Podmínky služby
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Úvod

Návrh kvalitního logotypu vždy stojí čas. Jen analytická část a komunikace
s klientem zabere nemálo hodin. Pak teprve následuje samotný návrh, jeho
obhajoba a následné představení konceptu ostatních prvků vizuální části
firemní identity s ohledem na budoucí vývoj.
Tento postup je sice časově náročný, ale při správné volbě grafického
designéra představuje rozumnou investici. Výrazně totiž snižuje riziko
vzniku budoucích ztrát. Například při nutných výměnách nevhodného
či typograficky chybného logotypu ve světelné reklamě nebo reklamích
polepech vozidel.
Logotýpek díky optimalizaci procesů a komunikace s klientem nabízí
alternativu pro všechny, kteří stojí o redesign nebo návrh nového logotypu
s atraktivním rozpočtem, avšak bez kompromisů v kvalitě zpracování.
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Objednávka

Po závazném objednání vás budeme kontaktovat vždy nejpozději do konce
následujícího pracovního dne.
Do zprávy prosím uveďte celý název společnosti, hlavní obor podnikání
nebo činnosti a preferované barvy. Pokuste se stručně a výstižně popsat,
co od nového logotypu očekáváte, případně co vám vadí na současném.
Po přijetí a ověření objednávky se s vámi spojíme kvůli úvodní konzultaci.
Následně obdržíte závazný zadávací protokol společně se zálohovou
fakturou, která zároveň představuje nevratné skicovné v celkové výši 40 %
z celkové ceny základního balíčku. Zadávací protokol schvalujete úhradou
zálohové faktury.
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Základní balíček

Základní balíček nabízíme za pevnou cenu 7999 Kč bez DPH, v rámci balíčku
získáte následující:
1.
2.
3.
4.
5.

Úvodní konzultaci v rozsahu 60 minut
Zadávací protokol s pevně stanovenými parametry
1x návrh logotypu k připomínkování v rozsahu 60 minut
1x finální logotyp
1x grafický minimanuál

Logotyp obdržíte v barevných režimech CMYK/RGB/BW ve vektorových
formátech (AI a EPS) a v bitmapovém formátu (PNG).
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Prémiový balíček

Prémiový balíček obsahuje služby na základě individuálních smluvních
podmínek a představuje „klasický“ postup od tvorby logotypu, až po
kompletní CI.
Ceny začínají od 20 000 Kč bez DPH.
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Zásady práce

Při tvorbě používáme výhradně profesionální nástroje a písma s legálně
nabytými licencemi. Návrh logotypu s kompletní tvorbou písma nabízíme
pouze v prémiovém balíčku.
Spolupráce musí být založena na důvěře klienta ve schopnosti designéra.
Dále si vyhrazujeme právo nereflektovat takové připomínky, které se příčí
typografickým nebo estetickým zásadám.
Poskytujeme relevantní zpětnou vazbu a snažíme se nabídnout co nejvyšší
kvalitu služeb. Pokud však klient opakovaně trvá na změnách a návrzích,
které poškozují výsledek práce, vyhrazujeme si právo spolupráci ukončit.
Záloha slouží jako skicovné a je nevratná.
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