
RZESZÓW ul. Zygmuntowska 9A
tel.fax: (17) 853 35 75
tel.kom: 517 544 271

ŁÓDŹ ul. Piotra Skargi 12 lok.202 
tel.kom: 519 196 920
tel.kom: 503 681 588

kreacja logo / systemów identyfikacji wizualnej
projektowanie i druk materiałów reklamowych
upominki reklamowe     reklama zewnętrzna
systemy wystawiennicze     strony internetowe

Zadzwoń do nas i umów się na spotkanie!
Działamy z korzyścią i zyskiem dla Ciebie!

LOGO / KSIĘGA ZNAKULOGO / KSIĘGA ZNAKU



WSTĘP

RZESZÓW  -  ul. Zygmuntowska 9A, 35-025 Rzeszów,  tel/fax: (17) 853 35 75,  tel.kom: 517 544 271, 9  517 544 2 1

ŁÓDŹ  -  ul. Piotra Skargi 12 lok. 202, 93-036 Łódź,  tel.kom: 519 196 920, 503 681 588

reklama - projektowanie  -  druk  -  identyfikacja wizualna  -  strony www  -  upominki  -  systemy wystawienniczereklama - projektowanie  -  druk  -  identyfikacja wizualna  -  strony www  -  upominki  -  systemy wystawiennicze

Logo
Logo i identyfikacja wizualna firmy to dziś podstawowe i 
pierwszorzędne narzędzie budowania wizerunku firmy, marki i prestiżu. 
Dobre logo to podstawa wysokiej pozycji na rynku. Wyjątkowy i 
niepowtarzalny wizerunek jest dziś ważny jak nigdy dotąd. Logo 
powinno wysyłać Twoim klientom czytelny sygnał, budzić pozytywne 
skojarzenia. Każdy projekt to dla nas wyzwanie i ogromny sukces - z 
wielką dumą spoglądamy na marki naszych Klientów, wśród których 
cieszymy się zaufaniem. Projekt zwieńczony sukcesem to dla nas 
największa nagroda.

Księga znaku
Korporacyjny przewodnik identyfikacji dla użytkownika, przydatny 
dokument dla działu marketingu i przyszłych projektantów. Księga 
znaku definiuje zasady i reguły poprawnej ekspozycji logo na 
wszystkich powierzchniach. Zasad w niej zawartych powinno się 
bezwzględnie przestrzegać dla zachowania prawidłowej spójności 
znaku firmowego i kreowania jednolitego wizerunku. Księga znaku 
powstaje zazwyczaj wraz z projektem logo. Dzięki niej unikniemy w 
przyszłości nieprawidłowego użycia logo, co w znaczny sposób mogłoby 
wprowadzić w błąd odbiorców i naruszyć wizerunek marki. Księga 
znaku jest inwestycją jednorazową, niosącą za sobą wieloletnie 
korzyści, wzmacniające wartość marki.



Pakiet STANDARD 

ETAPY REALIZACJI:

CENA:

idealny dla małych i średnich firm

W ramach prac zamawiający otrzymuje:
- 3 koncepcje logo
- ilość korekt zwyczajowo ograniczona do 3 sesji w ramach wybranej koncepcji
- logo w formatach wektorowych (AI, EPS, CDR)
- logo w formatach rastrowych (JPG, TIFF, PSD)
- wersje: kolor, monochromatyczna, achromatyczna
- pliki zapisane na płycie CD
- autorskie prawa majątkowe do wybranego logo potwierdzone umową

1. wybór pakietu
2. podpisanie umowy + wpłata zaliczki 50% ceny pakietu
3. brief kreatywny: analiza rynku i konkurencji, grupy docelowej, badanie potrzeb
4. pierwsze projekty koncepcyjne logo
5. dopracowanie wybranego projektu i korekty
6. akceptacja i realizacja projektu logo lub logotypu - wpłata pozostałej kwoty 
7. przekazanie materiałów na płycie CD

690 zł netto

RZESZÓW  -  ul. Zygmuntowska 9A, 35-025 Rzeszów,  tel/fax: (17) 853 35 75,  tel.kom: 517 544 271, 9  517 544 2 1

