
USŁUGI & CENY
2019

good branding for good people



O1_bk_Pakiet Koncepcja

Wizerunek

Analiza i doradztwo

Badanie rynku

Badanie konkurencji

Mapy inspiracji (moodboard)

Wytyczne dla strategii wizerunkowej

-> Więcej informacji na stronie 4

Ta strona przedstawia oferowane przez nas pakiety usług. 
Zostały one zbudowane na podstawie tego, jakie usługi nasi Klienci wybierają najczęściej. 
Szczegółowe opisy pakietów znajdują się na kolejnych stronach oferty.

O4_bk_Pakiet Kompletny

Wizerunek

Analiza i doradztwo

Logotyp i jego warianty

Elementy charakterystyczne: 
wzorce lub znaki

Wizytówka, listownik i jeden dodatkowy, 
wybrany materiał wizerunkowy

Poradnik stosowania materiałów 
wizerunkowych

Pliki produkcyjne 

Strona www

Analiza i doradztwo

Projekt strony głównej

Projekt trzech podstron 

Projekt strony tymczasowej 
“strona w budowie”

Propozycja szablonu Wordpress

Pliki produkcyjne dla programisty

-> Więcej informacji na stronie 7

O2_bk_Pakiet Wizerunek

Wizerunek

Analiza i doradztwo

Poradnik stosowania materiałów 
wizerunkowych

Logotyp i jego warianty

Elementy charakterystyczne: 
wzorce lub znaki

Wizytówka, listownik i jeden 
dodatkowy, wybrany materiał 
wizerunkowy

Poradnik stosowania materiałów 
wizerunkowych

Pliki produkcyjne 

-> Więcej informacji na stronie 5

O3_bk_Pakiet Strona www

Wizerunek

Analiza i doradztwo

Projekt strony głównej

Projekt trzech podstron 

Projekt strony tymczasowej 
“strona w budowie”

Propozycja szablonu Wordpress

Pliki produkcyjne dla programisty

-> Więcej informacji na stronie 6
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Pakiety - porównanie 



Poznajmy się.
Bo strzelanie w ciemno z reguły sensu 
ma niewiele. Opowiedz nam o swojej firmie, 
klientach i celach. Wspólnie ustalimy które 
z naszych usług pomogą osiągnąć to, czego 
oczekujesz. Jeśli i Ty i my uznamy, że warto 
współpracować - ustalmy plan działań. 

Rezerwacja.
Bo dobrze jak jest jasno i przejrzyście. 
Jak tylko potwierdzisz chęć współpracy 
prześlemy Ci umowę, harmonogram prac 
i płatności oraz fakturę zadatkową. 
Po otrzymaniu płatności dodajemy 
Twój projekt do naszego grafiku zadań.

Realizacja.
Bo słonia łatwiej zjeść po kawałku. 
W harmonogramie prac określamy 
poszczególne etapy projektu i terminy 
realizacji zadań - i przez nas i przez Ciebie. 
Każdy z nich wygląda podobnie: pytamy 
Ciebie, projektujemy, pokazujemy Ci efekty, 
wprowadzamy ewentualne korekty. 

Zakończenie.
Bo zrobione jest dużo fajniejsze niż robione. 
Po akceptacji ostatniego etapu prac 
i otrzymaniu końcowej płatności 
przekazujemy Ci wszystkie niezbędne 
materiały i pliki.
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Harmonogram

bk_Pakiet wizerunek

6 -7 tygodni

1 TYDZIEŃ 

Kompletnie wypełniony kwestionariusz
i wykonana tablica na pinterescie 

2 TYDZIEŃ 

Prezentacja moodboardów

3 TYDZIEŃ 

Praca projektowa

4 TYDZIEŃ 

Prezentacja logotypów

5 TYDZIEŃ 

Feedback i ewentualne poprawki

6 TYDZIEŃ 

Przekaz materiałów wizerunkowych

Harmonogram

bk_Pakiet www

3 - 4  tygodni

1 TYDZIEŃ 

Kompletnie wypełniony kwestionariusz

2 TYDZIEŃ 

Praca projektowa nad stroną www

3 TYDZIEŃ 

Feedback i ewentualne poprawki
Przekaz materiałów wizerunkowych

Harmonogram

bk_Pakiet komplety

8 - 9 tygodni

1 TYDZIEŃ 

Kompletnie wypełniony kwestionariusz
i wykonana tablica na pinterescie 

2 TYDZIEŃ 

Prezentacja moodboardów

3 TYDZIEŃ 

Praca projektowa

4 TYDZIEŃ 

Prezentacja logotypów

5 TYDZIEŃ 

Feedback i ewentualne poprawki

6 TYDZIEŃ 

Praca projektowa nad stroną www

7 TYDZIEŃ 

Feedback i ewentualne poprawki

8 TYDZIEŃ 

Przekaz materiałów wizerunkowych

Jak pracujemy 



Opracowanie wizerunku

· Kwestionariusz marki - lista pytań dotyczących Twojej marki, która być może 
  pomoże Tobie uporządkować jej wizję, nam z kolei da wytyczne do projektu.

