
Przykładowo otrzymujecie:Przykładowo otrzymujecie:

od 4500 zł brutto / strona wwwod 4500 zł brutto / strona www
od 5800 zł brutto / sklep internetowyod 5800 zł brutto / sklep internetowy

370 zł brutto / miesiąc*370 zł brutto / miesiąc* od 500 zł brutto / miesiąc*od 500 zł brutto / miesiąc*

*W cenie nie są wliczone płatności pobierane przez Google lub Facebook*W cenie nie są wliczone płatności pobierane przez Google lub Facebook

ReklamaReklama
Facebook, Google ADS

Wykonanie logotypu
LOGOLOGO

Księga znaków od 1800 zł brutto

BrandingBranding

Pakiet START 
od 1200 zł brutto

Wektoryzacja logo
Przerysowanie logo w krzywych od 400 zł brutto

Współpracujemy z Kancelarią prawną umożliwiającą pomoc w zastrzeżeniu
znaku na terenie Polski i UE znaków, grafiki lub treści w urzędzie patentowym.

Księga znaków to zbiór zasad określających stosowanie loga 
w różnych sytuacjach. 

Przykładowo otrzymujecie:

Otrzymujesz logotyp w wersji poziomej i pionowej, specjalistyczne pliki 
w różnych formatach, w tym najważniejsze wektorowe (w krzywych) oraz 
w postaci znaku wodnego (wersja pozioma i pionowa w wariancie jasnym i ciemnym. 

Dbamy o każdy detal i myślimy w przyszłość.
Projektant tworzy logotyp nie tylko pasujący do oczekiwań, ale również bierze pod 
uwagę wszystkie techniczne mankamenty, które mogą powstać przy 
wykorzystywaniu go w materiałach. np. cienkie linie przy grawerowaniu 
na długopisie, które nie będą widoczne. 

Oferujemy usługę przerysowania logo na grafikę wektorową, czyli 
odtworzenie logo w krzywych z plików rastrowych (jpg, png, gif).

 opis znaczenia logo lub logotypu 
 opis budowy logo lub logotypu 
 kolorystyka 
 pole ochronne wokół logo 
 warianty logotypu, wersje mono 

i achromatyczne 

 indywidualny projekt graficzny strony internetowej oparty o system zarządzania 
treścią (możliwość samodzielnej edycji i dodawania treści)
 strona responsywna dostosowana do wyświetlania na różnych urządzeniach
 domena i hosting - w oparciu o najszybsze dyski SSD. (pierwszy rok bez opłat)
 gwarancja właściwego funkcjonowania strony internetowej i wykonania w terminie
 dostosowanie strony do RODO
 certyfikat SSL (strona jest bezpieczna - zielona kłódka w przeglądarce)
 podstawowa optymalizacja SEO i zgłoszenie do wyszukiwarek
 optymalizacja prędkości wczytywania co ma już przełożenie na pozycjonowanie
 skrzynki pocztowe
 gwarancję współpracy w kolejnych etapach rozbudowy strony internetowej

 zestaw znaków firmowego kroju pisma oraz 
zalecane odmiany i wielkości 
 przykłady prawidłowej i nieprawidłowej 

formy logo. 

Sprawdzone autorskie algorytmy, które powodują, że reklama 
jest efektywniejsza i dociera do osób potencjalnie 
zainteresowanych.

Oprogramowanie, które stosujemy na 
Facebooku w 3 sekundy przeanalizuje 
20 milionów kryteriów i dobierze do 
Twoich  postów najlepszą grupę 
odbiorców. Algorytm raz dziennie na 
nowo dostosowuje się do zachowań 
obserwujących Twój profil.   

