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GRAFIČNO OBLIKOVANJE

OBLIKOVANJE

CGP

CELOSTNA

PODJETJA

vizualna

GRAFIČNA

identiteta

PODOBA

podjetja

& poslovne

tiskovine

Celostna gračna podoba podjetja je vaš prvi stik s potencialnim
naročnikom. S premišljeno oblikovano CGP se prične vaša
profesionalnost, zato je eden pomembnih gradnikov posla.
Pripravila sem 3 pakete gračnega oblikovanja, primerne tako za
novo nastala podjetja in Start:up-e,
kakor tudi za že
uveljavljena podjetja z jasno vizijo in izdelano strategijo.

paket STARTER
Paket je primeren za podjetja v
nastajanju in mladim startup-om. Vsebuje osnovne
elemente
CGP,
vedno ga lahko nadgradite. Vsebuje:

logotip (3 predlogi)
e-priročnik za pravilno rabo CGP
poslovna vizitka
poslovni dopis
žig
poslovna kuverta
poslovna mapa
vizitka za zaposlene
e-podpis
mailing predloga
označevalne table
CENA: 299 EUR

BONUS:
bon za izdelavo poslovnega žiga v
vrednosti 30 EUR.

paket GROWER
Paket je primeren tako za startup-e
in na novo ustanovljena podjetja, kot
tudi za že uveljavljena podjetja.
Vsebuje vse osnovne elemente CGP,
vedno ga lahko nadgradite. Vsebuje:

logotip (3 predlogi)
e-priročnik za pravilno rabo CGP
poslovna vizitka
poslovni dopis, račun
žig
poslovna kuverta
poslovna mapa
vizitka za 3 zaposlene
e-podpis
mailing predloga
označevalne table

paket MASTER
Paket je primeren tako za startup-e
in na novo ustanovljena podjetja, kot
tudi za že uveljavljena podjetja, ki
želijo
prenoviti
svojo
CGP.
Vsebuje poslovne tiskovine in osnovna
vizualna sredstva. Vedno ga lahko
nadgradite. Vsebuje:

logotip (3 predlogi)
e-priročnik za pravilno rabo CGP
poslovna vizitka
poslovni dopis, račun
žig
poslovna kuverta
poslovna mapa
vizitka za zaposlene
e-podpis
mailing predloga
označevalne table

CENA: 399 EUR

CENA: 799 EUR

BONUS:
bon za izdelavo spletnega oglasa ali
fb cover-ja v vrednosti 50 EUR.

BONUS:
bon za izdelavo tiskanega oglasa v
vrednosti 80 EUR.

OBLIKOVANJE CGP / logo, dopis, vizitka, kuverta, žig, e-priročnik

OBLIKOVANJE RAZPOZNAVNEGA ZNAKA / logotip, blagovna znamka, e-priročnik

399 EUR

od 250 EUR naprej

POSLOVNE TISKOVINE
50 EUR
50 EUR
50 EUR
30 EUR
100 EUR
120 EUR
60 EUR

POSLOVNA VIZITKA
POSLOVNI OBRAZEC / dopis, račun, ponudba ...
POSLOVNA KUVERTA
ŽIG
POSLOVNA MAPA
VABILO, ČESTITKA, DIPLOMA, RAZGLEDNICA ...
DARILNI BON, KUPON, VSTOPNICA

PROMOCIJSKE PUBLIKACIJE
CENIK, JEDILNI LIST ... enostranski
do 20 strani
ZLOŽENKA A5 ali manjša / zgibana stran
do 10 strani
do 20 strani
do 30 strani
(jezikovna mutacija pri isti vsebini)
LETAK A5 obojestranski, A4 oz. A3 enostranski)
PLAKAT
OGLEDNI KARTON, KAKEMOMO, ROLL-UP ...
PLAKAT VEČJE DIMENZIJE, JUMBO PLAKAT
TRANSPARENT / enostavni
KATALOG, PROSPEKT, POROČILO / idejna zasnova - naslovnica, tipska stran, prelom
do 20 strani
do 60 strani
več kot 60 strani
(jezikovna mutacija pri isti vsebini)
REVIJA, ČASOPIS / naslovnica - idejna zasnova, tipograja, barvna shema
tipska stran - idejna zasnova, tipograja, barvna shema
TISKANI OGLAS / revije, časopisi ...
KOLEDAR / 12 listni + naslovnica
6 listni + naslovnica
PLANER, ROKOVNIK
CD / DVD OVITEK / NALEPKA
pretvarjanje promocijskega materiala v elektronsko obliko

60 EUR
180 EUR
40 EUR
150 EUR
250 EUR
350 EUR
+20%
60 EUR
80 EUR
120 EUR
150 EUR
60 EUR
160 EUR
20 EUR/stran
15 EUR/stran
10 EUR/stran
+20%
150 EUR
120 EUR
od 80 EUR naprej
320 EUR
200 EUR
200 EUR
od 30 EUR naprej
5 EUR / stran