· Spotkanie kreatywne - godzinne spotkanie* w czasie którego wyjaśniamy 
  i doprecyzowujemy informacje jakie przekażesz nam w Kwestionariuszu marki 
  oraz wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań dla Twojej marki. 

· Analiza konkurencji i dobrych wzorców  - porównanie wizerunku 
  konkurencji oraz określenie dobrych wzorców na rynku.

· Mapy inspiracji (moodboard) - 3 zróżnicowane propozycje wizerunku 
  Twojej marki zaprezentowane w formie moodboardów pokazujących nastrój 
  i kierunek w jakim zostanie stworzony finalny projekt.
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W ramach pakietu dostajesz dodatkowo:

· gratis 30 min dodatkowych konsultacji* 

· dwie 30 min prezentacje* projektu

· dwie rundy poprawek do wybranej mapy

· możliwość zamówienia dodatkowego czasu 
  pracy nad projektem w cenie 60 zł / 30 min, 100 zł / 60 min

· formalne przekazanie nieograniczonych praw autorskich 
  do wizerunku

Dodatkowe opcje:

· projekt logotypu

· projekt strony internetowej

· projekt bloga

· projekt sklepu internetowego

· projekt katalogu firmowego / produktowego

· projekt ulotki

· projekt szyldu

Nie znalazłeś opcji, która Cię interesuje? Zapytaj nas o nią.

Informacje dodatkowe:

- czas realizacji: 2-3 tygodnie
- prace rozpoczynane są po podpisaniu umowy i otrzymaniu zaliczki
- podane ceny są cenami netto.

* spotkanie w Poznaniu lub online

bk_Pakiet  Koncepcja

Pakiet ten da Ci jasne wytyczne dotyczące spójnego kierunku 
projektowania wizerunku. W ramach Pakietu otrzymasz:

INWESTYCJA

1.499 zł
*netto



Opracowanie wizerunku

· Kwestionariusz marki - lista pytań dotyczących Twojej marki, która być może 
  pomoże Tobie uporządkować jej wizję, nam z kolei da wytyczne do projektu.

· Spotkanie kreatywne - godzinne spotkanie* w czasie którego wyjaśniamy 
  i doprecyzowujemy informacje jakie przekażesz nam w Kwestionariuszu marki 
  oraz wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań dla Twojej marki. 

· Analiza konkurencji i dobrych wzorców  - porównanie wizerunku 
  konkurencji oraz określenie dobrych wzorców na rynku.

· Mapy inspiracji (moodboard) - 3 zróżnicowane propozycje wizerunku 
  Twojej marki zaprezentowane w formie moodboardów pokazujących nastrój 
  i kierunek w jakim zostanie stworzony finalny projekt.

· Logotyp -  centralny element identyfikacji wizualnej Twojej marki.

· Warianty logotypu -  odmiany logotypu dla specyficznych zastosowań, 
   np. w innym kolorze czy też zawierające dodatkowe elementy.

· Elementy charakterystyczne marki -  to uzupełniające grafiki, ikony 
  lub wzory będące stałym elementem wizerunku.

· Paleta kolorów - zestawienie użytych w wizerunku kolorów w kodowaniu 
  dla zastosowań do druku i internetowych (CMYK, Pantone i Hex).

· Zestawienie typografii - zestawienie fontów (czcionek) użytych w wizerunku 

· Poradnik stosowania materiałów wizerunkowych - dokument zawierający 
  zestawienie użytej kolorystyki i typografii (czcionek), zasady umieszczania logotypu 
  na materiałach wizerunkowych, opis charakteru i przykłady zdjęć jakie powinny 
  towarzyszyć materiałom wizerunkowym.