Google ADS najpopularniejsze płatne 
reklamy w wyszukiwarce Google. 
Oferujemy stworzenie i prowadzenie 
kampanii w sieci reklamowej. Jeśli brak Ci 
czasu i wiedzy kompleksowo zajmiemy się 
stworzeniem algorytmu i grafik wedle 
potrzeb. Opcjonalnie konfigurujemy 
i uzupełniamy wizytówki w mapach Google. 

info@kdgroup.pl +48 667 813 913

Cennik usługCennik usług
strony www, sklepy
Strony internetoweStrony internetowe



Projektowanie grafik 
dla mediów społecznościowych 
Projektowanie grafik 
dla mediów społecznościowych 

od 100 zł brutto/hod 100 zł brutto/h

150 zł brutto/h pracy z grafikiem150 zł brutto/h pracy z grafikiem
(ciastko, kawa w miłym towarzystwie projektanta)(ciastko, kawa w miłym towarzystwie projektanta)

od 2500 zł bruttood 2500 zł brutto

(Facebook, Instagram, itd.)

Wszystkie projekty przesyłamy do akceptacji klienta. Po ich zatwierdzeniu, 
za pośrednictwem maila wysyłamy pliki w formacie właściwym do ich 
umieszczenia na portalu.

 Infografiki na Facebooka
 Obróbka zdjęć na Facebooka
 Post graficzny na Facebooka
 Post konkursowy na Facebooka
 Post na Facebooka
 Post promocyjny na Facebooka
 Relacja Facebook, Facebook Story

 Infografiki na Instagram
 Instastory
 Karuzele
 Obróbka zdjęć na Instagram
 Post graficzny na Instagram
 Post konkursowy na Instagram
 Post na Instagram
 Post promocyjny na Instagram
 i wiele więcej

Sesje zdjęciowe wizerunkowe
ProfesjonalneProfesjonalne

Sesja personalna

*Uzależnione od czasu sesji, a w tym od ilości zaplanowanych kreacji*Uzależnione od czasu sesji, a w tym od ilości zaplanowanych kreacji

Indywidualna obróbka fotografii 
( retusz, poprawa cery, fotomontaż itp.)
Indywidualna obróbka fotografii 
( retusz, poprawa cery, fotomontaż itp.)

Wykonujemy również sesje produktowe i nieruchomościWykonujemy również sesje produktowe i nieruchomości

od 65 zł brutto za zdjęcie*od 65 zł brutto za zdjęcie*

cena do uzgodnieniacena do uzgodnienia

Animacje, naklejki na INSTA i FB

Indywidualne przeźroczyste naklejki (stickers) do wykorzystywania 
na relalacjach tzw. INSTA STORIES albo FACEBOOK STORIES 
Indywidualne przeźroczyste naklejki (stickers) do wykorzystywania 
na relalacjach tzw. INSTA STORIES albo FACEBOOK STORIES 

GIF - 250 zł brutto za 1sztGIF - 250 zł brutto za 1szt

Pakiet 5 GIFów - od 900 zł bruttoPakiet 5 GIFów - od 900 zł brutto

WideoWideo
Filmy, intro, montaż, animacje złożone
spoty reklamowe, efekty specjalne

GIFy były dosępne publicznie. Pomagamy w założeniu konta marki na GIPHY 
(wymóg utworzenia i dodania min. 5 gifów) oraz posiada własnej strony www 
i najlepiej poczty w domenie.
Po akceptacji przez serwis giphy.com. animacje stają się dostępne publiczne 
w serwisie GIPHYi każdy może je dodać.

Cena zależy od stopnia skomplikowania fabuły, długości oraz czasu 
spędzonego na montaż, a także charakter zmontowanego materiału. Inna 
cena za montaż filmu będzie w przypadku realizacji dla dużej znaczącej na 
rynku korporacji, a inna za zmontowanie krótkiego intro z logo. Chociaż w obu 
przypadkach praca zostaje wykonana w pełni profesjonalnie.

GIF nie jest dostępny publicznie. Animacja w postaci naklejki do samodzielnego 
wrzucania z poziomu telefonu (obecnie opcja wyłącznie na iphone)

GIFyGIFy

W cenie otrzymujesz: Wszystkie zdjęcia z sesji z masową  obróbką fotografii. 
(np. kadrowanie, ekspozycja, kontrast itp.)

od 800 zł brutto*

Przykład. Godzinna sesja, której efektem jest obróbka 4 zdjęć  cenowo zazwyczaj 
zamykamy w granicach 1000zł brutto
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