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Agencja Reklamowa S 90
Nasza firma oprócz pozycjonowania, tworzenia stron www, zajmuje się również tworzeniem
grafiki. Oferujemy Państwu współpracę z doświadczonym zespołem, na koncie którego
znajduje się wiele ciekawych i innowacyjnych projektów.
Każdy nasz projekt jest prowadzony przy współpracy klienta, który na każdym etapie jego
realizacji ma możliwość proponowania zmian. Nasze propozycje grafiki współgrają z treścią
stron, czy profilem działalności danej firmy, dla której tworzymy np. logo.
Każdy projekt jest indywidualny, ponieważ każdy klient jest wyjątkowy. Nie powielamy
szablonów.
Podejmujemy się realizacji każdego projektu. Pracę rozpoczynamy zaraz po podpisaniu
umowy. Działamy szybko, a wszelkie poprawki nanosimy na bieżąco.
Po ukończeniu projektu przekazujemy naszym klientom prawa majątkowe do zrealizowanego
projektu. Każdy zakończony projekt przekazujemy klientowi na nośniku CD, wraz ze
wszystkimi źródłami do stworzonej grafiki.
Wśród naszych usług znajdują się:


Projektowanie papieru firmowego - papier firmowy jest integralną częścią wizerunku
każdej firmy, profesjonalnie przygotowany papier do korespondencji świadczy
profesjonalizmie każdej firmy, dlatego też proponujemy Państwu skorzystanie
z naszej oferty stworzenia profesjonalnego papieru firmowego



Projektowanie wizytówek - jesteśmy w stanie stworzyć dla Państwa wizytówkę, która
poprzez swoją grafikę będzie informować klienta, że oferowana mu przez firmę
współpraca będzie na najwyższym poziomie



Projektowanie logo - nasz zespół posiada spore doświadczenie w projektowaniu logo
dla firm, dla różnego typu organizacji. Nasze pomysły są innowacyjne oraz pełne
inwencji twórczej, dlatego też stworzone przez nas logo szybko staje się
rozpoznawalne



Projektowanie ulotek- ulotka to forma reklamy, dlatego też staramy się, by nasze
pomysły graficzne trafiały prosto do jej adresatów. Nasza grafika ma być interesująca
i zachęcająca potencjalnych klientów do zapoznania się z szerszą ofertą danej firmy



Projektowanie plakatów- praca nad projektem plakatu to dla nas wyzwanie, które
pozwala potwierdzić nasze umiejętności. Jesteśmy zespołem kreatywnym, który
z pewnością poprzez grafikę wyrazi wszystkie ważne treści i stworzy plakat, którego
potrzebujesz



Projektowanie banerów internetowych - Internet to kopalnia wiedzy, dlatego też
reklama Państwa firmy musi być widoczna, by przynosiła odpowiednie rezultaty.
Oferujemy Państwu nasze projekty banerów internetowych, które z pewnością
zachęcą Internatów do sprawdzenia Państwa oferty

Zapraszamy do zapoznania się z naszym cennikiem.

CENNIK:
LOGOTYP






3 projekty logo
4 poprawki do wybranego projektu
logo w formatach: cdr, jpg, png
przekazanie praw majątkowych do logotypu
projekt dostarczamy na CD
GRATIS projekt papieru firmowego

STRONA INTERNETOWA


2 projekty



4 poprawki do wybranego projektu



Serwis oparty na Systemie Samodzielnego
Zarządzania CMS



Wprowadzenie danych (treści)



Formularz rezerwacji

cena: 299 zł netto

do 7 dni roboczych

cena: 1500 zł netto
Projekty graficzne do 7 dni
roboczych po akceptacji logo

Zapraszam do zapoznania się z naszymi projektami na http://www.s90.pl/nasze-portfolio/

Portfolio
LOGOTYP

WIYTÓWKI

Więcej projektów znajdziecie Państwo na naszej stronie www.projekty-logo.com

