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FORMULARZ ZAMÓWIENIA   

 
 

Proszę o wypełnienie, poniższego krótkiego formularza zamówienia.  
Poniższe informacje są przy projektowaniu bardzo ważne i pomocne. Niektóre wręcz 

niezbędne. Wypełnienie formularza z pewnością przyspieszy realizacje zamówienia oraz pozwoli uniknąć części 
poprawek i nieprzewidzianych nieporozumień.  

Dobra komunikacja to podstawa. Dzięki niej projekty spełnią swoje cele i oczekiwania.  
Formularz jest wyłącznie do wglądu studiokomiks.pl, aby pomóc oraz ułatwić nam prace projektowe.  

 

[ ] – odpowiednie pole proszę zaznaczyć “X” 

* – pola bardzo ważne  

 
01. Brief - opis zamówienia, styl, wskazówki (przydatne informacje, grafiki, linki)*: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
02. Docelowy użytek*:  
[ ] do sieci 
[ ] social media 
[ ] do druku 
 
03. Kolor*:  
[ ] full kolor (światłocień, tekstura, efekty)  
[ ] prosty kolor (jednofazowy światłocień)  
[ ] wypełnienie kolorem (flat design)  
[ ] skala szarości 
[ ] obrys (line art)  
 
04. Format (wymiary projektu)*: 
wysokość / szerokość (mm) / ilość (sztuki): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
05. Rozdzielczość (dpi) *: 
[ ] 72 / 96 dpi (do sieci)  
[ ] 300 dpi (do druku) 
 
06. Termin realizacji (data) *: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
DANE KONTAKTOWE 
07. Imię i nazwisko osoby zamawiającej (odpowiedzialnej za projekt)*: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
08. Dane zamawiającego (dane do rozliczenia)*: 
adres*: 
NIP*: 
kontakt*:  
telefon*:  
email*:  
strona www*: 
 
 
 

...............pieczątka i podpis zamawiającego............... 
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Nasze kreatywne Studio Grafiki i Komiksu studiokomiks.pl oferuje kompleksowy zakres usług 

projektowania na potrzeby kampanii reklamowych, promocyjnych oraz edukacyjnych. Specjalizujemy 
się w komiksie i ilustracji reklamowej oraz w kreowaniu bohaterów dla marek i produktów.  

Opracowujemy i realizujemy publikacje edukacyjne, informacyjne oraz reklamowe dla 
instytucji Państwowych i firm. 

 
Jesteśmy małym ale bardzo sprawnym zespołem projektantów z Krakowa, który tworzy 

bardzo kreatywną, komiksową reklamę pełną humoru i pozytywnej energii.  
Mamy ogromne, wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i designie.  

Stawiamy na wysoką jakość oraz oryginalność reklamy. 

 
Zobacz naszą galerię interaktywną: 
> GALERIA 
> TUTORIALE  
 
Komiksy: 
> Zobacz paski komiksowe 
> Zobacz komiksy i plansze komiksowe  
> Zobacz jak kreujemy komiksy 
> Zobacz jak piszemy scenariusze do komiksów 
 
Przykładowe publikacje edukacyjne: 
> Zobacz komiks edukacyjny dla dzieci: Cybermisja na Marsa 
> Zobacz komiksy edukacyjne dla młodzieży: Bezpieczeństwo w Sieci 
> Zobacz komiksy edukacyjne dla dzieci: Przygody kapitana Parawana  
> Zobacz komiksy edukacyjne dla dzieci: Zuzia Poznaje Motyle   
> Zobacz przygody krokodylka Tirka 
> Zobacz ekokomiks – przygody Wietrzyka i Słoneczka  
> Zobacz gry edukacyjne i mobilne 
 
Ilustracje: 
> Rysunki satyryczne 
> Ilustracje 
> Ilustracje reklamowe 
> Ilustracje motywacyjne 
 
Brand Hero 
> Zobacz galerię bohaterów marki  
> Zobacz jak kreujemy bohatera marki 
> Zobacz jak kreujemy postacie 
 
> POP ART 
> prezent spersonalizowany  
 
             > Zobacz nasz fun page na Facebooku 
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