
GRAFIKAI

ÁRAK
DESIGN



A kifinomult és igényes design szakértelemre vall. Manapság az egyre 
magasabb szintű és színvonalú grafikai tervezés az igény. Nem véletlen: a 

brand az a felület, amellyel a vásárló legelőször találkozik, amikor egy céget, 
vállalkozást, szolgáltatást megkeres. Ha ez a brand átlátható és 

lényegretörő, bizalmat kelt a vevőben és szemvillanás alatt elkötelezi magát.
Célunk a ForestillDesignnál, hogy a céged brandje tükrözze a profizmusod. 
Erőteljes legyen, hogy megfogja és megtartsa az ügyfeleket. Mindazonáltal 

pedig hű maradjon a saját irányvonaladhoz. 
A tervezői munka 3 fázisból áll.

1. fázis - MEGISMERÉS
A folyamat első lépésében megismerjük az igényeket, elképzeléseket.

A szimpatikus színek, motívumok nagyban segítenek a grafikusnak a kérés 
lehető legpontosabb kivitelezésében. Ebben a fázisban kérjük be az 

anyagokat is a kiadványok megtervezéséhez.
A lefixált anyagot a következőképpen kérjük biztosítani:
 - szövegeket szerkeszthető file-ban (doc és testvérei) -

 - képeket a lehető legmagasabb minőségben (legideálisabb tif és 300 dpi) - 
 - logókat vektorban - 

2. fázis - TERVEZÉS
Az első fázisban kapott anyagok, ötletek alapján megtervezésre és 

kivitelezésre kerül a kérés. Elkészítünk egy vizuális anyagot, látványtervet. 
Teret adunk a módosításoknak és az irányvonalak pontosításának.

3. fázis - ÁTADÁS
Az utolsó lépés során nyomdakészen / webfelületre való feltöltésre készen 

küldjük el a designt, illetve grafikai anyagot. Igénytől függően tudunk 
számodra ajánlatot kérni nyomdáktól is, amelyekkel kapcsolatban vagyunk.

  

A folyamat



Árak

Névjegykártya
egy- és kétoldalas

Logó
grafikai tervezés

Banner
webes és nyomdai anyagként

Mozgó banner
két képkockától

Molinó
egy- és kétoldalas

Plakát
1,5 m x 1,5 m alatt

Óriásplakát
1,5 m x 1, 5 m felett

Webes reklámfelület
Facebook, blog, egyéb borító

Egyéb brandanyag
tollra, füzetre, stb.

Weboldal grafikai tervezése
weboldal arculata, designja

Címke, matrica, pecsét, bélyegző
kívánt méretre

Póló, egyenruha grafikai tervezése
textilanyag díszítésének grafikai tervezése

Vektorizálás
logó, kép, stb.

Katalógus, szórólap

Esküvői szett

Fotó editálás
retusálás, kontrasztjavítás, vágás, stb.

ÚJ VERZIÓKÖR
ÚJ KORREKTÚRAKÖR

20 €

50 €

30 €-tól
összetettségtől függően

15 € / képkocka
gif formátumban

30 €-tól
összetettségtől függően

40 €

50 €

20 €

20 €

30 € / menüpont

30-80 €
összetettségtől függően

15-100 €
összetettségtől függően

20-50 €
összetettségtől függően

a következő oldalakon

a következő oldalakon

10-50 €
összetettségtől függően

az eredeti ár 75%-a

az eredeti ár 30%-a

  



Árak - katalógus

Borító
külső oldalak 1 verzióban
(2 oldal, 1 korrektúrakör)

Belív
belső oldalak 1 verzióban
(1 oldal, 1 korrektúrakör)

Új verziókör 
(borító)

Új verziókör
(belív)

Új korrektúrakör
borító, belív

Szórólap

50 €

10 € / oldal

30 €

7 € / oldal

5 € / oldal

10 € / oldal

Árak - arculatterv

1. CSOMAG
szín- és formavilág kiválasztása

+ logó + névjegykártya

2. CSOMAG
szín- és formavilág kiválasztása

+ logó + névjegykártya + 1 egyéb brandanyag

3. CSOMAG 
szín- és formavilág kiválasztása

+ logó + névjegykártya + 1 egyéb brandanyag
+ weboldal grafikai megtervezése

(max. 5 menüponttal)

80 €

120 €

200 €

  



Árak - esküvő

Esküvői értesítő

Esküvői meghívó

Kis kártyás meghívó 

Ültetőkártya
100 személyre

Menülap
egy- és kétoldalas

Boros/pálinkás címke

Esküvő fotóalbum

ÚJ VERZIÓKÖR
ÚJ KORREKTÚRAKÖR

50 €

50 €

20 €

40 €

50 €

40 €

20 €

az eredeti ár 75%-a

az eredeti ár 30%-a

  



Szállítás és fizetés

SZÁLLÍTÁS ÉS FIZETÉS:

Elektronikus tartalom:

- fizetés előre utalással - előleges fizetés az ár 50%-ának banki átutalásával
- fizetés előre utalással - előleges fizetés a teljes összeg átutalásával
- fizetés utólagos utalással - a megrendelés kivitelezése és elküldése után - 
100 € alatt

Az áru kiszállítása:

Magyarország: A Magyar Postán keresztül - 1100 Ft
Szlovákia: A Szlovák Postán keresztül - 3,50 €
Egyéb: A Szlovák Postán keresztül - célhelyszíntől függően

  



info@forestilldesign.com

+421 908 080 451
www.forestilldesign.com


