując nową stronę WWW myślimy o jej intuicyjnej 
obsłudze, przejrzystości, użyteczności, niezawodności, szybkości 
działania, nie zapominając jednocześnie o jej walorach wizualnych. 
Korzystamy z nowych technologii oraz rekomendacji orgzanizacji W3C. 
Podczas tworzenia strony dajemy gwarancję, że witryna będzie 
poprawnie działać we wszystkich popularnych przeglądarkach 
(Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari), co zdecydowanie zwiększy 
jej oglądalność i wpłynie na jej prestiż i profesjonalny wizerunek. 
Stworzymy stronę, która będzie się łatwo indeksować w wyszukiwarce 
Google. Stworzymy system zarządzania treścią CMS, dzięki któremu 
można samemu w prosty sposób aktualizować treść na stronie WWW.

1. Projekt graficzny strony WWW od 600 z³ 
(termin realizacji 3--5 dni roboczych)
jeden projekt graficzny
mo¿liwe dwie poprawki klienta
przekazanie autorskich praw majątkowych

2. Wykonanie strony WWW, tzw. wizytówka od 750 z³ 
(termin realizacji 5--7 dni roboczych)

3. Wykonanie strony WWW, strona g³ówna + do 5 podstron od 1000 z³
(termin realizacji od 7 dni roboczych)

4. Wykonanie strony WWW, zaawansowana (css, java, php, flash) od 1500 z³
(termin realizacji od 14 dni roboczych)

5.Zakup i obróbka fotografii z licencją Royalty Free 
(z bazy ponad 6 milionów zdjêæ) jest p³atna dodatkowo:
 600x800 pikseli 30 z³~
 1200x1600 pikseli 50 z³~
 1920x2560 pikseli 65 z³~

Powy¿sze ceny s¹ cenami orientacyjnymi i mog¹ ulec zmianom, 
czas wykonania zlecenia nie uwzglêdnia poprawek klienta. 

Do cen nale¿y doliczyæ 22% VAT.

STRONY INTERNETOWE
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1. Godzina pracy grafika 50zł

Do ceny nale¿y doliczyæ 22% VAT.

PRACE POZA CENNIKOWE
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