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1

nazwa usługi

czas realizacji

cena

uwagi

Wprowadzenie drobnych zmian do projektu
stworzonego przez Punchbrand

2 - 3 dni
robocze

50 – 80 zł
/ komplet zmian w
obrębie projektu /

Drobne zmiany treści znajdujących się w
projekcie graficznym: telefonów, godzin
otwarcia, cen w cennikach etc. ale nie
ogólnej kompozycji projektu.
W cenę wliczone jest magazynowanie
plików oraz usługa wykonania w/w
zmian.

2

Projekt EXPRESS

24 godziny

+100 zł
/ doliczane do ceny
wybranej usługi /

3

Przygotowanie projektu od zera do druku :

3-5 dni
roboczych

jednostronnego plakatu

150 – 200 zł
/ projekt /

jednostronnej ulotki

Projekt graficzny realizowany w 24
godziny od momentu dostarczenia
kompletu informacji potrzebnych do jego
realizacji.
Przygotowanie projektu od zera.
Maksymalnie dwa wymiary – np. A4 i A3,
lub dowolne, spersonalizowane dwa
wymiary podane przez klienta lub
drukarnię.

baneru
Cena usługi zawiera maksymalnie 3
poprawki na bazie początkowych ustaleń.

rollupu
naklejki na okno, samochód

4

Przygotowanie projektu od zera do druku:

4-6 dni
roboczych

plakatu / baneru w różnych wymiarach o różnej
kompozycji z wykorzystaniem ustalonej bazy graficznej

250

zł

/ projekt /

dwustronnej ulotki

Przygotowanie projektu od zera.
Maksymalnie dwa wymiary – np. A4 i A3
lub dowolne spersonalizowane.
Wymagane informacje dotyczące
przygotowania do druku lub kontakt do
wybranej drukarni.
Cena usługi zawiera maksymalnie 3
poprawki na bazie początkowych ustaleń.

5

Przygotowanie projektu graficznego w oparciu o
dostarczone grafiki firmowe (np. logo) dla pakietu
materiałów reklamowych, w skład którego wchodzą:
jednostronne wizytówki dla max. 5 pracowników lub
projekt dwustronnej wizytówki
pieczęć firmowa
ulotka jednostronna

5-10 dni
roboczych
w zależności
od ilości
projektów w
pakiecie

550

zł

Przygotowanie projektu od zera na jednej
bazie graficznej.
Wymagane informacje dotyczące
przygotowania do druku lub kontakt do
wybranej drukarni.
Cena usługi zawiera maksymalnie 2
poprawki / poszczególny projekt na bazie
początkowych ustaleń.

plakat
rollup
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GRATIS!
Projekt prostej naklejki.
6

Projekt logo

3-5dni
roboczych

350

zł

Projekt zawiera od 4 do 6 propozycji
firmowego logotypu stworzonego na
bazie wcześniejszych ustaleń.
Wszystkie projekty udostępniane są w
wersji pdf włącznie z wizualizacją na
przykładowych grafikach/ zdjęciach.
Logo prezentowane jest w formie
kolorowej i czarno – białej (przykładowa
pieczęć).
Cena usługi zawiera maksymalnie 3
poprawki na bazie początkowych ustaleń
w celu stworzenia ostatecznej wersji
logotypu.

7

Projekt pieczęci firmowej

2 dni
roboczych

100

zł

Cena usługi zawiera maksymalnie 2
poprawki na bazie początkowych ustaleń.

