
ÁRAK
ILLUSZTRÁCIÓ



Az illusztráció a képi megjelenítése mindannak, amit valaki leírt vagy 
elgondolt. Célja lehet képekkel segíteni az elképzelést, oktatni, vagy csak 

egyszerűen örömet okozni annak, aki rátekint.
Pontosan ez a mi célunk is a ForestillDesignnál.

Az alkotási folyamat 3 fázisból áll.

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

Megrendelhető nálunk már létező alkotás és egyedi mű is. Az utóbbi 
esetében ebben az első fázisban megismerjük egymást és az 

elképzeléseket, ötleteket a lehető legpontosabban. Amennyiben könyvbe 
készítjük az illusztrációkat, fontos egyeztetni a nyomdával is.

Egyedi megrendeléseket is szívesen vállalunk (festés textilre, arcra, stb.). 
Keress minket bátran a részletekért.

2. fázis - TERVEZÉS
Az első fázisban kapott ötletek alapján megtervezésre és kivitelezésre kerül 
a kérés. Vázlatokat, skicceket készítünk. Teret adunk a módosításoknak és 

az irányvonalak pontosításának.

3. fázis - ÁTADÁS
Az utolsó lépés során nyomdakészen / webfelületre való feltöltésre készen 
küldjük el az alkotást. Igénytől függően tudunk számodra ajánlatot kérni a 

nyomdáktól is, amelyekkel kapcsolatban vagyunk.

  

A folyamat



Árak

  

Mivel az illusztráció tágabb kategória, mint a grafikai dizájn, bonyolultabb a 
folyamat és az árazás is. 
Az árazás a következő kiindulópontok alapján történik:

- digitális / kézzel készült
- méret
- fekete-fehér / színes
- teljes oldalas / részleges
- belső illusztráció / borító
- igényel-e további grafikai, digitális szerkesztést

Minden említett részlettel kapcsolatban már az 1. MEGISMERÉS fázisában 
ismerkedünk meg; néhány példával azonban mindenképp szeretnénk 
szolgálni az álábbiakban:

fekete-fehér
kézzel készült

8 €-tól

fekete-fehér
digitális, vektorizált

10 €-tól

fekete-fehér
digitálisan rajzolt

7 €-tól

színes
kézzel készült

9 €-tól

színes
digitális, vektorizált

11 €-tól

színes
digitálisan rajzolt

8 €-tól



Árak - egyéb részletek

  

A kész képet igénytől függően pixelben (jpg, tif, stb.) és vektorban (pdf, svg, 
stb.) is el tudjuk küldeni.

Kézzel festett, eredeti kép igénylése esetén felárat számolunk fel.

ÚJ VERZIÓKÖR: az eredeti ár 75%-a
ÚJ KORREKTÚRAKÖR: 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


