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W cenie każdego pakietu znajdują się:
- 3 szkice koncepcyjne
- dopracowanie wybranej koncepcji
- eksport logo do popularnych formatów
- logo w wersji wektorowej do dowolnego skalowania
- favicon*

*favicon to mała ikona wyświetlana przed adresem w polu adresowym przeglądarki, na 
karcie strony www oraz w zakładce ulubionych



BG Design
Studio graficzne



projekty graficzne
projekt

ulotka jednostronna/dwustronna

ulotka składana 4 stronna 2xDL

ulotka składana 6 srtonna 3xDL

broszura/katalog/folder

strona tekstowa

strona z fotografią

strona z grafiką (wykres, infografika)

+ okładka

plakat/rollup/potykacz

wizytówka

prezentacja multimedialna

+ stworzenie layoutu

menu/cennik

banner do druku/ billboard

banner internetowy

grafika na post SM

Cover na SM

1 roboczogodzina 

cena

od 120 PLN/ strona

od 110 PLN/ strona

od 80 PLN strona

50 PLN

80 PLN

120 PLN

150 PLN

od 150 PLN

80 PLN/ strona

od 50 PLN/ 1 slajd

150 PLN

od 110 PLN/ strona

od 150 PLN

80 PLN

70 PLN

100 PLN

120 PLN 

czas realizacji

2-3 dni robnocze

3-4 dni robocze

4-5 dni roboczych

od 5 dni roboczych

zależne od ilości stron

2-3 dni robocze

2 dni robocze

5-7 dni roboczych

2-5 dni roboczych

2 dni robocze

2 dni robocze

2 dni robocze

2 dni robocze 

BG Design
Studio graficzne

czas realizacji

zależne od ilości

zależne od ilości

zależne od ilości

zależne od ilości

 

cena

1,5 PLN/ za 1MB

120 PLN/ 1h

20 PLN / do 10 min

120 PLN / 1h

20 PLN / do 10 min
120 PLN / 1h

retusz i obróbka zdjęćskanowanie 

skanowanie (negatyw, zdjęcie)

renowacja cyfrowa

obróbka zdjęć sesyjnych
• (podstawowy retusz twarzy, 

postaci, korekcja kolorystyczna)
• wymiana lub dorobienie tła, 

korekcja ubrań, korekcja sylwetki, 
usuwanie niepożądanych 
elementów

obróbka zdjęć produktowych
• wyrównanie lub zmiana koloru, 

kontrast, wyostrzenie, usunięcie 
paprochów, zarysowań, wycięcie 
z tła, dodanie cienia i efektów 
specjalnych