· Lista kontrolna wizerunku - przydatne narzędzie dzięki któremy szybko 
  sprawdzisz czy nowotworzone materiały wizerunkowe są zgodne z zasadami 

· Zestaw gotowych do użycia plików  - pliki zawierajace opisane powyżej projekty,
  które pomogą w samodzielnym tworzeniu kolejnych materiałów wizerunkowych lub 
  gotowe projekty w wymaganym przez np. drukarnie (w formacie eps, jpg, pdf i png).

 

W ramach pakietu dostajesz dodatkowo:

· gratis 30 min dodatkowych konsultacji* 

· dwie 30 min prezentacje* etapów projektu

· dwie rundy poprawek dla każdego projektu

· możliwość zamówienia dodatkowego czasu 
  pracy nad projektem w cenie 60 zł / 30 min, 100 zł / 60 min

· formalne przekazanie nieograniczonych praw autorskich 
  do wizerunku

Dodatkowe opcje:

· projekt strony internetowej

· projekt bloga

· projekt sklepu internetowego

· projekt katalogu firmowego / produktowego

· projekt ulotki

· projekt szyldu

Nie znalazłeś opcji, która Cię interesuje? Zapytaj nas o nią.
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Informacje dodatkowe:

- czas realizacji: 6 - 7 tygodni
- prace rozpoczynane są po podpisaniu umowy i otrzymaniu zaliczki
- podane ceny są cenami netto.

* spotkanie w Poznaniu lub online

bk_Pakiet Wizerunek

Pakiet ten daje Ci to, czego potrzebujesz by klienci zachwycili 
się Twoją marką w kontakcie bezpośrednim i w mediach 
społecznościowych. W ramach Pakietu otrzymasz:

INWESTYCJA
8.000 zł

6.999 zł
*netto



Opracowanie projektu strony internetowej

· Kwestionariusz strony internetowej - lista pytań dotyczących Twoich 
  oczekiwań dotyczących strony internetowej. Pomoże nam lepiej zrozumieć 
  Twoje potrzeby i zaproponować właściwe rozwiązanie.

· Projekt strony głównej - projekt najważniejszego miejsce Twojej strony. 
  To tu najczęściej odwiedzający decydują czy poświęcić Twojej marce czas i uwagę.

· Projekt trzech podstron - projekt 3 wybranych przez Ciebie podstron 
  (np. Kontakt, O nas czy strony produktowej).

· Strona tymczasowa - projekt grafiki “strona w budowie” - przydatny jeśli 
  nie masz jeszcze strony internetowej.

· Wybór szablonu Wordpress - szablon pomoże Ci w prosty sposób pracować 
  na bieżąco z Twoją stroną (np. umieszczać dodatkowe informacje, aktualizować 
  produkty). Ponadto wdrożenie strony na bazie szablonu jest dużo tańsze niż 
  całkowite jej zaprogramowanie. Pomożemy wybrać Ci szablon, który dostosowany 
  jest do Twoich potrzeb i, co ważne, działa na urządzeniach mobilnych.

· Zestaw gotowych do użycia plików - zestaw plików potrzebnych programiście 
  by mógł szybko i zgodnie z projektem uruchomić Twoją stronę internetową.

W ramach pakietu dostajesz dodatkowo:

· gratis 30 min dodatkowych konsultacji* 

· dwie 30 min prezentacje* etapów projektu

· dwie rundy poprawek dla każdego projektu

· możliwość zamówienia dodatkowego czasu 
  pracy nad projektem w cenie 60 zł / 30 min, 100 zł / 60 min

· formalne przekazanie nieograniczonych praw autorskich 
  do wizerunku

Dodatkowe opcje:

· projekt bloga

· projekt sklepu internetowego

Nie znalazłeś opcji, która Cię interesuje? Zapytaj nas o nią.
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Informacje dodatkowe:

- czas realizacji: 3-4 tygodni
- prace rozpoczynane są po podpisaniu umowy i otrzymaniu zaliczki
- podane ceny są cenami netto.

* spotkanie w Poznaniu lub online

bk_Pakiet www

Pakiet ten daje Twojej marce nowe oblicze tam, gdzie 
przebywa najwięcej Twoich klientów - w internecie. 
W ramach Pakietu otrzymasz:

INWESTYCJA

2.500 zł
*netto



Opracowanie wizerunku

· Kwestionariusz marki - lista pytań dotyczących Twojej marki, która być może 
  pomoże Tobie uporządkować jej wizję, nam z kolei da wytyczne do projektu.

