Hej!

Jeśli to czytasz, prawdopodobnie czeka nas wspólny projekt!
Pomyślałam, że infografika, pozwoli nam sprawnie określić pewne podstawowe
kwestie. Poniżej znajdziesz kilka informacji na temat ustalonych przeze mnie
warunków współpracy oraz wyjaśnienie tego jak ona przebiega.
Oczywiście to tylko pewien zarys, jeśli masz jakieś pytania, sugestie pisz śmiało :)
aleksandra.cmachowska@gmail.com
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Czego
potrzebujesz?
Jeśli jesteś zainteresowany
współpracą ze mną, spróbuj
jak najszczegółowiej opisać
to czego potrzebujesz.
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Cennik
Ilustracja próbna a5 - 30 zł
Ilustracja a5 - 50-100 zł
Ilustracja a4 - 100-150 zł
Ilustracja a3 - 200-300 zł
zakładka malowana - 30-40zł
Wersja cyfrowa pracy + 10
zł/ilustrację
Logo użytkowe - 200 zł
Logo z księga znaku - 500 zł
Projekt wizytówek - 50-100 zł

Projekty, które wykonuję
są niezwykle różne, dzięki
czemu traktuję je
indywidualnie. Im więcej
informacji podasz w
pierwszym mailu, tym
łatwiej będzie mi dobrze
wycenić projekt.
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Zaliczka
Zazwyczaj umawiam się na
zaliczkę w wysokości 30%
kwoty projektu.
Po zaksięgowaniu przelewu
zaczynam pracę nad
projektem.
Zaliczka jest bezzwrotna.

Oddanie praw autorskich
pozwalające kopiować pracę +
30% wyceny

Czas realizacji
projektu

Wstępna wycena
ilustracji próbnej/
całego projektu
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Każdy projekt traktuję z
sercem, dlatego staram się
go zrealizować nie tylko
dobrze, ale i sprawnie.
Kontaktując się ze mną,
napisz na kiedy oczekujesz,
aby projekt był gotowy, a ja
dam znać czy będzie to
możliwe :)

Prawa autorskie
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artyarty.pl

Pozostawiam sobie prawo
do wykorzystywania
stworzonych przeze mnie
prac, do celów
promocyjnych w moich
mediach
społecznościowych oraz
portfolio.
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Ilustrowanie
książki/bajki
Po pierwsze napisz mi jaki
masz zamysł. Zarys,
szczegóły, wszytko co
pomoże mi zrealizować
ilustracje tak jak sobie
wymarzyłeś.
Określ ile ilustracji ma mieć
Twoja książka?
Jaki mają mieć format?
Chcesz, aby zajmowały całą
stronę czy może mają
pełnić rolę ozdobników?

Przebieg
projektu
Podczas tworzenia staram
się, aby moi klienci byli
częścią tego procesu.

07

Jeśli szkic totalnie Ci nie
odpowiada, poprawiam go
zgodnie z Twoimi
sugestiami.
Natomiast jeśli przy drugim
podejściu wciąż jesteś
totalnie nie zadowolony z
efektu, być może to nie
mnie szukasz?

Następnie pokaż mi Twój
tekst, a ja spróbuję stworzyć
słowny rozpis wszystkich
ilustracji oraz okładki.
Jeśli uznam za konieczne,
zmianę ilości ilustracji,
zapytam o Twoje odczucia i
przedstawię mój pomysł.
Zawsze jest możliwość
stworzenia kolejnych
ilustracji jeśli coś wpadnie
Ci do głowy :)

Każdorazowo wysyłam
szkice do zatwierdzenia i
ewentualnych poprawek.

W gotowych pracach
malowanych akwarelą,
jestem w stanie
wprowadzać jedynie
niewielkie poprawki.
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Ilustracja
testowa
Chcesz sprawdzić moje
umiejętności? Zawsze
możemy stworzyć próbną
ilustrację w cenie 30 zł.
Do tego celu prześlij mi
fragment tekstu, a ja
spróbuję go zilustrować.

Oddanie
projektu
W momencie opłacenia
projektu przesyłam Ci efekt
naszej wspólnej pracy :)
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Gotowe ilustracje/obrazy/
zakładki przesyłam listem
poleconym lub kurierem.
Sam wybierasz.

Następnie w zależności od
tego czy efekt Ci się
spodoba, możemy działać
dalej, albo zakończyć
współpracę.

Płatność

Jeśli potrzebne Ci wersje
cyfrowe, nie ma problemu!
Dostaniesz dostosowane do
druku pliki pdf/png.
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W momencie, w którym
zrealizujemy założenia
projektu, wysyłasz mi
przelew z ustaloną na
początku kwotą,
zmniejszoną o wysokość
zaliczki :).

Dobrego dnia!
Czekam na
kontakt! :)

