FORMULARZ do zlecenia studiokomiks.pl
Poniższe informacje są przy projektowaniu bardzo ważne i pomocne a niektóre wręcz
niezbędne. Wypełnienie formularza z pewnością przyspieszy realizacje zamówienia oraz pozwoli
uniknąć części poprawek i nieprzewidzianych nieporozumień.
Formularz jest wyłącznie dla nas do wglądu, aby pomóc oraz ułatwić nam pracę i projektowanie.
Z góry dziękujemy za wypełnienie formularza.

[ ] - odpowiednie pole proszę zaznaczyć “x”
* - pola bardzo ważne

DANE DO PROJEKTU:
01. Opis zamówienia, styl, wskazówki (przydatne informacje, grafiki)*:
….............................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................................
02. Docelowy użytek*:
• [ ] do internetu
• [ ] do druku
03. Typ kolorowania*:
• [ ] full kolor (światłocień, tekstura)
• [ ] wypełnienie kolorem
• [ ] skala szrości
• [ ] obrys (line art)
• [ ] czarno – biały
04. Format (wymiary projektu)*:
wysokość / szerokość (mm) / ilość:
….............................................................................................................................................................................................
05. Rozdzielczość (dpi)*:
• [ ] 72 dpi (do internetu)
• [ ] 300 dpi (do druku)
• [ ] 350 dpi (do druku)
06. Termin realizacji (data)*:
….............................................................................................................................................................................................
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DANE KONTAKTOWE
07. Imię i nazwisko osoby zamawiającej*:
…............................................................................................................................................................................................
08. Nazwa firmy (dane do rachunku, faktury)*:
…............................................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................................
09. Miejsce zamieszkania (miasto):
…............................................................................................................................................................................................
10. Kontakt*:
• Telefon*:
• Em@il*:
• Strona www*:
Studio Studio Grafiki i Komiksu studiokomiks.pl oferuje kompleksowy zakres usług
graficznych oraz pełnej identyfikacji wizualnej firmy. Specjalizujemy się w komiksie i ilustracji
reklamowej, reklamie pop art oraz w kreowaniu logo i bohaterów marki.
W naszym port folio znajdują się zarówno projekty dla znanych, popularnych marek, jak też
pełna identyfikacja wizualna dla młodych, rozwijających się firm.
Oferujemy Państwu pełny, kompleksowy zakres usług projektowania graficznego oraz
identyfikacji wizualnej firmy.
Służymy pomocą i fachowym doradztwem w zakresie projektowania graficznego oraz reklamy.
Otrzymają Państwo od nas profesjonalne, gotowe do druku oraz publikacji w sieci WEB projekty.

Stawiamy na wysoką jakość, efektywność, funkcjonalność oraz oryginalność projektów.
Zapraszamy do współpracy.
Dla stałych klientów oferujemy atrakcyjne rabaty i zniżki.

Zapraszamy do obejrzenia galerii interaktywnej:

www.studiokomiks.pl
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