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grafika•fotografia•dtp•projektowanie graficzne
GRAFIKA

Projektowanie graficzne, design, opakowania, pudełka, plakaty, reklama, szyldy, wizytówki, ulotki,
banery reklamowe, proporczyki firmowe i sportowe, Projektowanie internetowych stron www.

SKŁAD DTP
Projektowanie typograficzne i graficzne czasopism, gazet, magazynów, katalogów, folderów
i ulotek. Korekta i redakcja tekstów. Obróbka elementów graficznych.
Przygotowywanie materiałów do druku.

FOTOGRAFIA
Zdjęcia reklamowe produktów - packshots, zdjęcia architektury i wnętrz, reportażowe.
Profesjonalna fotoedycja, retusz, obróbka podstawowa i zaawansowana fotografii. Sesje plenerowe
oraz studyjne.
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Projektowanie graficzne i fotografia
Krzysztof Wysocki

email: grafika@artsdesign.pl
email: fotograf@artsdesign.pl

tel kom: 662 625 402
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Grafika - usługi projektowe

www

cena netto

Reklama prasowa

od 150zł

Folder - broszura

od 250zł

Katalog

od 500zł

Baner, billboard

od 300zł

Opakowanie

od 400zł

Okładka CD / DVD

od 300zł

DTP - skład tekstu

Cena odnosi się do tzw. ARKUSZA WYDAWNICZEGO. Jest to - jednostka obliczeniowa
(40 000 znaków ze spacjami) stosowana w wydawnictwie w celu określenia
objętości zawartości treściowej (tekstowej i graficznej) publikacji.

cena netto

Skład i łamanie tekstu prostego

od 50zł

Skład i łamanie tekstu z utrudnieniami

od 70zł

Skład i łamanie tekstu trudnego

od 140zł

Skład katalogów

od 500zł

(tekst bez przypisów, tabel, grafik)

(tekst z przypisami, pojedynczymi grafikami lub tabelami, dużą ilością wypunktowań)

(Słowniki, duża ilość grafik, fotografi, tabel, wykresów, wzory matematyczne)

Skład czasopism, gazetek

od 30zł/za
stronę

Projekty czasopism, magazynów, gazet

od 2500zł
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Loga - identyfikacja wizualna

www

cena netto

Projekt graficzny logo

od 450zł

Projekt logo + papier firmowy i wizytówka

od 550zł

Księga znaku podstawowa

od 500zł
od 1000zł

Księga znaku pełna

Fotografia - usługi fotograficzne
Fotografia ślubna

Różne warianty, sesja próbna, sesja z przygotowań, błogosławieństwa,
ceremonii, przyjęcia weselnego. Osobna sesja plenerowa dla Pary Młodej.

Reportaż z uroczystości

Fotografia wnętrz i przemysłowa

biuro, mały apartament, resteuracja, sklep, hala fabryczna, linia produkcyjna

Fotografia reklamowa, packshot

Zdjęcia produktów z wykorzystaniem optymalnego oświetlenia oraz
jednolitego tła fotograficznego. Dokładne ceny są ustalane w zależności od ilość
fotografowanych elementów i stopnia ich późniejszej obróbki cyfrowej.

Obróbka zdjęć, retusz, wycinanie tła... itp.
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Krzysztof Wysocki

od 1200zł
całość

od 250zł

Spotkanie firmowe, rodzinne, jubileuszowe, komunia

arts

cena netto

email: grafika@artsdesign.pl
email: fotograf@artsdesign.pl

od 15zł
za 1 zdjęcie

od 15zł
1-15 zdjęć

do
uzgodnienia

tel kom: 662 625 402
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PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

� GRAFIKA ��SKŁAD DTP � LOGA � FOTOGRAFIA
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www.artsDesign.pl
www.fotografia.artsDesign.pl

tel. 662 625 402
47-232, Kędzierzyn - Koźle
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