· Spotkanie kreatywne - godzinne spotkanie* w czasie którego wyjaśniamy 
  i doprecyzowujemy informacje jakie przekażesz nam w Kwestionariuszu marki 
  oraz wspólnie szukamy najlepszych rozwiązań dla Twojej marki. 

· Analiza konkurencji i dobrych wzorców  - porównanie wizerunku 
  konkurencji oraz określenie dobrych wzorców na rynku.

· Mapy inspiracji (moodboard) - 3 zróżnicowane propozycje wizerunku 
  Twojej marki zaprezentowane w formie moodboardów pokazujących nastrój 
  i kierunek w jakim zostanie stworzony finalny projekt.

· Logotyp -  centralny element identyfikacji wizualnej Twojej marki.

· Warianty logotypu -  odmiany logotypu dla specyficznych zastosowań, 
   np. w innym kolorze czy też zawierające dodatkowe elementy.

· Elementy charakterystyczne marki -  to uzupełniające grafiki, ikony 
  lub wzory będące stałym elementem wizerunku.

· Paleta kolorów - zestawienie użytych w wizerunku kolorów w kodowaniu 
  dla zastosowań do druku i internetowych (CMYK, Pantone i Hex).

· Zestawienie typografii - zestawienie fontów (czcionek) użytych w wizerunku 

· Poradnik stosowania materiałów wizerunkowych - dokument zawierający 
  zestawienie użytej kolorystyki i typografii (czcionek), zasady umieszczania logotypu 
  na materiałach wizerunkowych, opis charakteru i przykłady zdjęć jakie powinny 
  towarzyszyć materiałom wizerunkowym.

· Lista kontrolna wizerunku - przydatne narzędzie dzięki któremy szybko 
  sprawdzisz czy nowotworzone materiały wizerunkowe są zgodne z zasadami 

· Zestaw gotowych do użycia plików  - pliki zawierajace opisane powyżej projekty,
  które pomogą w samodzielnym tworzeniu kolejnych materiałów wizerunkowych lub 
  gotowe projekty w wymaganym przez np. drukarnie (w formacie eps, jpg, pdf i png).

 

Opracowanie projektu strony internetowej

· Kwestionariusz strony internetowej - lista pytań dotyczących Twoich 
  oczekiwań dotyczących strony internetowej. Pomoże nam lepiej zrozumieć 
  Twoje potrzeby i zaproponować właściwe rozwiązanie.

· Projekt strony głównej - projekt najważniejszego miejsce Twojej strony. 
  To tu najczęściej odwiedzający decydują czy poświęcić Twojej marce czas i uwagę.

· Projekt trzech podstron - projekt 3 wybranych przez Ciebie podstron 
  (np. Kontakt, O nas czy strony produktowej).

· Strona tymczasowa - projekt grafiki “strona w budowie” - przydatny jeśli 
  nie masz jeszcze strony internetowej.

· Wybór szablonu Wordpress - szablon pomoże Ci w prosty sposób pracować 
  na bieżąco z Twoją stroną (np. umieszczać dodatkowe informacje, aktualizować 
  produkty). Ponadto wdrożenie strony na bazie szablonu jest dużo tańsze niż 
  całkowite jej zaprogramowanie. Pomożemy wybrać Ci szablon, który dostosowany 
  jest do Twoich potrzeb i, co ważne, działa na urządzeniach mobilnych.

· Zestaw gotowych do użycia plików - zestaw plików potrzebnych programiście 
  by mógł szybko i zgodnie z projektem uruchomić Twoją stronę internetową.

W ramach pakietu dostajesz dodatkowo:

· gratis 30 min dodatkowych konsultacji* 

· dwie 30 min prezentacje* etapów projektu

· dwie rundy poprawek dla każdego projektu

· możliwość zamówienia dodatkowego czasu 
  pracy nad projektem w cenie 60 zł / 30 min, 100 zł / 60 min

· formalne przekazanie nieograniczonych praw autorskich 
  do wizerunku

Informacje dodatkowe:

- czas realizacji: 8 - 9 tygodni.
- prace rozpoczynane są po podpisaniu umowy i otrzymaniu zaliczki.
- podane ceny są cenami netto.

* spotkanie w Poznaniu lub online

bk_Pakiet Kompletny

Pakiet ten daje Ci praktycznie wszystko czego potrzebujesz 
by Twoja marka nabrała wyrazu. W ramach Pakietu otrzymasz: 04
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INWESTYCJA
10.500 zł

8.999 zł
*netto



good branding for good people




