Árlista
Egyszerű betűlogó

Logó

Egyedi motívumos logó

10.000 Ft-tól

16.000 Ft-tól
Coffeenstant

3-6 terv, előre egyeztetett elképzelés alapján vagy szabad ötletekkel, több szín
és/vagy motívum variációval, .png és vektorgraﬁkus formátumban átadva

Kisarculat

Nagyarculat

28.000 Ft-tól

45.000 Ft-tól

- logó
- névjegykártya (2 terv)
- e-mail aláírás
- levélpapír
- Facebook proﬁl- és borítókép

Online arculat
18.000 Ft-tól

- logó
- e-mail aláírás
- banner (2-féle)
- Facebook proﬁl- és borítókép

- logó
- névjegykártya (2 terv)
- levélpapír
- Facebook proﬁl- és borítókép
- e-mail aláírás
- 2 oldalas szóróanyag (nyomtatott A5 / A4 és
online felhasználásra is)
- 1 banner hirdetés
- mappa, jegyzettömb, boríték ("repiajándék")
tervezés (kivitelezés nélkül, csak graﬁka)
- Word dokumentum sablon
- valamennyi elkészült graﬁkát látványtervvel
adom át
- arculati kézikönyvvel

Névjegykártya

Szóróanyag

Plakát

8.000 Ft-tól

8.000 Ft-tól

15.000 Ft-tól

- meglévő logóval (.png vagy
.eps / .ai formátum)
- 2 terv
- logótervezéssel: 18.000 Ft-tól

- online és/vagy nyomtatható
változat
- A/4 méretig
- 1 oldalas: 8.000 Ft
- 2 oldalas: 12.000 Ft

- 1 oldalas
- A/3 - A/0 méretig

Prospektus

Oklevél, emléklap

Könyvborító

12.000 Ft-tól

8.000 Ft-tól

30.000 Ft-tól

- 2 oldalas, hajtogatott
brossúra: 12.000 Ft
- min. 8 oldalas
prospektus: 24.000 Ft-tól
- további kiadványok
egyedi árkalkulációval

- online és/vagy nyomtatható
változat
- A/4 méretig
- 1 oldalas: 8.000 Ft
- 2 oldalas: 12.000 Ft

- nyomdával egyeztetett
paraméterek alapján

Az árlistában feltüntetett összegek bruttó árak, illetve tájékoztató
jellegűek. Minden megrendelésnél szükséges az Ön előzetes
igényeit felmérnem.
Egyéni elképzeléseit, igényeit is megvalósítom, amennyiben nem talál az Ön céljának megfelelő csomagot az árlistában. Csomagolástervezést (például
doboz, címke...), kreatív szövegírást is vállalok, ezek ára azonban csak egyedi, projektre szóló kalkuláció után pontosítható. Minden esetben szükséges
a pontos paraméterek egyeztetése, melyet írásos megrendelőlapon rögzítünk az e-mailban vagy űrlapon érkezett megrendelés után.
Az árlista 2018. január 9-én készült.
További információ, árajánlatkérés, megrendelés:
illesrekagabriella@gmail.com
www.illesrekagabriella.hu/hu
+3630/285-2622