8

Logo

5-10 dni
roboczych
w zależności
od ilości
projektów w
pakiecie

700

zł

Wymagane informacje dotyczące
przygotowania do druku lub kontakt do
wybranej drukarni.

wraz z pakietem materiałów reklamowych:
jednostronne wizytówki dla max. 5 pracowników lub
projekt dwustronnej wizytówki

Cena usługi zawiera maksymalnie 3
poprawki na bazie początkowych ustaleń.

pieczęć firmowa
ulotka jednostronna
plakat
rollup
9

Broszura informacyjna
Katalog
Oferta firmowa
do druku, mailingu lub publikacji online w formie
ebooka

3-5dni
roboczych

350 – 700 zł

350 zł netto
do 10 stron w przypadku przeważającej
ilości grafiki
450 zł netto
do 15 stron w przypadku przeważającej
ilości grafiki
550 zł netto
w przypadku edycji lub stworzenia tekstu
znajdującego się w katalogu / ebooku /
broszurze
Cena usługi zawiera maksymalnie 2
poprawki na bazie początkowych ustaleń
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dotyczące projektu graficznego i 3
poprawki dotyczące zawartego w
projekcie tekstu.
10

e - ulotka
infografika

5-8 dni
roboczych

250 – 400 zł

Jednostronna lub dwustronna e-ulotka
przeznaczona do mailingu, lub
infografika przeznaczona do
mailingu/publikacji w sieci.
250 zł – z użyciem stockowych
materiałów darmowych lub premium
(zakup materiałów opłacanych przez
zleceniodawcę).
350 - 400 zł z użyciem grafik stworzonych
przez Punchbrand.
Cena usługi zawiera maksymalnie 2
poprawki na bazie początkowych ustaleń
dotyczące projektu graficznego i 3
poprawki dotyczące zawartego w
projekcie tekstu.

11

Przygotowanie personalizowanych grafik na stronę
internetową.

3-5dni
roboczych

450 zł

Cena dotyczy stworzenia
maksymalnie 4 banerów do slidera i
drobnych grafik na stronę
internetową (ikon, buttonów
graficznych, zdjęć skadrowanych w
kształty używanych jako przyciski) .
Materiały nie są przeznaczone do
druku. Przystosowanie projektu
banerów do druku wiąże się z
dodatkową opłatą.

12

13

Projekt wzoru tkaninowego

Projekt graficzny produktowy w oparciu o szablon
dostarczony przez klienta lub drukarnię

5-10 dni
roboczych
w zależności
od ilości
projektów w
pakiecie lub/i
stylistyki
wzoru

350 zł

5-10 dni
roboczych
w zależności
od ilości
projektów w
pakiecie lub/i
stylistyki
wzoru

250 - 500 zł

Wzór tworzony w dowolnej stylistyce.
Stylistyka określana jest przez
zleceniodawcę przed rozpoczęciem
projektu i nie może być zmieniana
podczas realizacji jednego projektu.
Cena usługi zawiera maksymalnie 3
poprawki na bazie początkowych ustaleń.
Projekt tworzony w dowolnej stylistyce.
Stylistyka określana jest przez
zleceniodawcę przed rozpoczęciem
projektu i nie może być zmieniana
podczas realizacji jednego projektu.
Cena usługi zawiera maksymalnie 3
poprawki na bazie początkowych ustaleń.
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3-5 dni
roboczych

14

Projekt etykiety produktowej

15

Rysunek spersonalizowany np.
zdjęcie w formie ilustracji

16

Obsługa konta w mediach społecznościowych
facebook
pakiet podstawowy

-

Obsługa konta w mediach społecznościowych
facebook
pakiet rozszerzony

-

17

250 - 500 zł

Cena usługi zawiera maksymalnie 3
poprawki na bazie początkowych ustaleń

250 - 500 zł

Cena usługi zawiera maksymalnie 3
poprawki na bazie początkowych ustaleń

490 zł

Publikacja od 3 do 4 postów tygodniowo.
Stworzenie kosztorysu kampanii
reklamowej, którą zleceniodawca sam
opłaca.

680 zł

Publikacja od 3 do 4 postów tygodniowo.
Tworzenie spersonalizowanych
projektów graficznych przeznaczonych
do publikacji w internecie.
Stworzenie kosztorysu kampanii
reklamowej, którą zleceniodawca sam
opłaca.

18

Obsługa konta w mediach społecznościowych
facebook
pakiet rozszerzony PLUS

-

880 zł

Publikacja od 3 do 4 postów tygodniowo.
Tworzenie spersonalizowanych
projektów graficznych przeznaczonych
do publikacji w internecie.
Wliczona w cenę jedna kampania
reklamowa miesięcznie.

