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PASJA
Wykonaliśmy wiele projektów graﬁcznych, logotypów, identyﬁkacji wizualnych oraz stron internetowych.
Z ogromną przyjemnością projektujemy nowe. Lubimy się uczyć, poznawać, działać, zaskakiwać. Mamy
świadomość, iż nasza praca wymaga niezwykłej kreatywności. Projektowanie graﬁczne jest naszym hobby,
któremu poświęcamy każdą wolną chwilę. Chętnie działamy nieszablonowo, bez powielania gotowych
wzorców. Potraﬁmy pracować przy użyciu różnych materiałów i technik.
INTERNET, POLIGRAFIA, REKLAMA, MULTIMEDIA, FOTOGRAFIA - TO NASZ ŚWIAT!

JAKOŚĆ
Oferujemy szeroki wachlarz usług reklamowych na najwyższym poziomie. Każdy powierzony nam projekt
traktujemy indywidualnie. Cechuje nas zaangażowanie, rzetelność, dokładność oraz wysokie poczucie
odpowiedzialności. Stawiamy na oryginalność oraz kreatywność naszych projektów, dostarczając naszym
klientom produkty najwyższej jakości. Stale rozwijamy się i uczymy, szukamy nowych rozwiązań, by nasze
realizacje były innowacyjne. Bacznie obserwujemy nowe trendy na rynku. Dysponujemy bardzo dobrym
zapleczem sprzętowym i programowym.

PROFESJONALIZM
Zapewniamy profesjonalną obsługę, szybką realizację projektów, wysoki standard oraz komfortowe warunki
współpracy. Przed przystąpieniem do projektowania graﬁcznego robimy szczegółowe rozeznanie rynku,
branży oraz Twojej konkurencji. Działanie to, ma na celu stworzenie unikalnego i dopasowanego do
charakteru działalności projektu graﬁcznego, przyciągającego uwagę potencjalnych klientów. Chętnie
dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem, oferujemy pomoc w wyborze najlepszych rozwiązań.
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PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
POTRZEBUJESZ WSPARCIA GRAFICZNEGO? JESTEŚMY DO TWOJEJ DYSPOZYCJI!

Projektowanie graﬁczne jest ﬁlarem naszej działalności, w której dysponujemy zarówno doświadczeniem
jak i masą oryginalnych pomysłów. Aby stworzyć projekt, który będzie zarówno efektownym i skutecznym
narzędziem marketingowym często trzeba działać nieszablonowo, wykorzystywać nowe trendy, bez
powielania wzorców. Projekty opracowane są w profesjonalny sposób, zgodnie z przyjętymi standardami.

IDENTYFIKACJA WIZUALNA
WIZYTÓWKA PAPIER FIRMOWY TECZKA NOTATNIK KOPERTA NAKLEJKA BANER FLAGA GADŻETY

System identyﬁkacji wizualnej – wszystko to, co pozwala zidentyﬁkować ﬁrmę i odróżnić ją od innych.
Potrzebna każdej marce jak powietrze. Poprawnie wykonana to bardzo silny i spójny wizerunek na każdym
nośniku reklamowym, wysoka rozpoznawalność ﬁrmy oraz pozytywne skojarzenia, które chcemy aby
pozostawały w głowach klientów na lata. Dziś identyﬁkacja wizualna to podstawa w marketingu każdej
ﬁrmy.

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

PROJEKTOWANIE LOGO
SYGNET LOGOTYP TAGLINE KSIĘGA ZNAKU

Rozpoczynasz działalność biznesową, tworzysz nową markę lub produkt? A może masz już ﬁrmę, której
wizerunek potrzebuje odświeżenia? Logo to najważniejszy znak ﬁrmy, którym komunikujesz się z klientami.
Dobre logo pomaga marce odróżnić się od konkurencji, sprzedaje, angażuje i zapada w pamięć oraz
czytelnie i wyraźnie komunikuje wartości. Ludzie muszą Cię zobaczyć, zanim Cię wysłuchają.

PROJEKTOWANIE OPAKOWAŃ I ETYKIET
OPAKOWANIE ETYKIETA NAKLEJKA TORBA

Projektujemy nowoczesne i niebanalne opakowania reklamowe, etykiety dla produktów i linii produktów.
Właściwie zaprojektowane opakowanie przynosi korzyści z czysto handlowego punktu widzenia oraz jest
powodem, dla którego klient sięga po produkt. Projektując opakowanie lub etykietę stawiamy się na miejscu
klienta, aby stworzyć produkt, który zachęci go do wyboru produktu spośród innych.

INTERNET

INTERNET

PROJEKTOWANIE STRON INTERNETOWYCH
STRONA FIRMOWA PORTAL SERWIS PRODUKTOWY BLOG

Strona internetowa stała się jednym z głównych kanałów komunikacji z klientem. Dlatego jej stworzenie
wymaga gruntowego przeanalizowania potrzeb i celów oraz określenia priorytetów. Dla każdego klienta
tworzymy unikalny, przejrzysty i intuicyjny projekt graﬁczny strony. W profesjonalny sposób stworzymy
dla Ciebie stabilną witrynę zgodną z najnowszymi standardami i technologiami.

