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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 graficzzną,
zewnętrzną stroną twojej marki, 

musimy poznać jej wnętrze - esencję. 
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Na strategię wizualną marki składają się m.in.: 

USŁUGA

WIZJA

OSOBOWOŚĆ

MISJA

IDEALNY
KLIENT

WARTOŚCI



PAKIET BASIC
To pakiet, który skupia się na fundamentach Twojej marki,
bez których nie stworzymy dobrej (mającej głębszy sens)
identyfikacji . Kładę w nim duży nacisk na projektowanie 
 strategii wizualnej. Pakiet basic jest pakietem startowym 

i koniecznym do dalszej współpracy.

Pełne poznawania Twojej marki, analizowania strategii,
poszukiwania możliwości i burzy mózgów. 

SPOTKANIA ONLINE

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

STRATEGIA WIZUALNA MARKI 

WSTĘPNA KONSULTACJA

Rozmowa, podczas której rozeznamy Twoje potrzeby,
ustalimy szczegóły współpracy i stworzymy jej plan. 



PAKIET BASIC

Opracowane na podstawie strategii oraz psychologii
kolorów.

PALETA KOLORÓW  

Pełen wizji, marzeń i inspiracji!

MOODBOARD

Zestaw 2/3 fontów opracowanych na podstawie strategii
wraz z licencją.

TYPOGRAFIA

 
koszt / 2 500 zł

 
/ jeśli proces opracowania strategii wizualnej (brandingu) masz już za sobą 

koszt tego pakietu będzie wynosił 1500 zł /

Estetyczna i praktyczna „instrukcja obsługi” Twojej marki. 

BRANDBOOK



500 zł 

LOGOTYP 

1000 zł 

LOGOTYP KALIGRAFICZNY

1000 zł

PAKIET (LOGO + LOGOTYP + SYGNET)

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

LOGO



5 pojedynczych postów / 100 zł
karuzela / 100 zł 

DOSTOSOWANIE EDYTOWALNYCH
SZABLONÓW POSTÓW (CANVA)

plan 12 publikacji / 100 zł 

PLANOWANIE FEEDU

10 plansz / 200 zł
15 plansz / 250 zł

DOSTOSOWANIE EDYTOWALNYCH
SZABLONÓW STORIES (CANVA)

10 plansz / 400 zł
15 plansz / 500 zł

EDYTOWALNE SZABLONY STORIES
(PROJEKTOWANE OD PODSTAW)

5 pojedynczych postów / 300 zł
karuzela / 300 zł

EDYTOWALNE SZABLONY POSTÓW
(PROJEKTOWANE OD PODSTAW)

SOCIAL MEDIA



5 okładek / 100 zł
karuzela / 50 zł

GOTOWY POST

INNE

10 plansz / 100 zł
15 plansz  / 150 zł 

GOTOWA RELACJA

edytowalny PDF A4 lub rozmiar Instastories / 200 - 300 zł
edytowalne A4 & Instastories / 300 - 400 zł
nieedytowalny PDF A4 lub Instastories / 150 - 200 zł
nieedytowalny PDF A4 & Instastories / 200 - 250 zł 

OFERTA 

edytowalna (do 10 różnych plansz) / 300 zł
nieedytowalna (do 10 różnych plansz) / 150 zł

PREZENTACJA



CERTYFIKAT 

200 zł / projekt
/ pakiety będą się opłacać / 

PODZIĘKOWANIE

VOUCHER

NAKLEJKA 

METKA

WIZYTÓWKA

TECZKA

PAPIER FIRMOWY

INNE

PAPETERIA
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DOBRA IDENTYFIKACJA
TO PRAWIDŁOWO

WDRAŻANA
IDENTYFIKACJA

Przed zakończeniem współpracy 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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GRAFICZNA OPIEKA
NAD MARKĄ

jeśli masz ochotę na dłuższą współpracę…

ABONAMENT 

OFERTA 2023



ABONAMENT 
graficzna opieka nad Instagramem

2 relacje na tydzień (do 10 kafelków)
1 pojedynczy graficzny post na tydzień 
2 karuzele graficzne na miesiąc 
ustalanie feedu (do 9 postów na miesiąc)
dobór fotografii 

800 zł

ABONAMENT MIESIĘCZNY 

oferta limitowana
przedłużenie abonamentu lub kontynuacja współpracy  - 15 % zniżki

treści przygotowujesz Ty i dostarczasz je w ustalone dni
 grafiki wysyłam raz w tygodniu lub z góry na miesiąc

