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PÅ™Ã-prava grafiky DTP

Nabídka pokrývá vÄ›t&scaron;inu DTP sluÅ¾eb. Nebudeme se v&scaron;ak tváÅ™it, Åže profi
retu&scaron;e a práce s A1 plákáty v plné barvÄ› je to, co dÄ›láme kaÅ¾dý den nÄ›kolikrát! Umíme dodat Va&scaron;im
materiálÅ¯m kus kreativity a zároveÅ? brát ohledy na technologii výroby. Nemá cenu navrhovat nÄ›co co se dá jen
velmi draho realizovat. ÄŒasto nalezneme v jednoduchosti to pravé oÅ™echové. VÅ¾dy mÄ›jte na zÅ™eteli, Å½e komplikovan
logo se spoustou barev bude pÅ™iná&scaron;et Va&scaron;í firmÄ› zvý&scaron;ené náklady po celou dobu trvání
Va&scaron;í spoleÄ•nosti. ZaÄ•ít mÅ¯Å¾eme u pÅ™ípravy:
- hlaviÄ•kových papírÅ¯
- pozvánek, firemních pozvánek
- firemních rozesílek
- propagaÄ•ních letákÅ¯
- katalogových listÅ¯
- katalogy s vazbou aj.
- aÅ¾ po realizaci komplexních print potÅ™eb Va&scaron;í firmy
(potisk firemních aut, Va&scaron;í výlohy nebo firemního poutaÄ•e ...)Ceny za pÅ™ípravu DTP: Jako vÅ¾dy je to jednoduché i
sloÅ¾ité zároven! NeúÄ•tujeme Å¾ádné RIPování a jednoduché úpravy na Va&scaron;ich dokumentech. Ale tÄ›Å¾ko Vám
mÅ¯Å¾eme dát grafiku zdarma pokud je výsledných kopií 10 kusÅ¯. U mnoha zakázek je grafika a korektury souÄ•ástí ceny.
Jde vÅ¾dy o vÄ›t&scaron;í série nebo také o individuální cenu pro klienta. Pokud u nás "utrácíte" celý rok, tak je
pochopitelné, Å¾e grafiku nejen rodinného kalendáÅ™e pod stromek máte bezplatnÄ›. Podle Va&scaron;ich potÅ™eb
realizujeme malý i velký vizuální styl firmy.
- umoÅ¾ní Vám udÄ›lat si jasno ve firemních barvách
- deformování Va&scaron;eho loga
- nekoneÄ•né zmÄ›ny barevnosti
- nepÅ™ípustná grafická prezentace v inzercích apod.StáhnÄ›te si pro ilustraci pÅ™íklad vizuálního stylu SALY-FANS.

V pÅ™iloÅ¾eném pdf souboru si udÄ›láte pÅ™edstavu o obsahu. Design manuál dodáváme v kopiích vÄ•etnÄ› potÅ™ebných
vzorkÅ¯ barev
a CD pro potÅ™eby externích firem.
Design manuál mÅ¯Åže být souÄ•ástí Va&scaron;ich web stránek pro snadnÄ›j&scaron;í
dostupnost pro Va&scaron;e obchodní partnery.
Va&scaron;e firma díky na&scaron;im znalostem a zku&scaron;enostem z oboru reklamy a PR urÄ•itÄ› u&scaron;etÅ™í
nemalé prostÅ™edky vÄ›nované "drahým" reklamním agenturám.
- vizitky, hlaviÄ•kové papíry, kalendáÅ™e,
svatební oznámení, PéeFka, pozvánky, obaly, loga (corporate
identity),
ikony
- fotomontáÅ¾e, ilustrace, grafické návrhy na CD a DVD
pÅ™íprava a tisk jak na ofsetových strojích (pro velké série)
tak i na laserových tiskárnách pÅ™i
men&scaron;ím poÄ•tu kopií.
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