
Gwarantujemy ! 
Jakość  
Termin realizacji 
Wewnętrzny spokój 



CENNIK PROJEKTÓW GRAFICZNYCH
Przedstawiony cennik dotyczy prac projektowych w zakresie podstawowym i stanowi 
punkt wyjściowy do ogólnego rozeznania w jakim przedziale cen się poruszamy.
Wszystkie podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć 23% podatku VAT.

Rodzaj projektu graficznego Cena

Projekt graficzny logo firmowego

Projekt graficzny księgi znaku

Projekt graficzny wizytówki firmowej

Projekt graficzny papieru firmowego 

Projekt graficzny teczki ofertowej

Projekt graficzny ulotki reklamowej ( A6, A5, A4, DL )

Projekt graficzny ulotki reklamowej składanej ( A4 do A5 do DL )

Projekt graficzny plakatu reklamowego

Projekt graficzny katalogu ( 1 strona A4, A5 )

Projekt graficzny Roll-up

Projekt graficzny zaproszenia

Projekt graficzny pocztówki

Projekt graficzny naklejki

od 450 zł

od 1500 zł

od 45 zł

od 80 zł

od 120 zł

od 150 zł

od 200 zł

od 180 zł

od 60 zł

od 120 zł

od 80 zł

od 60 zł

od 60 zł

Skład i łamanie tekstu prostego (tekst bez przypisów, tabel, grafik)

Skład i łamanie tekstu z utrudnieniami (tekst z przypisami, 
pojedynczymi grafikami lub tabelami, dużą ilością wypunktowań)

Skład i łamanie tekstu trudnego (Słowniki, duża ilość grafik, fotografi, 
tabel, wykresów, wzory matematyczne)

Skład obszernych katalogów 

Skład obszernych czasopism, gazetek promocyjnych

od 60 zł

od 80 zł

od 170 zł

od 500 zł

od 500 zł

SKŁAD DUŻYCH PUBLIKACJI ( np. książki, czasopisma )
Cena odnosi się do tzw. ARKUSZA WYDAWNICZEGO. (40 000 znaków ze spacjami) 
stosowana w wydawnictwie w celu określenia objętości zawartości treściowej i graficznej.

PROJEKTY GRAFICZNE WIELKOFORMATOWE
Ceny na projekty graficzne wielkoformatowe są uzależnione od złożoności projektu 
i materiałów jakich dostarcza klient. Przykładowo jeśli zakup zdjęć w wysokiej rozdzieolczości 
leży po stronie Agencji cena będzie wyższa niż w przypadku dostarczenia ich przez klienta.

Ceny za proste banery ( Napisy + logo klienta na jednolistym tle ) zaczynają się już od 70 zł.
Prosimy o kontakt w celu przygotowania indywidualnej wyceny.



Co robimy?
Wspieramy działania sprzedażowe i marketingowe 
naszych Klientów w zakresie wyboru gadżetów reklamowych, 
upominków VIP  i znakowania.

Jesteśmy właścicielem marki
www.gadzetypremium.pl

http://gadzetypremium.pl/


Drukarnia
Wydajne maszyny, konrola jakości, terminowość 
Drukujemy wizytówki, ulotki, zaproszenia, plakaty, teczki, 
foldery, banery, katalogi, kalendarze..

Pełną ofertę drukarni znajdziesz na:
www.noone.pl/drukarnia/

http://www.noone.pl/drukarnia/


Grafika / skład DTP
Grafika użytkowa, projekty druków reklamowych, 
Corporate ID ( logotypy, wizytówki, papier firmowy oraz 
wszelkie elementy związane z tożsamością wizualną marki )

Pełną ofertę znajdziesz na:
www.noone.pl/grafika/

http://www.noone.pl/grafika/


Doświadczenie
Zgrany i zaangażowany zespół z wieloletnim
doświadczeniem w branży reklamowej

Dołącz do grona zadowolonych klientów !
Będziemy zaszczyceni :)

Zapraszamy do kontaktu:
Agnieszka Rysicka
tel.+48 795 999 053
tel.+48 600 500 307

ul. Platynowa 4 lok.113, 
Warszawa 00-808
tel. +48 22 465 26 30, 
tel. +48 600 500 307
www.noone.pl
www.gadzetypremium.pl

agnieszka@noone.pl

https://www.facebook.com/NoOne-Agencja-Reklamowa-297813693607170/
https://plus.google.com/107195071295495227835
https://twitter.com/NoOneAgencja
https://www.linkedin.com/company/no.one-agencja-reklamowa