3 relacje na tydzień (do 10 kafelków)
2 pojedyncze graficzne posty na tydzień 
4 karuzele graficzne na miesiąc 
ustalanie feedu (do 12 postów na miesiąc)
dobór fotografii 

1200 zł

ABONAMENT MIESIĘCZNY PRO



ABONAMENT 
graficzna opieka nad Instagramem

2 relacje na tydzień (do 10 kafelków)
1 pojedynczy graficzny post na tydzień 
2 karuzele graficzne na miesiąc 
ustalanie feedu (do 9 postów na miesiąc)
dobór fotografii 

2000 zł

ABONAMENT TRZYMIESIĘCZNY 

oferta limitowana
przedłużenie abonamentu lub kontynuacja współpracy  - 15 % zniżki

treści przygotowujesz Ty i dostarczasz je w ustalone dni
 grafiki wysyłam raz w tygodniu lub z góry na miesiąc

3 relacje na tydzień (do 10 kafelków)
2 pojedyncze graficzne posty na tydzień 
4 karuzele graficzne na miesiąc 
ustalanie feedu (do 12 postów na miesiąc)
dobór fotografii 

3000 zł

ABONAMENT TRZYMIESIĘCZNY PRO



IG: M.KALIGRAFIA

M.KALIGRAFIA.KONTAKT@GMAIL.COM

NAPISZ
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ZAUFANIE TO POŁOWA
SUKCESU

Ponieważ 

być może pomocne będą dla Was
opinie moich klientów.



OPINIE
„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



OPINIE
„Współpraca z Moniką to czysta przyjemność! 

Jestem zachwycona efektami naszej współpracy 
i samą Moniką. Ta kobieta jest tak ciepłą, pozytywną 

i kreatywną osobą, że od samej rozmowy z nią
dostałam kopa do działania. Moja identyfikacja

stworzona przez Monię wyszła dokładnie tak jak ją
sobie wymarzyłam. Jestem z szoku, że Monika zadała

mi kilka pytań odnośnie moich uczuć i wizji mojej
marki, a w rezultacie dostałam niesamowity projekt,

dokładnie taki, który miałam w głowie ! 
Do wszystkich, którym zależy na pięknej współpracy,
niesamowitym brandingu i identyfikacji swojej marki
- tylko i wyłącznie Monika, ona tworzy cuda i czyta 

w myślach! Cieszę się, że ją poznałam, bo wniosła 
do mojego życia i mojej marki dużą wartość jaką jest

chęć tworzenia, rozwoju i bycia kreatywną. 
To niesamowite uczucie być dumną z samej siebie...

Jestem wzruszona.” 

PATRYCJA
BEREZA



OPINIE
„Monikę poznałam 3 lata temu. Rozkochała mnie w swojej

autentyczności, estetyce i wrażliwości. I tak oto
postanowiłam do niej napisać z prośbą o przygotowanie

podziękowań dla moich klientów oraz firmowej papeterii. 
Wnikliwy wywiad, ciepła rozmowa i... gdy Monika

pokazała mi pierwsze plany przeraziłam się... 
TA KOBIETA CZYTA W MYŚLACH!!!

Dopieszczenie w szczegółach, niepowtarzalność projektu 
a przede wszystkim wspaniały kontakt z efektem

finalnym, który do dziś powoduje uśmiech.
Od tego momentu nie wyobrażałam sobie by ktokolwiek

inny mógł się tym zajmować. Kolejnym krokiem -
wisienką na torcie mojej marki była identyfikacja wizualna!

Monika z ogromną starannością przeprowadziła mnie
przez cały jej proces. Zadawała wnikliwe pytania,

konsultowała każdy z pomysłów, opowiadała co jest
ważne oraz  notowała moje odpowiedzi. Gdy po czasie

wysłała mi podsumowanie w formie brandbooka... miałam
świeczki w oczach. Wyprzedziła każdą myśl, uświadomiła

co wpłynie na wymarzony efekt a przede wszystkim
ubrała w słowa to czego ja nie potrafiłam. Ułożyła w głowie

plan działania na przyszłość. W skrócie? Design,
przejrzystość, lekkość i klasa.

OLA BŁASZKOWSKA



BĘDZIE
PIĘKNIE


