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JAKIE DANE DO PRZYGOTOWANIA WYCENY?

Każdy klient ma różne wymagania i potrzeby, jedni większe inni mniejsze,
wszystko to wiąże się z potrzebami danej działalności,
dlatego koszt zaprojektowania wizytówki nie zawsze jest standardowy.
Pragniemy stworzyć dla Państwa wyjątkowy projekt graficzny ulotki,
ale nim to nastąpi musimy otrzymać niezbędne informacje,
które pomogą nam w przedstawieniu oferty cenowej.
Im więcej informacji tym bardziej uczciwa cena.
SKOPIUJ PONIŻSZĄ TREŚĆ, WKLEJ DO E-MAILA,
UZUPEŁNIJ ODPOWIEDNIO RUBRYKI A NASTĘPNIE WYŚLIJ NA ADRES:

studio@blumiagraf.pl

Ilość stron: - wpisz czy ulotka ma być jedno czy dwustronna.
Logo?
a) jeżeli posiadasz swoje logo i chcesz aby znajdowało się na ulotce to dołącz je do załącznika
w mailu.
b) jeżeli nie posiadasz własnego logo a chciałbyś je mieć – chętnie stworzymy je dla Ciebie.
c) jeżeli nie potrzebujesz logo na ulotce to po prostu napisz: NIE
Dane na przodzie ulotki:
Opisz dokładnie co ma przedstawiać pierwsza strona ulotki, jaką ma zawierać treść, jaki
produkt, firmę, organizacje ma reklamować.
Dane na odwrocie ulotki:
Jeżeli zdecydowałeś się na dwustronna ulotkę, podobnie jak w powyższym punkcie opisz nam
jaką treść ma zawierać. Najczęściej klienci na odwrocie zamieszczają dane kontaktowe, ofertę
lub inne informacje dotyczące firmy np. mapkę dojazdu, adres Facebooka itp.
nazwa firmy ul. miejscowość kod pocztowy fax tel. tel. kom e-mail www Zdjęcia:
Jeżeli chcesz na projekcie ulotki umieścić własne zdjęcia produktów to również prześlij
je do nas w załączniku.
Uwagi:
Jeżeli masz jeszcze jakieś pomysły dotyczące Twojej ulotkii to opisz nam krótko swoją
wizję - ułatwi nam to pracę i wycenę.
ul. Jastrzębia 4
43 -332 Pisarzowice

NIP: 9372456072
REGON: 242866187

tel: 514 862 851
e-mail: studio@blumiagraf.pl
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PRZYKŁAD PRAWIDŁOWEGO E-MAILA Z ZAPYTANIEM O WYCENĘ PROJEKTU:

Witam
proszę o ofertę cenową wykonania projektu graficznego ulotki.
ilość stron: dwustronna
logo: dołączam do załącznika
Dane na stronie pierwszej ulotki:
Chciałbym aby na ulotce widniały budynki wykonane odręcznie w niebieskich barwach.
Powyżej ma się znajdować tło w postaci błękitnego nieba i jakieś chmurki. Na niebie ma przelatywać super bohater który w stylu komiksowym ma rozwiniętą chmurkę z treścią:
„Reklamuj się konkretnie”
poniżej chciałbym aby znajdowała się nasza strona internetowa.
Dane na odwrocie ulotki:
Proszę o wstawienie mojej oferty:
- drukarnia
- reklama
- studio graficzne
nazwa firmy – Blumiagraf
ul. - Jastrzębia 4
miejscowość - Pisarzowice
kod pocztowy - 43-332
fax – nie posiadam
tel. - nie posiadam
tel. kom – tel. 514 862 851
e-mail – studio@blumiagraf.pl
www – blumiagraf.pl
Zdjęcia:
W załączniku zamieszczam kilka zdjęć naszych realizacji, proszę coś wybrać...
Uwagi:
Proszę ulotki zaprojektować w odcieniach niebieskich,
ponieważ kojarzą się one z naszą firmą.
I CO DALEJ?

Gdy klient zaakceptował warunki cenowe i złożył już zamówienie,
wysyłamy do niego fakturę zaliczkową na kwotę 50% kosztów całościowych.
Po zaksięgowaniu kwoty graficy przystępują do pracy.
Podgląd projektu wysyłamy drogą mailową i oczekujemy na sugestię i akceptacje.
Następnie, gdy klient zaakceptował projekt graficzny ulotki wystawiamy Fakturę VAT
i po dokonaniu płatności przekazujemy klientowi pliki robocze ulotki.
Następnie pliki te przygotowujemy do druku.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
ul. Jastrzębia 4
43 -332 Pisarzowice

NIP: 9372456072
REGON: 242866187

tel: 514 862 851
e-mail: studio@blumiagraf.pl