W przypadku obsługi każdego kolejnego konta w mediach społecznościowych cena zmniejszana jest o 10% / 1 kolejne konto.
Obsługujemy konta na fecebooku, twitterze, instagramie. Materiały publikowane na kontach dla jednej firmy są do siebie zbliżone treścią i stylistyką
lub pozostają niezmienne. Materiały publikowane dla różnych podmiotów różnią się między sobą treścią i/lub grafiką.
19

Stworzenie pakietu nazw i sloganów dla startupu

-

450 zł

Nazwy tworzone są po rozmowie
osobistej lub telefonicznej z klientem i
prezentowane są w formie „burzy
mózgów” w połączeniu z przykładowymi
wizualizacjami.

20

Stworzenie nazwy, sloganu i projektu logotypu i zarysu
oferty

5-10 dni
roboczych
w zależności
od ilości
projektów w
pakiecie lub/i
stylistyki
wzoru

880 zł

Nazwy tworzone są po rozmowie
osobistej lub telefonicznej z klientem i
prezentowane są w formie „burzy
mózgów” w połączeniu z przykładowymi
wizualizacjami.
Projekt zawiera od 4 do 6 propozycji
firmowego logotypu stworzonego na
bazie wcześniejszych ustaleń.
Wszystkie projekty udostępniane są w
wersji pdf włącznie z prezentacją
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logotypu na przykładowych grafikach lub
zdjęciach.
Logo prezentowane jest w formie
kolorowej i czarno – białej (przykładowa
pieczęć) jeśli obie te wersje będą
współistnieć w całym projekcie.
Cena usługi zawiera maksymalnie 3
poprawki na bazie początkowych ustaleń
w celu stworzenia ostatecznej wersji
logotypu.
21

Tekstowe opracowanie oferty, broszury lub strony
internetowej

3 - 7 dni
roboczych
w zależności
od ilości
projektów w
pakiecie lub/i
stylistyki
wzoru

65 zł / 1000
znaków
750 zł / pakiet

Pakiet zawiera opracowanie oferty oraz
cennika (nazewnictwo usług, opis usług) ,
broszury zawierającej nie więcej niż 5
stron ciągłego tekstu oraz tekstów
przeznaczonych do publikacji na stronie
internetowej (nie dotyczy prowadzenia
bloga!).
Cena usługi zawiera maksymalnie 2
poprawki na bazie początkowych ustaleń.

22

Określenie grupy docelowej w przypadku startupu i
stworzenie na bazie ustaleń sloganów reklamowych i
charakterystyki kampanii reklamowej

-

380 zł

Usługa dostarcza zleceniodawcy wiedzy
merytorycznej z zakresu postępowania
marketingowego względem określonej
grupy odbiorców przedsiębiorstwa.
Zleceniodawca otrzymuje wykaz
najskuteczniejszych dla niego przypadku
kampanii marketingowych w internecie
w formie ebooka.

23

Realizacja kampanii reklamowej

-

220 - 1900 zł /
miesiąc

180 zł netto
pojedyncza kampania reklamowa na
facebooku lub instagramie
200 – 1000 zł netto
realizacja kampanii mailingowej w
oparciu o zasoby własne dostarczane
zleceniobiorcy
1500 zł netto
realizacja kampanii mailingowej w
oparciu o zasoby stworzone przez
Punchbrand (informacje prasowe,
artykuły eksperckie, infografiki).

24

Stworzenie informacji prasowej / artykułu
sponsorowanego / artykułu eksperckiego oraz wybór
zdjęć do publikacji materiału w sieci.

3-7 dni
roboczych

150 – 250 zł

Cena usługi zawiera maksymalnie 2
poprawki na bazie początkowych ustaleń.

