WWW.MKALIGRAFIA.COM

WWW.MKALIGRAFIA.COM

2022

OFERTA
DLA FOTOGRAFÓW
I TWÓRCÓW

kilka słów na początek

podaruj więcej dobra
Drodzy,
Jako twórcy zapewne wiecie, jak ważne jest dawanie Waszym klientom dobra. Docenianie ich,
tworzenie wokół własnej twórczości wyjątkowej atmosfery, dostarczanie przyjemnych emocji i wzruszeń.
Wierzę, że piękna papeteria doda Waszej ofercie jeszcze więcej wartości, zachęci, przyciągnie,
przywoła dobre chwile i wspomnienia.
Zapraszam Was na opowieść o tym, co mogę dla Was, wspólnie z Wami przygotować.

estetyczne wybory

co mogę dla Was stworzyć?
Wszystko, co sobie wymarzycie!
Żeby ułatwić Wam decyzje, przygotowałam dla Was poniższą listę (którą wspólnie możemy rozszerzyć).
Przeczytajcie i sprawdźcie, czego możecie potrzebować:
zaproszenia / vouchery
podziękowania duże
podziękowania małe
zawieszki
wizytówki
certyfikaty
papeteria na sesję
personalizacja kopert
Poza papeterią tworzę również:
logotypy
identyfikację wizualną
Logotypy oraz identyfikacja zostaną omówione w oddzielnej ofercie.
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od czego
zaczynamy?
Przed Wami kilka decyzji:
wybór papieru (rodzaj oraz kolor)
wybór tuszu (kolor)
decyzja, czy papeteria ma być w całości kaligrafowana,
czy zawierać też elementy drukowane
wybór fontów do drukowanego tekstu
wybór układu (omawiamy je w ramach konsultacji)
wybór rozmiaru
wybór dodatków (pieczęć lakowa, wstążka, złocenia,
rwane brzegi, kalka)

estetyczne wybory

PAPIER
barwiony w masie

(jeśli marzycie o innym, konkretnym kolorze, ustalimy go indywidualnie)

akwarelowy

czerpany

akwarelowy

barwiony w masie

czerpany

estetyczne wybory

tusz
matowy/ lekko połyskujący

błyszczący/ z drobinkami

(Jeśli marzycie o innym, konkretnym kolorze - ustalimy go indywidualnie.

fonty (druk)
papeteria ślubna
papeteria ślubna
papeteria ślubna
papeteria ślubna
papeteria ślubna

rozmiary
zaproszenia/ vouchery/ podziękowania: B6/ C6/ A5
cetyfikaty: A5 (papier czerpany tylko w tej wersji)/ A4
wizytówka/ zawieszka: 4/8 cm, 5/10 cm (w przypadku papieru czerpanego tylko ten)
inne rodzaje papeterii: ustalane indywidualnie (bez dodatkowych opłat)

ceny

ceny:
Każdy rodzaj papeterii ma cenę podstawową, która obejmuje:
papier barwiony w masie
kaligrafię nagłówków oraz imion i nazwisk
proste brzegi papieru
czarny druk przy dużych formatach papeterii (vouchery, certyfikaty, duże podziękowania)
Papier akwarelowy lub czerpany, rwane brzegi, kolorowy druk, dodatki oraz kaligrafia całości treści
przy dużych formatach (vouchery, certyfikaty, duże podziękowania) wymaga dodatkowej dopłaty.
Omówię to na kolejnych stronach.
Podane ceny obowiązują przy zamówieniu minimum 25 sztuk. W przypadku mniejszej ilości doliczana
jest opłata za projekt - 50 zł (1-2 rodzaje papeterii) / 100 zł (3-4 rodzaje papeterii).
Dopłata za projekt nie obowiązuje, jeśli zamawiasz papeterię po raz kolejny i projekt ustalony
był już wcześniej. Powyżej 25 sztuk, projekt jest darmowy.

ceny

ceny projektów podstawowyh:
zaproszenia/vouchery (wraz z kopertą) - 12 zł jednostronne/ 15 zł dwustronne
podziękowania duże - 12 zł jednostronne/ 14 zł dwustronne
podziękowania małe - 4-6 zł jednostronne/ 6-8 zł dwustronne
zawieszki małe - 5-7 zł jednostronne/ 7-9 zł dwustronne
wizytówki - 4-6 zł jednostronne / 6-8 zł dwustronne
certyfikaty - 15 zł
papeteria na sesję - wycena indywidualna
personalizacja kopert - 3 zł (imię i nazwisko)/ 6 zł (pełen adres)

dodatki:
papier akwarelowy + 1zł (winietka)/ + 2 zł (pozostałe rodzaje papeterii)
papier czerpany + 2zł (winietka)/ + 5 zł (pozostałe rodzaje papeterii)
koperta z papieru czerpanego + 9 zł
kaligrafia całości + 5 zł (do 20 słów) + 10 zł (do 30 słów) + 15 zł (do 40 słów) + 20 zł (do 50 słów)
rwane brzegi + 1 zł
pieczęć lakowa + 3 zł
złocenia + 2 zł
szyfonowa wstążka + 2 zł / satynowa wstążka + 1 zł
dodatkowe dziurki + 1 zł
inny kształt winietki + 1 zł
dodatkowe ręczne rysunki + 1 zł mała gałązka/ + 3 zł duża gałązka/ + 5/10 zł inne

na cenę nie ma wpływu:
kolor papieru
kolor tuszu
wybrany układ (z podanych na konsultacji)
kolor koperty
kolor pieczęci lakowej
rozmiar (wybrany z podanych)

kontakt

kontakt
Decyzja podjęta?
A może potrzebujecie odpowiedzi na dodatkowe pytania?
Piszcie śmiało!

m.kaligrafia.kontakt@gmail.com
IG: m.kaligrafia