OBLIKOVANJE KNJIG / leposlovje, učbeniki, revije ...
zasnova knjižne zbirke
oblikovanje naslovnice, priprava za tisk
oblikovanje ovitka, priprava za tisk
oblikovanje tipske strani
oblikovanje izdaje do 40 strani
oblikovanje izdaje več kot 40 strani

100 - 280 EUR
80 EUR
100 EUR
40 EUR
20 EUR / stran
10 EUR / stran

EMBALAŽA & OZNAČEVANJE IZDELKOV
NOSILNA VREČKA
DARILNI PAPIR
OBEŠANKA / ETIKETA komercialna
ETIKETA PRILOŽNOSTNA - KOMPLET (pijače, jedače ...)
ETIKETA KOMERCIALNA - KOMPLET
ETIKETA KOMERCIALNA - tekstil, papir (tisk, vezenje, našitek ...)
ETIKETA VZDRŽEVALNA - tekstil, papir
EMBALAŽNI KARTON / TRAK
EMBALAŽA / enota za posamezni izdelek
EMBALAŽA / VIZUALNA IDENTITETA SKUPINE IZDELKOV / priprava za tisk in orodja

od 100 EUR naprej
od 70 EUR naprej
80 EUR
60 EUR
80 EUR
80 EUR
30 EUR
100 EUR
od 120 EUR naprej
od 280 EUR naprej

OZNAČEVANJE PODJETJA / VIZUALNE KOMUNIKACIJE
120 EUR
60 EUR
60 EUR
od 60 EUR naprej
180 - 300 EUR
od 30 EUR naprej

zunanja označevalna tabla
notranja označevalna tabla
zastava, transparent
označevanje vozil
avto graka
značke, obeski, medalje, plakete ...

OBLIKOVANJE OSTALO
SPLETNI OGLAS, MAILING
BANNER, IZPOSTAVITEV / 1 komad
serija do 5 kom. z isto tematiko
E - LETAK, PLAKAT
E - PODPIS
E - ČESTITKA, VABILO
SKENIRANJE IN OBDELAVA SLIKE, fotograje..
COPYWRITE / predstavitvena besedila - do 1000 znakov
SLOGAN
IZRIS OBSTOJEČEGA ZNAKA V VEKTORSKO OBLIKO
E-BROŠURE, KNJIGE, REVIJE, KATALOGI ... / idejna zasnova. ovitek, tipska stran

90 EUR
50 EUR
150 EUR
80 EUR
30 EUR
od 70 EUR naprej
od 10 EUR naprej
60 EUR
60 EUR
30 EUR
od 100 EUR naprej

ILUSTRACIJE
enostavna vektorska ilustracija
zahtevnejša vektorska ilustracija
zelo zahtevna vektorska ilustracija
prilagoditev obstoječe ilustracije drugemu namenu
barvna modikacija obstoječe ilustracije
računalniška obdelava ilustracije
skeniranje in obdelava fotograje
digitalna fotomontaža
oblikovanje spletne ikone
ilustracija za ozadje spletne strani, fb cover
infograka

60 EUR
120 EUR
280 EUR
30 EUR
30 EUR
10 - 30 EUR
10 - 30 EUR
30 - 150 EUR
30 EUR
50 - 200 EUR
50 - 200 EUR

Vse storitve vključujejo: prilagoditev ilustracije izdelku, materialu in tehnologiji, barvno študijo in ekskluzivnost.
S plačilom honorarja pridobite vse materialne avtorske pravice.

REŽIJSKA URA GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA

25 EUR

Kako poteka delo?
Na uvodnem sestanku se pogovorimo o vaših željah, potrebah in viziji. Pripravim idejno rešitev in po vaši potrditvi
nadaljujem z oblikovanjem do končne rešitve. Vse materiale prilagodim izbranemu mediju. Če želite, lahko
poskrbim tudi za tisk, saj sodelujem s kvalitetnimi in zanesljivimi izvajalci. Tisk ni vštet v ponudbo.

TEKSTILNO OBLIKOVANJE

OBLIKOVANJE VZORCEV / PATTERNDESIGN
PREPROST VZOREC / naročnik pridobi ekskluzivno pravico do uporabe
(raport v vektorski obliki, RGB oz. CMYK)
KLASIČNI VZPREC / naročnik pridobi ekskluzivno pravico do uporabe
(raport v vektorski obliki, RGB oz. CMYK)
KOMPLEKSNI VZOREC / naročnik pridobi ekskluzivno pravico do uporabe
(raport v vektorski obliki, RGB oz. CMYK)
MOTIV ZA TRANSFER NA RAZLIČNE OSNOVE / tekstil, papir, les, keramika, plastika ...