25

Zakup materiałów graficznych koniecznych do realizacji

-

25 - 150 zł

Cena uzależniona jest od konkretnego
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projektu

26

Sesja produktowa packshot
maksymalnie 5 produktów do 35 cm

banku zdjęć lub grafik i może być
wliczona w projekt na bazie
początkowych ustaleń, lub pokryta przed
realizacją projektu przez zleceniodawcę.
Nie dotyczy materiałów na wyłączność.
realizacja sesji:
3-5 dni
roboczych od
momentu
dostarczenia
produktów
po 5 dniu –
wysyłka
zwrotna lub
zwrot
produktów
5-7 dzień
obróbka

550 zł

Packshoty wykonane na jednolitym tle w
technice bezcieniowej, z cieniem, lub z
częściowym odbiciem produktu na
gładkiej powierzchni (do wyboru).
W cenę nie jest wliczona jest wysyłka
zwrotna produktów.
3 - 5 zdjęć / produkt
Przykładowe produkty spełniające
wymogi kwalifikowalności do usługi:
kosmetyki, akcesoria do makijażu
biżuteria
chemia
książki
artykuły plastyczne tj. pędzle, długopisy,
ołówki, kredki etc.
rękodzieło tj. zabawki, szydełkowe
pluszaki lub ozdoby, ozdoby z drewna.
Firma Punchbrand nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia
produktów powstałe w trakcie wysyłki.

27

Sesja produktowa reklamowa w wybranej aranżacji
maksymalnie 5 produktów małych gabarytów

realizacja sesji:
3-5 dni
roboczych od
momentu
dostarczenia
produktów
po 5 dniu –
wysyłka
zwrotna lub
zwrot
produktów
5-7 dzień
obróbka

550 zł

Firma Punchbrand nie ponosi
odpowiedzialności za uszkodzenia
produktów powstałe w trakcie wysyłki.

28

Sesja lookbook

wg.
indywidualnyc
h ustaleń

80 - 100 zł/ zdjęcie

Cena nie zawiera kosztów związanych z
transportem ani wynajęciem modela.

29

Sesja makijażowa

wg.
indywidualnyc
h ustaleń

50 - 80 zł / zdjęcie

Cena nie zawiera kosztów związanych z
transportem ani wynajęciem modela.

30

Stworzenie filmu reklamowego / pakietu zdjęć wnętrz
nieruchomości, firm, sklepów

wg.
indywidualnyc
h ustaleń

wg. indywidualnych
ustaleń

Cena nie zawiera kosztów związanych z
transportem ani wynajęciem modela.
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Nie znalazłeś usługi, której szukasz?
Prosimy o kontakt e-mailowy:
dominika.rozycka.glinska@gmail.com
lub poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie punchbrand.eu.
Oferta obowiązuje od 22.10.2019 do 31.09.2020 roku.

Punchbrand Dominika Różycka – Glińska NIP: 7311953183 REGON: 384491820 nr konta bankowego (mBank) 93 1140 2004 0000 3102 4882 7114

