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Specializujeme se na kompletní tvorbu vizuálních identit společností. Identita vždy musí reflektovat 

hodnoty dané společnosti a právě díky tomu Vám pomůže odlišit se od konkurence. Konkrétně se 

jedná o koncept jednotlivých prvků, jako je název společnosti, logo, firemní tiskoviny, reklamní tiskoviny, 

navigační systémy, webové stránky či sociální sítě.  

 

1. TVORBA LOGA, LOGOTYPU 

A. BASIC 

- Zpracování jasně definovaného zadání, 2 prvotní návrhy, 1 korektura 

- od 2 990 Kč 

 

B. COMMON 

- Zpracování vlastního konceptu a nápadu dle jasně definovaného zadání, 3 prvotní návrhy, 

2 korektury 

- od 4 990 Kč 

 

C. COMPANY 

- Zpracování případové studie společnosti, zpracování vlastního konceptu, osobní přístup, 

3 prvotní návrhy loga, 3 korektury loga 

- od 9 990 Kč 

 

D. INDIVIDUAL 

- Máte specifické požadavky, rádi přizpůsobíme tvorbu loga vašim požadavkům 

- Individuální kalkulace 

 

 

 

 

 

 



 

  

2. TVORBA LOGOMANUÁLU 

A. BASIC 

- Základní varianta logomanuálu- souboru pravidel jak zacházet / nezacházet 

s logotypem, aby si pokaždé zachoval svojí správnou podobu (obsahuje variantu logotypu, 

definici barev, minimální velikost) 

- od 1 990 Kč (od 2 990 Kč při více variantách logotypu) 

 

B. COMMON 

- Rozšířená varianta logomanuálu- souboru pravidel jak zacházet/nezacházet 

s logotypem, který je doplněn o ochrannou zónu, příklady jeho užití. Součástí tohoto 

logomanuálu je také definice typografie korporátní identity (obsahuje varianty logotypu, 

definici barev, minimální velikost, ochrannou zónu, správné a špatné příklady užití logotypu, 

typografii firemní identity) 

- od 4 990 Kč 

 

C. COMPANY 

- Kompletní varianta logomanuálu, respektive manuálu firemní identity společnosti- 

souboru pravidel jak nakládat s logotypem, typografií a předměty vizuální identity 

společnosti (obsahuje varianty logotypu, definici barev, minimální velikost, ochrannou zónu, 

správné a špatné příklady užití logotypu, typografii korporátní identity, aplikace logotypu na 

specifikovaných předmětech jakou jsou vizitky, hlavičkové papíry, obálky atd.) 

- od 9 990 Kč 

 

D. INDIVIDUAL 

- Máte specifické požadavky, rádi přizpůsobíme logomanuál vašim požadavkům 

- Individuální kalkulace 

 

 



 

  

 

 

 

3. FIREMNÍ A REKLAMNÍ PŘEDMĚTY 

Vytvoříme Vám profesionální a unikátní vizuální styl pro Vaši společnost, který aplikujeme na všechny 

potřebné firemní či reklamní předměty sloužících k propagaci Vaší firmy, k zanechání dobrého dojmu,  

profesionálního přístupu a ke komunikaci s okolním světem. Cena dle rozsahu předmětů. 

Firemní předměty 

- Vizitky 

- Hlavičkové papíry 

- Obálky 

- Razítka 

- Poznámkové bloky 

- Firemní desky 

- Emailové podpisy 

 

 

 

Reklamní předměty 

- Letáky, plakáty, brožury a další propagační 

tiskoviny 

- Obalový materiál – etikety, obaly, krabičky, 

sáčky, tašky 

- Katalogy, produktové listy 

- Samolepky 

- Kalendáře 

- Reklamní textil – trička, košile, mikiny… 

- Další reklamní předměty – psací potřeby, 

kancelářské potřeby, hrnky, sklo, keramika a 

další předměty…

 

 

 

 



 

  

4. TISK 

Zajišťujeme následný tisk obchodních a reklamních tiskovin dle Vašich potřeb a požadavků. S našimi 

dodavateli jsme schopni zařídit široké spektrum materiálů, technik tisku a dalších dekoračních úprav. 

Všechny zakázky Vám naceníme individuálně. 

 

5. DOPLŇKOVÉ GRAFICKÉ SLUŽBY 

Ilustrace 

- Nakreslení ilustrace dle zadání 

- Cena dle rozsahu a typu ilustrace 

Focení, úprava fotografií 

- Focení nemovitostí, produktů, portrétů a následná úprava fotografií 

- Hodinová sazba 390 Kč 

Tvorba webových bannerů 

- Tvorba webových bannerů pro reklamní i prezentační účely 

- Hodinová sazba 390 Kč 

Firemní nebo produktové video 

- Video produkce – příprava, natočení, střih videa 

- Optimalizované pro vyhledávání na YouTube.com a následně dohledatelné na Google.com 

- Cena dle rozsahu a typu videa 

 

 

 

 

 

 

Veškeré ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH. 


