
CENY
ILUSTRÁCIA



Ilustrácia je zobrazenie všetkého, čo niekto napísal alebo vymyslel. Cieľom 
ilustrácií je pomáhať pri predstavení, vychovávať alebo jednoducho potešiť 

každého, kto to uvidí. 
Proces tvorenia pozostáva z troch častí.

1. fáza - OBOZNÁMENIE SA S PROJEKTOM
V prvej časti procesu sa oboznámime z vašimi požiadavkami a 

predstavami. Objednať si u nás môžete existujúce aj jedinečné maľby. V 
prípade jedinečných ilustrácií sa v tejto prvej fáze dohodneme na detailoch s 

najpresnejším možným spôsobom. 
V prípade ilustrácií do kníh je potrebné dohodnúť s tlačiarňou. Radi 

maľujeme aj na textil, tvár, atď., neváhajte nás kontaktovať pre informácie.

2. fáza - TVORBA
V druhej časti procesu začnú vznikať návrhy. Pripravíme vám náhľad, 

vizualizáciu. Tu prenecháme priestor vám – budete mať možnosť na úpravy  
a zmeny v návrhoch.

3. fáza - FINALIZÁCIA
V poslednej fáze procesu vznikne maľba, kresba alebo iná ilustrácia 

pripravená na tlač alebo web. Materiál vám dodáme elektronicky alebo 
pošleme poštou na dobierku.
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Vzhľadom na to, že ilustrácia je širšia kategória než grafický dizajn, proces 
tvorby a ceny sú komplikovanejšie.
Cenovú ponuku vypočítame na základe nasledujúcich východiskových 
bodov:

- digitálna / ručná maľba
- veľkosť
- čierno-biele / farebné
- celostranné / čiastočné
- vnútorné ilustrácie / obal
- ďalšie grafické úpravy

So všetkými spomenutými aspektmi sa zozámime v prvej fáze procesu. 
Niekoľko príkladov štýlu možností môžete vidiet nižšie:

čierno-biele
ručne maľované

od 8 €

čierno-biele
digitálne, prevedené do 

vektoru od 10 €

čierno-biele
digitálne, digitálne 
maľované od 7 €

farebné
ručne maľované

od 9 €

farebné
digitálne, prevedené do 

vektoru od 11 €

farebné
digitálne, digitálne 
maľované od 8 €



Ceny - ďalšie detaily

  

Hotové diela vám môžeme poskytnuť v pixeloch (jpg, tif, atď.) a vo vektore 
(pdf, svg, atď.) v závislosti od požiadaviek.

V prípade zakúpenia originálnej kresby účtujeme príplatok.

NOVÁ VERZIA: 75% originálnej ceny
NOVÁ KOREKCIA: 30% originálnej ceny



Doprava a platby

  

DOPRAVA A PLATBY:

Elektronický obsah:

- platba prevodom vopred - zálohová platba vo výške 50 %
- platba prevodom vopred - zálohová platba vo výške 100 %
- platba prevodom po dodaní materiálu - do 100 €

Platba za tovar:

Maďarsko: Maďarskou poštou - 1100 Ft / 3,50 €
Slovenská republika: Slovenskou poštou - 3,50 €
Iné: Slovenskou poštou - v závislosti od cieľovej krajiny



info@forestilldesign.com

+421 908 080 451
www.forestilldesign.com