WIZYTÓWKA WWW
STRONA FIRMOWA STRONA PRYWATNA WITRYNA EVENTOWA

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z biznesem nie musisz od razu wydawać wielkich pieniędzy
na stronę internetową. Na początek wystarczy prosta strona w wersji mini, która zawiera do 5 zakładek,
galerię zdjęć, animowany baner oraz mapę. Do tego przyda Ci się indywidualny, ciekawy projekt graﬁczny,
który w pełni odda charakter Twojej działalności oraz przyciągnie potencjalnych klientów.

INTERNET

BANERY ANIMOWANE
ANIMACJA FLASH ANIMACJA HTML BANER STATYCZNY

Oferujemy wykonanie projektów banerów animowanych oraz banerów statycznych, które pomogą
skutecznie przyciągnąć nowych odbiorców. Nasze projekty dostosowane są graﬁcznie i animacyjnie do
charakteru strony internetowej oraz reklamowanych produktów. Wykonujemy profesjonalne zestawy
projektów banerów reklamowych do internetowej kampanii reklamowej.

TWORZENIE GRAFIK I INNYCH MATERIAŁÓW
SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY ELEMENTY STRONY WWW ARKUSZE SZABLONY

Aby odnieść sukces, wszyscy zainteresowani budowaniem marki muszą zdobyć uwagę użytkowników sieci.
Zajmujemy się tworzeniem graﬁki na proﬁle i strony społecznościowe. Projektujemy wygląd dla aplikacji
internetowych, gier i quizów. Dysponujemy zapleczem do tworzenia ﬁlmów i innych materiałów
promocyjnych. Masz pomysł? Przedstaw nam swój plan, a my oszlifujemy Twoją propozycję.

MULTIMEDIA

MULTIMEDIA

ANIMACJE I EFEKTY SPECJALNE
ANIMACJA LOGO ANIMACJA PRODUKTU ANIMACJA POKLATKOWA ANIMACJA 3D POKAZ SLAJDÓW

Skutecznym i niezwykle atrakcyjnym sposobem by zaprezentować markę, produkt lub usługę są animacje.
Takie formy wizualne są idealne do prezentacji na wszelkiego rodzaju targach, konferencjach, prezentacjach
czy też spotkaniach z klientami oraz kontrahentami. Sprawdzą się one również na ﬁrmowej stronie
internetowej oraz jako element promocji ﬁrmy w sieci.

EDYCJA WIDEO I AUDIO
OBRÓBKA FILMÓW PODKŁAD MUZYCZNY ANIMOWANE PRZEJŚCIA ANIMOWANY TEKST

Posiadasz materiały wideo z targów, konferencji, prezentacji, spotkań z klientami oraz kontrahentami?
Chcesz użyć ich w celach reklamowych lub jako element promocji ﬁrmy w sieci? Dla Ciebie wykonamy
wszelkiego rodzaju korekty, nałożymy ﬁltry, poprawimy kontrast, nasycenie barw. Dostosujemy
rozdzielczość, wagę plików, dodamy podkłady dźwiękowe, przekażemy Ci materiały w odpowiednim
formacie wideo.

MULTIMEDIA

PREZENTACJE
POWER POINT SZABLONY INTERAKTYWNA ANIMACJA MULTIMEDIALNY PDF

Oferujemy wykonanie szablonu dla Twoich prezentacji lub wykonanie całej w oparciu o dostarczone treści.
Dobry pomysł i prosty znak może zdziałać znacznie więcej niż kilka chaotycznych obrazków. Jeśli
potrzebujesz profesjonalnej, estetycznej i czytelnej , ale zarazem inspirującej prezentacji to zdecydowanie
przyjdź do Nas. Wiemy jak wizualizować trudne tematy.
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INFOGRAFIKA
DIAGRAM MAPA WYKRES STATYSTYKI PROCES DANE

Infograﬁka stała się nieodłącznym, a wręcz pożądanym elementem atrakcyjnego przekazu treści.
Wizualizujemy dane, upraszczamy skomplikowane schematy oraz diagramy. Skomplikowany proces
przedstawimy w formie przejrzystej i zrozumiałej ilustracji. Tworzymy profesjonalne infograﬁki, które
przekazują istotne informacje i angażują. Prezentujemy informacje w formie, która nie zakłóca
najważniejszego komunikatu.

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA
FOTOGRAFIA PRODUKTOWA TŁO ARANŻACJE REKLAMA MAKRO BUDYNEK

Zdjęcia są najpopularniejszą formą przekazu. By zachęcić odbiorcę do skorzystania z usługi lub kupna
produktu, niezbędne są profesjonalnie wykonane zdjęcia. Dzięki nowoczesnym technikom cyfrowym
i odpowiednim programom do obróbki fotograﬁi, możemy zaoferować idealnie przygotowane materiały.
Twoje zdjęcia będą odpowiednio wyretuszowane, dopracowane kolorystycznie oraz atrakcyjne dla oka.

RETUSZ I FOTOMONTAŻ
BARWA KADROWANIE POPRAWA SZCZEGÓŁÓW REKONSTRUKCJA MODYFIKACJA WYCINANIE

Posiadasz zdjęcia, z których nie jesteś w pełni zadowolony? Potrzebujesz odpowiednio je przyciąć,
wprowadzić korekty, dopracować kolorystycznie? Chętnie Ci pomożemy. Wykonujemy fotomontaże,
rekonstrukcje starych fotograﬁi, dodajemy efekty, znaki wodne. Usuwamy zniekształcenia spowodowane
przez obiektywy, pozbywamy się niepożądanych elementów na zdjęciach, modyﬁkujemy, zamieniamy tła.
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