ŁÓDŹ  -  ul. Piotra Skargi 12 lok. 202, 93-036 Łódź,  tel.kom: 519 196 920, 503 681 588

reklama - projektowanie  -  druk  -  identyfikacja wizualna  -  strony www  -  upominki  -  systemy wystawienniczereklama - projektowanie  -  druk  -  identyfikacja wizualna  -  strony www  -  upominki  -  systemy wystawiennicze

LOGOLOGO



Pakiet PREMIUM

ETAPY REALIZACJI:

CENA:

dla wymagających

W ramach prac zamawiający otrzymuje:
- 6 koncepcji logo
- ilość korekt zwyczajowo ograniczona do 3 sesji w ramach  wybranej koncepcji
- logo w formatach wektorowych (AI, EPS, CDR)
- logo w formatach rastrowych (JPG, TIFF, PSD)
- wersje: kolor, monochromatyczna, achromatyczna
- opis kolorystyki logo w pdf (RGB, CMYK, PANTONE)
- pliki zapisane na płycie CD
- autorskie prawa majątkowe do wybranego logo potwierdzone umową

1. wybór pakietu
2. podpisanie umowy + wpłata zaliczki 50% ceny pakietu
3. brief kreatywny: analiza rynku i konkurencji, grupy docelowej, badanie potrzeb
4. pierwsze projekty koncepcyjne logo
5. dopracowanie wybranego projektu i korekty
6. akceptacja i realizacja projektu logo lub logotypu - wpłata pozostałej kwoty 
7. przekazanie materiałów na płycie CD

950 zł netto

RZESZÓW  -  ul. Zygmuntowska 9A, 35-025 Rzeszów,  tel/fax: (17) 853 35 75,  tel.kom: 517 544 271, 9  517 544 2 1

ŁÓDŹ  -  ul. Piotra Skargi 12 lok. 202, 93-036 Łódź,  tel.kom: 519 196 920, 503 681 588

reklama - projektowanie  -  druk  -  identyfikacja wizualna  -  strony www  -  upominki  -  systemy wystawienniczereklama - projektowanie  -  druk  -  identyfikacja wizualna  -  strony www  -  upominki  -  systemy wystawiennicze

LOGOLOGO



Pakiet BRĄZOWY

ETAPY REALIZACJI:

CENA:

na dobry początek

W ramach prac zamawiający otrzymuje:
- wersje logo: kolor, monochromatyczna, achromatyczna
- opis kolorystyki w różnych wersjach logo (RGB, CMYK, PANTONE)
- konstrukcja symbolu znaku
- siatka logotypu
- pole ochronne logotypu
- zasady skalowania logotypu
- typografia firmowa
- nieprawidłowe użycie logo

1. wybór pakietu
2. podpisanie umowy + wpłata zaliczki 50% ceny pakietu
3. akceptacja księgi znaku - wpłata pozostałej kwoty 
4. przekazanie materiałów na płycie CD (księga znaku w formacie PDF + czionki)

800 zł netto

RZESZÓW  -  ul. Zygmuntowska 9A, 35-025 Rzeszów,  tel/fax: (17) 853 35 75,  tel.kom: 517 544 271, 9  517 544 2 1

ŁÓDŹ  -  ul. Piotra Skargi 12 lok. 202, 93-036 Łódź,  tel.kom: 519 196 920, 503 681 588

reklama - projektowanie  -  druk  -  identyfikacja wizualna  -  strony www  -  upominki  -  systemy wystawienniczereklama - projektowanie  -  druk  -  identyfikacja wizualna  -  strony www  -  upominki  -  systemy wystawiennicze

KSIĘGA ZNAKUKSIĘGA ZNAKU



Pakiet SREBRNY

ETAPY REALIZACJI:

CENA:

dla przedsiębiorczych

W ramach prac zamawiający otrzymuje:
- wersje logo: kolor, monochromatyczna, achromatyczna
- opis kolorystyki w różnych wersjach logo (RGB, CMYK, PANTONE)
- konstrukcja symbolu znaku
- siatka logotypu
- pole ochronne logotypu
- zasady skalowania logotypu
- typografia firmowa
- nieprawidłowe użycie logo
- projekt wizytówki imiennej
- projekt papieru firmowego
- projekt kopert (DL, C5, C4)
- projekt teczki ofertowej

1. wybór pakietu
2. podpisanie umowy + wpłata zaliczki 50% ceny pakietu
3. akceptacja księgi znaku - wpłata pozostałej kwoty 
4. przekazanie materiałów na płycie CD (księga znaku w formacie PDF + czionki)

