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// TERVEZŐGRAFIKAI SZOLGÁLTATÁSAINK / 2017_01
TERVEZŐGRAFIKAI ÓRADÍJ
// minden megkezdett fél óra egész órának számít

15.000 Ft

OPERÁTORI ÓRADÍJ
// minden megkezdett fél óra 4.000 Ft

6.000 Ft

LOGÓ SIKERDÍJ // elfogadott logóterv kidolgozása
// embléma, piktogram, skiccszerű logóterv

100.000 Ft
20.000 Ft-tól

KISARCULAT
200.000 Ft-tól
// logó, névjegykártya, levélpapír, mappa, boríték, e-mail aláírás, .doc sablon, honlap nyitóoldal
ARCULATI KÉZIKÖNYV

egyedi árajánlat alapján

HONLAPDESIGN

120.000 Ft-tól

NÉVJEGYKÁRTYA AKTUALIZÁLÁS // perszonalizálás

2000 Ft/fő

SZÓRÓLAP // A4 méretig

15.000 Ft/db-tól

PLAKÁT // B1 méretig

20.000 Ft/db-tól

PROSPEKTUS

30.000 Ft/db-tól

SAJTÓHIRDETÉS

15.000 Ft/db-tól

MEGHÍVÓ

15.000 Ft/db-tól

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓS TERV

80.000 Ft-tól

FACEBOOK-TARTALOMSZOLGÁLTATÁS // heti 5 bejegyzéssel

35.000 Ft-tól/hónap

KREATÍV SZÖVEGÍRÁS/COPYWRITING
egyedi árajánlat alapján // 10.000 Ft-tól
// pr-cikk, szlogen, hirdetési szövegek, sajtóanyagok megszövegezése,
// hírlevél, beszédírás, kutatómunka, szöveg stilisztikai javítása, szerkesztése,
// promóciómechanizmusok kitalálása stb.
SZÖVEGKORREKTÚRA, -SZERKESZTÉS

1 Ft/leütés

ADATFELDOLGOZÁS // állományküldés e-mailen vagy ftp-re feltöltve

1000 Ft

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. Azok forintban
értendőek és az áfát nem tartalmazzák.
A civil, non-profit szervezeteknek mindenkori tervezési árainkból 20% kedvezményt biztosítunk.
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HASZNÁLD REKLÁMKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAINKAT,
LEGYEN CÉGED EGYEDI ÉS STÍLUSOS!
Tervezőgrafika // embléma / logó / kis- és nagyarculat / arculati kézikönyv / névjegykártya / levélpapír / boríték / mappa /
szórólap / plakát / óriásplakát / leporelló / prospektus / katalógus / magazin / újság / könyv / meghívó / sajtóhirdetés / reklámtábla / megállító tábla / képeslap / étlap / itallap / roll-up banner / zászló / molinó
Nyomdai és dekorációs kivitelezés // széles alvállalkozói hálózatunk segítségével megrendelőink a legújabb technológiák
alkalmazásával, kiváló ár-érték arányon juthatnak hozzá magas minőségű reklámkommunikációs termékeikhez
Webes megjelenések // weboldal / webáruház / banner / hírlevél
Reklámkampányok menedzselése // marketingkommunikációs terv / ötlet / médiatervezés / lebonyolítás / tervezőgrafika / gyártás / kivitelezés
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