FAQ
1. Jakie korzyści daje korzystanie z usług stworzenia projektu graficznego od zera przez
Punchbrand?
Projekt tworzony od zera przez Punchbrand jest magazynowany w chmurze. Za drobne poprawki
płacisz mniej, dzięki czemu możesz pozwolić sobie na bieżącą aktualizację materiałów
reklamowych w stosunku do zmieniającej się oferty, lub innych informacji o Twojej firmie.
2. Czy wprowadzamy zmiany, na cudzych projektach graficznych?
Tak. Jednak zmiany te są wyceniane tak, jak projekt tworzony przez nas od zera.
3. Czy stali klienci mogą liczyć na zniżki?
Tak. Klienci podpisujący z nami umowę na pakiet kilku usług na minimum 3 miesiące otrzymują
10% zniżki od cen przedstawionych w ofercie. Po przedłużeniu współpracy na okres powyżej 3
miesięcy, z każdym miesiącem dostajesz od nas 1% zniżki więcej i tak aż do 15% (4 miesiąc – 11%
zniżki, 5 miesiąc – 12% zniżki, 6 miesiąc – 13% zniżki, 7 miesiąc – 13% zniżki, 8 miesiąc – 14%
zniżki, 9 miesiąc + dalsza stała współpraca – 15% zniżki).
4. Co jeśli zmienię zdanie odnośnie wyglądu projektu już po jego stworzeniu?
Tworzenie każdego projektu graficznego (logo, wizytówka, baner, ulotka itp.) składa się z kilku
etapów. Pierwszym z nich jest rozmowa o Twojej firmie, ofercie, ulubionym stylu, kolorystyce.
Na tym etapie podajesz nam informacje, które mają znaleźć się w projekcie (w zależności od
projektu: tekst, telefon, slogan, godziny otwarcia itp.) oraz jego wymiar.
Jeśli nie umiesz nazwać tego co Ci się podoba, możesz pokazać nam swoje ulubione rysunki i
grafiki, które znajdziesz w sieci.
Kolejnym etapem jest przygotowanie przez nas kilku propozycji wraz z wizualizacjami i
przykładowymi formami użycia każdej z grafik. Na tym etapie wybierasz projekt, który później
doszlifujemy według Twoich sugestii.
Po wyborze jednego z projektów i wprowadzeniu w nim finalnych zmian nie zmieniamy już
bazowych koncepcji dotyczących stylistyki, elementów i wymiarów projektu.
Czy mogę zlecić realizację jednego projektu w kilku wymiarach?
W zależności od wybranej usługi projekt tworzymy w dwóch wymiarach, lub większej ilości
wymiarów.
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Większa ilość wymiarów często wiąże się ze zmianą układu w ogólnej kompozycji projektu. Jeśli
zmiany tej kompozycji mieszczą się w ramach jednej bazy graficznej (te same grafiki, zdjęcia,
tekst) to są one traktowane jako zmiany w obrębie jednego projektu.
Jeśli w projektach innych wymiarów mają pojawić się nowe elementy graficzne w przeważającej
ilości to jest to realizacja nowego projektu graficznego.
Czy w trakcie realizacji projektu mogę zmienić ustalone na początku wymiary?
Każdą taką kwestię rozpatrujemy indywidualnie. Nie każdy projekt, lub jego elementy składowe
będą przystosowane do dowolnie określonych wymiarów. Grafiki wektorowe możemy dostosować
do dowolnych rozmiarów, jednak grafiki rastrowe mogą stracić na jakości w chwili powiększania i
stworzenie baneru z ulotki bez obrazów w wysokiej rozdzielczości może być po prostu niemożliwe.
Jeśli posiadamy grafikę w wysokiej rozdzielczości, każda edycja, nawet w trakcie realizacji
projektu jest możliwa, może jednak wiązać się z dodatkową opłatą.
Czy w trakcie realizacji projektu mogę spodziewać się ukrytych opłat?
Nie stosujemy ukrytych opłat, a wszystkie realizowane przez nas usługi wycenione są w bieżącej
ofercie. Nie planujemy, ani nie realizujemy działań bez uzgodnienia z Tobą finalnych kosztów.
Dodatkowymi opłatami w trakcie realizacji projektu mogą okazać się koszty związane z zakupem
materiałów graficznych, które sam/sama wybierasz, lub realizacją sponsorowanej kampanii
reklamowej w mediach społecznościowych.
Zawsze dajemy Ci wybór wliczenia tych kosztów w realizację projektu, lub samodzielnego ich
uregulowania.
Czy czas realizacji projektu może się wydłużyć?
Szacowany czas realizacji projektu określony jest w ofercie. W dużej mierze zależy on od naszej
wzajemnej komunikacji, rzetelnego dostarczenia przez Ciebie kompletu potrzebnych informacji i
trzymania się bazowych ustaleń przez cały czas realizacji projektu.
Czas realizacji projektu liczony jest od momentu dostarczenia kompletu informacji potrzebnych do
rozpoczęcia naszej pracy (np. w przypadku projektu graficznego: informacje/ tekst znajdujący się w
projekcie, wymiary + wymogi drukarni/ opcjonalnie kontakt do wybranej drukarni, wytyczne
dotyczące stylistyki – jeśli takie są).
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