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Szanowni Państwo

Mając na uwadze kompleksowość naszej oferty proponujemy naszym 
Klientom opracowanie całościowej Księgi Znaku. Obejmuje ona poniższe 
elementy:

1. Logotyp - wersja podstawowa - budowa logotypu.
2. Logotyp - wersja podstawowa i wersja pełna, minimalny rozmiar logotypu.
3. Logotyp - wersja w układzie pionowym, minimalny rozmiar logotypu.
4. Logotyp - kolorystyka (CMYK-RGB-PANTONE-FOLIE ORACAL).
5. Logotyp - kolorystyka - wersja monochromatyczna, czarno-biała, inwersja.
6. Logotyp - użycie.
7. Logotyp - niedopuszczalne użycie.
8. Logotyp - siatka znaku, minimalne pole ochronne.
9. Druki akcydensowe - wizytówki.
10. Druki akcydensowe - koperty format DL.
11. Druki akcydensowe - koperty format C5.
12. Papier firmowy wersja 1.
13. Papier firmowy wersja 2 (logotypy unijne).
14. Papier faxowy.
15. Notatka wewnętrzna.
16. Rodzina fontów.
17. Wzór e-mail’a.
18. Projekt teczki.
19. Projekt notesu.
20. Projekt pieczątki.
21. Projekt długopisów - znakowanie metodą tampodruku.
22. Projekt długopisów - znakowanie metodą laserową.
23. Projekt znakowania samochodu osobowego.
24. Projekt znakowania samochodu dostawczego.

Zależnie od potrzeb możliwe jest przygotowanie wybranych elementów. 
Szczegółowy cennik zamieściliśmy poniżej:

1            100 PLN
1 - 5       450 PLN
1 - 8       600 PLN 
1 - 20     1100 PLN
1 - 22     1250 PLN
1 - 23     1350 PLN
1 - 24     1500 PLN

Podane ceny są kwotami netto, do których 
należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Poniższa treść nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

Księgę Znaku otrzymują Państwo w wersji drukowanej 
(jeden oprawiony egzemplarz) i w pliku Acrobat Reader (pdf). 

Plik logotypu zapisany jest standardowo w formacie 
CorelDraw v12 (wektor) ze względu na fakt, że jest to obecnie 
najpopularniejszy format stosowany w Polsce. Na życzenie 
bez dodatkowych opłat możemy dołączyć plik w wersji 
rastrowej (format tiff, rozdzielczość 300 lpi, szerokość 21 cm). 
Istnieje możliwość przygotowania plików w innych formatach 
do indywidualnego ustalenia z Klientem.


