
CENNIK PROJEKTOWANIA GRAFICZNEGO

Rodzaj usługi Cena

Wizualizacja* w przypadku złożenia zamówienia GRATIS

Wizualizacja na życzenie klienta (bez potwierdzenia zamówienia) 20,00 zł

Projekt** prosty (np. 2-3 slogany słowne) 30,00 zł

Projekt średnio zaawansowany 70,00 zł

Projekt zaawansowany od 150,00 zł

Dostosowanie do druku*** (projekt prosty) 20,00 zł

Dostosowanie do druku (projekt zaawansowany) od 50,00 zł

Wektoryzacja pliku**** (projekt prosty) 30,00 zł

Wektoryzacja pliku (projekt  średnio zawansowany) 50,00 zł

Wektoryzacja pliku (projekt zaawansowany) od 150,00 zł

Poprawki do projektów (pierwsza darmowa) 30,00 zł

Prace nietypowe (według stawki godzinowej) 50,00 zł/h

* Wizualizacja jest graficznym przedstawieniem produktu, służy do ogólnej oceny rozmieszczenia elementów graficznych, 
prawidłowości tekstów itp.  Wizualizacja jest przygotowana w oparciu o dostarczony projekt w odpowiedniem formacie i 
odpowiedniej jakości.

** Projekt graficzny to wykreowanie i opracowanie wzoru do druku na podstawie wytycznych i sugestii klienta. Klient dostar-
cza maksymalną ilość informacji na temat swoich oczekiwań co do preferowanych kolorów czy ogólnego wyglądu
projektowanego wzoru.

*** Dostosowanie do druku obejmuje prace graficzne wymagające zmiany dostarczonych materiałów na takie, które mają być 
realizowane np. zmiana koloru, rozmieszczenie elementów etc. 

**** Wektoryzacja to przekszatałcenie grafiki bitmapowej na grafikę wektorową. Polega na narysowaniu (naniesieniu) odpo-
wiedniej siatki punktów i linii na obiekt składajacy się z pikseli (bitmapy). Grafika wektorowa jest dowolnie skalowalna bez 
utraty jakości, co za tym idzie odpowiednia do wykonania separacji i druku najwyższej jakości.

Pliki odpowiednie do przygotowania wizualizacji:

Do nadruków metodą sitodruku (druk bezpośredni i termotransfer):
W formatach plików wektorowych: PDF, EPS, CDR (CorelDraw do wersji X5) lub AI (Adobe Illustrator do wersji CS5) 
Czcionki zamienione na krzywe lub załączone.

Do nadruków metodą druku offsetowego (torby laminowane): 
W formacie PDF ( jeden plik z naniesioną siatką wykrojnika, drugi plik bez siatki)

W przypadku posiadania innych plików graficznych prosimy o kontakt ze studiem graficznym.
Nie przyjmujemy plików Microsoft Word (docx), Excel (xlsx) czy PowerPoint (ppt). 

Wszelkie ceny zawarte w cenniku są cenami netto (Vat 23%).
Niniejszy cennik obowiązuje od 1.06.2017 i unieważnia inne cenniki publikowane przed tą datą.

Bag
Pack

www.BagPack.pl


