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Choć prezentacja oferty mogłaby oprzeć się

jedynie na przedstawieniu usług oraz ich cen, 

nie potrafię nie dodać na początku kilku słów 

od siebie.

Projektowanie identyfikacji wizualnej jest

wyjątkowym procesem. Często pełnym emocji,

wzruszeń, czasem wyzwań, zmian.

To kilka tygodni odkrywania, wzajemnego

słuchania, zaufania i tworzenia.

Bardzo chciałabym, żeby nasza współpraca

przyniosła efekt nie tylko w postaci pięknych

grafik, ale pozwoliła Ci także rozwinąć skrzydła,

uwierzyć w siebie i swoją markę, 

tworzyć ją w zgodzie ze sobą.

Wierzę, że wspólnie stworzymy coś dobrego 

- dla Twojej marki i dla Ciebie. 



DOBRA IDENTYFIKACJA
WIZUALNA MARKI
ZACZYNA SIĘ OD

DOBREJ STRATEGII 
Dlatego zanim zaczniemy pracę nad

estetyczną, zewnętrzną stroną twojej marki,
musimy poznać jej wnętrze. 
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Na strategię wizualną marki składają się m.in.: 

USŁUGA

WIZJA

OSOBOWOŚĆ

MISJA

IDEALNY
KLIENT

WARTOŚCI



Opracowane na podstawie strategii 
oraz psychologii kolorów.

PALETA KOLOR�W 
& TYPOGRAFIA

Pełen wizji, marzeń i inspiracji!

MOODBOARD

Wnętrze i głębia Twojej marki, 
które identyfikacja pozwoli pokazać odbiorcy. 

STRATEGIA WIZUALNA MARKI 

Estetyczna i praktyczna „instrukcja obsługi”
Twojej marki. 

BRANDBOOK

Spotkania pełne poznawania 
Twoich potrzeb i burzy mózgów.

WARSZTATY ONLINE
ECO-FRIENDLY

PAKIET 

BASIC
KOSZT   1800 zł 



400 zł 

LOGOTYP 

600 zł 

LOGOTYP KALIGRAFICZNY

1000 zł

PAKIET (LOGO + LOGOTYP + SYGNET)

LOGO 

LOGO

które choć (wbrew pozorom) nie najważniejsze 
i najpotrzebniejsze, jest wisienką na torcie. 



5 pojedynczych postów / 200 zł
karuzela (10 plansz) / 200 zł 

DOSTOSOWANIE EDYTOWALNYCH
SZABLON�W POST�W

plan 12 publikacji / 100 zł 

PLANOWANIE FEEDU

10 plansz / 200 zł
15 plansz / 300 zł

DOSTOSOWANIE EDYTOWALNYCH
SZABLON�W STORIES

10 okładek / 100 zł 

OKŁADKI STORIES

10 plansz / 200 zł 

GOTOWE RELACJE

ECO-FRIENDLY

SOCIAL

MEDIA



CERTYFIKAT 

100 / 200 zł / projekt
/ pakiety będą się opłacać / 

PODZIĘKOWANIE

VOUCHER

NAKLEJKA 

METKA

WIZYT�WKA

TECZKA

OFERTA

PAPIER FIRMOWY

INNE

PAPIER

PAPIER



WWW.MKALIGRAFIA.COM

DOBRA IDENTYFIKACJA
TO PRAWIDŁOWO

WDRAŻANA
IDENTYFIKACJA

Po wykonanej usłudze nauczę Cię korzystania
ze stworzonej identyfikacji. 

Będę dawać Ci wsparcie
i wskazówki w pierwszych miesiącach

wdrażania zmian. To ma być dla Ciebie wielka
przyjemność z nutą ekscytacji, a nie stres. 

GRANDE FINALE 
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ZAUFANIE TO POŁOWA
SUKCESU

„Pani Monika przygotowała mi całą wizualizację mojej firmy,
w tym także elementy niezbędne do prowadzenia

komunikacji w social mediach. 
 

W ramach współpracy odbyło się spotkanie wstępne, 
na którym mogłam przedstawić swoje potrzeby i

oczekiwania. Następnie otrzymałam wstępną propozycję oraz
możliwość zgłoszenia swoich uwag. Przygotowane

rozwiązania idealnie wpisały się w moje potrzeby. Pani
Monika bardzo dokładnie wyjaśniła mi również w jaki sposób

powinnam wykorzystywać przygotowane materiały.  
 

Podczas współpracy czułam się naprawdę zaopiekowana.
Jestem bardzo zadowolona z wysokiej jakości oferowanych

usług Pani Moniki oraz kompleksowej i profesjonalnej
obsługi na każdym etapie współpracy.”

 
NATALIA STOJANOWSKA 
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IG: M.KALIGRAFIA

M.KALIGRAFIA.KONTAKT@GMAIL.COM

BOOK

NOW



BĘDZIE
PIĘKNIE