1400 zł netto

RZESZÓW  -  ul. Zygmuntowska 9A, 35-025 Rzeszów,  tel/fax: (17) 853 35 75,  tel.kom: 517 544 271, 9  517 544 2 1

ŁÓDŹ  -  ul. Piotra Skargi 12 lok. 202, 93-036 Łódź,  tel.kom: 519 196 920, 503 681 588

reklama - projektowanie  -  druk  -  identyfikacja wizualna  -  strony www  -  upominki  -  systemy wystawienniczereklama - projektowanie  -  druk  -  identyfikacja wizualna  -  strony www  -  upominki  -  systemy wystawiennicze

KSIĘGA ZNAKUKSIĘGA ZNAKU



Pakiet ZŁOTY

ETAPY REALIZACJI:

CENA: 

dla dużych przedsięwzięć

W ramach prac zamawiający otrzymuje:
- wersje logo: kolor, monochromatyczna, achromatyczna
- opis kolorystyki w różnych wersjach logo (RGB, CMYK, PANTONE)
- konstrukcja symbolu znaku
- siatka logotypu
- pole ochronne logotypu
- zasady skalowania logotypu
- typografia firmowa
- nieprawidłowe użycie logo
- projekt wizytówki imiennej
- projekt wizytówki firmowej
- projekt papieru firmowego
- projekt kopert (DL, C5, C4)
- projekt teczki ofertowej
- projekt ulotki wybranego formatu (DL, A6, A5, A4)
- szablon Power Point
- projekt firmowego bannera roll-up w wymiarach 85x200 i 100x200 cm
- oznakowanie na upominkach: długopis, kubek, parasol, torba papierowa
- oznaczenie pojazdów

1. wybór pakietu
2. podpisanie umowy + wpłata zaliczki 50% ceny pakietu
3. akceptacja księgi znaku - wpłata pozostałej kwoty 
4. przekazanie materiałów na płycie CD (księga znaku w formacie PDF + czionki)
5. księga znaku w formie drukowanej

2900 zł netto

RZESZÓW  -  ul. Zygmuntowska 9A, 35-025 Rzeszów,  tel/fax: (17) 853 35 75,  tel.kom: 517 544 271, 9  517 544 2 1

ŁÓDŹ  -  ul. Piotra Skargi 12 lok. 202, 93-036 Łódź,  tel.kom: 519 196 920, 503 681 588

reklama - projektowanie  -  druk  -  identyfikacja wizualna  -  strony www  -  upominki  -  systemy wystawienniczereklama - projektowanie  -  druk  -  identyfikacja wizualna  -  strony www  -  upominki  -  systemy wystawiennicze

KSIĘGA ZNAKUKSIĘGA ZNAKU



Zapraszamy do współpracy!

RZESZÓW ul. Zygmuntowska 9A
tel.fax: (17) 853 35 75
tel.kom: 517 544 271

ŁÓDŹ ul. Piotra Skargi 12 lok.202 
tel.kom: 519 196 920
tel.kom: 503 681 588

kreacja logo / systemów identyfikacji wizualnej
projektowanie i druk materiałów reklamowych
upominki reklamowe     reklama zewnętrzna
systemy wystawiennicze     strony internetowe

Zadzwoń do nas i umów się na spotkanie!
Działamy z korzyścią i zyskiem dla Ciebie!

Kilka słów o nas

Nieprzerwanie od kilku lat projektujemy, doradzamy, promujemy, i tworzymy dla 

naszych Klientów. Uzbrojeni w kreatywne pomysły z pasją realizujemy każde 

powierzone nam zadanie. Niekonwencjonalne pomysły, kreatywne podejście do 

reklamy, profesjonalizm i indywidualna obsługa Klientów są cechami, które 

wyróżniają naszą pracę. 

Na swoim koncie mamy niezliczone realizacje z dziedziny kreacji wizerunku, druku 

oraz multimediów. Zdobyte doświadczenie pozwala nam oferować usługi na 

najwyższym poziomie, dopasowane do indywidualnych wymagań naszych 

Klientów. 

Zawsze dążymy do jak najlepszego rezultatu, wykorzystując skuteczne rozwiązania 

i ogromne możliwości, jakie daje nam reklama.
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