90 EUR
180 EUR
300 EUR
50 - 250 EUR

OBLIKOVANJE KOLEKCIJ
KOLEKCIJA EKSKLUZIVNIH TKANIN / naročnik pridobi ekskluzivno pravico do uporabe
2 - 3 ekskluzivni vzorci, do 3 barvne kombinacije - priprava raportov in barvne študije
VSAKA DODATNA BARVNA KOMBINACIJA - dopolnitev kolekcije

500 EUR

KOLEKCIJA EKSKLUZIVNIH IZDELKOV / naročnik pridobi ekskluzivno pravico do uporabe
(brisače, zavese, tapete, tepihi, uporabni predmeti ...)
2 - 3 ekskluzivni vzorci, do 4 barvne kombinacije - priprava motivov in barvne študije
VSAKA DODATNA BARVNA KOMBINACIJA - dopolnitev kolekcije

500 EUR

PRILOŽNOSTNI VZORCI / NAPISI za aplikacijo na tekstil (majice, kape, torbe, dežniki ...)
PRIPRAVA KOLORICE V SMISLU MODNIH TRENDOV / barvni izbor

REŽIJSKA URA TEKSTILNEGA / PRODUKTNEGA OBLIKOVANJA

50 EUR

50 EUR
50 EUR
od 50 EUR naprej

30 EUR

PRODUKTNO OBLIKOVANJE

OBLIKOVANJE IN RAZVOJ IZDELKA / naročnik pridobi ekskluzivno pravico do uporabe
(idejna zasnova, oblikovanje, vizualizacija / izris, izdelava prototipa
ali sodelovanje pri izdelavi prototipa)

od 150 EUR naprej

OBLIKOVANJE IN RAZVOJ LINIJE IZDELKOV / naročnik pridobi ekskl. pravico do uporabe
(idejna zasnova, oblikovanje, vizualizacija / izris, izdelava prototipa
ali sodelovanje pri izdelavi prototipa)

od 300 EUR naprej

PROJEKTIRANJE

IDEJNA ZASNOVA PROSTORA / tloris, naris, pogledi, vizualizacije, barvna shema, predlog materialov in grake
do 50 m2
do 100 m2
PROJEKTIRANJE SEJEMSKE KONSTRUKCIJE oz. ELEMENTOV NOTRANJE OPREME / tloris,
naris, pogledi, vizualizacije, barvna shema

600 EUR
900 EUR
od 400 EUR naprej

PROJEKTIRANJE POSAMEZNEGA ELEMENTA / izris, pogledi, vizualizacija

od 50 EUR naprej

OBLIKOVANJE PROMOCIJSKE GRAFIKE / plakati, stenske, talne nalepke ...

od 80 EUR naprej

IDEJNA ZASNOVA PORTALA / v lokalu - pogledi, vizualizacije, barvna shema
TEMATSKE IZLOŽBE, RAZSTAVE ... / idejna zasnova, skica, vizualizacija

200 EUR
od 200 EUR naprej

SVETOVANJE PRI ESTETSKI UREDITVI LOKALA / barve, materiali, gračna oprema ...

30 EUR/uro

SVETOVANJE, IZOBRAŽEVANJE, INŽINERING NA TERENU

30 EUR/ uro

MENTORSTVO,
USTVARJALNE DELAVNICE

USTVARJALNE DELAVNICE
OBLIKOVANJE UPORABNIH PREDMETOV S PAPIRJEM/ z vsemi potrebnimi materiali
začetna
nadaljevalna
za skupine / učenci, dijaki, upokojenci ... (max. 10 oseb)

45 EUR / osebo
45 EUR / osebo
200 EUR / delavnico

MOKRO POLSTENJE Z VOLNO / z vsemi potrebnimi materiali
začetna
nadaljevalna
za skupine - začetna / učenci, dijaki, upokojenci ... (max. 10 oseb)

45 EUR / osebo
60 EUR / osebo
250 EUR / skupino

ROČNO BARVANJE TEKSTILA / z vsemi potrebnimi materiali
začetna
nadaljevalna
za skupine / učenci, dijaki, upokojenci ... (max. 10 oseb)

45 EUR / osebo
60 EUR / osebo
300 EUR / skupino

STROJNO ŠIVANJE/ z vsemi potrebnimi materiali
začetna
nadaljevalna
tematska

45 EUR / osebo
60 EUR / osebo
60 EUR / osebo

OBLIKOVANJE Z RECIKLIRANJEM / z vsemi potrebnimi materiali
začetna
nadaljevalna
za skupine / učenci, dijaki, upokojenci ... (max. 10 oseb)

30 EUR / osebo
45 EUR / osebo
200 EUR / skupino

MOZAIKI / z vsemi potrebnimi materiali
začetna
nadaljevalna
za skupine / učenci, dijaki, upokojenci ... (max. 10 oseb)

45 EUR / osebo
60 EUR / osebo
250 EUR / skupino

USTVARJALNA DELAVNICA NA ROJSTNODNEVNI ZABAVI / 2 uri, skupina do 10 otrok
tematika po dogovoru z naročnikom

200 EUR / delavnico

PRIKAZOVANJE DEJAVNOSTI ZA TURISTE, VRTCE, ŠOLE, ZAVODE ... / max. 45 minut, max. 10 oseb
tematika po dogovoru z naročnikom
PRIKAZOVANJE DEJAVNOSTI Z DELAVNICO ZA TURISTE, VRTCE, ŠOLE, ZAVODE ... / max. 45 minut, max. 10 oseb
tematika po dogovoru z naročnikom

5 EUR / osebo

10 EUR / osebo
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