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Grafika 3D 
wizualizacje interior od 400 zł netto / ujęcie 
wizualizacje exterior od 700 zł netto / ujęcie 
plan 3D wnętrza / piętra od 150 zł netto / ujęcie 
modelowanie szczegółowe produktu na podstawie 
zdjęć lub rysunków technicznych (bez tekstur, sam 
obiekt) 

od 100 zł netto 

wizualizacje produktu (statyczne) od 20 zł netto / element 
(obiekt) z danej sceny 

modelowanie i rigowanie postaci od 1000 zł netto 
PDF 3D, czyli PDF z interaktywnymi modelami 3D 
(modele klienta) 

od 150 zł netto 

Animacje komputerowe 
animacje reklamowa 2D / 3D (np. produktu) od 700 zł netto za 3 min. 
animacje typu intro / outro / packshot od 200 zł netto (10 – 15 sek.) 
animacje typu prezentacja, infografika (np. połącze-
nie technik 2D, 3D, zdjęć oraz klipów wideo) 

od 1000 zł netto za 5 min. 

animacje stron www (w tym mobilnych) – prototypo-
wanie 

od 500 zł netto za 5 min. 

Postprodukcja 
montaż, edycja wideo, odszumianie, stabilizacja, 
usuwanie przeplotu i poprawa jakości, dodawanie 
tekstów i innych elementów do istniejących 
materiałów wideo (np. do filmów zgrywanych z no-
śników VHS) 

od 500 zł netto 

konwersja plików audio/wideo od 30 zł netto 

Grafika 2D 
dostosowanie dostarczonego projektu graficznego od 50 zł netto 
projekt logotypu od 400 zł netto 
wektoryzacja logo od 50 zł netto 
projekt wizytówki jedno / dwustronnej od 100 zł netto 
projekt papieru firmowego od 50 zł netto 
projekt teczki firmowej od 80 zł netto 
identyfikacja wizualna firmy od 450 zł netto 
katalog / folder reklamowy od 50 zł netto / strona 
projektowanie ulotki od 50 zł netto / strona 
projektowanie plakatu od 100 zł netto 
projektowanie opakowań z wizualizacją 3D od 500 zł netto 
obróbka fotografii, retusz, montaż, renowacja starych 
zdjęć 

od 100 zł netto 

* W cenie możliwe jest dokonanie 5 zmian, których łączny czas nie przekracza 1h pracy grafika. Kolejne 
zmiany wyceniane są indywidualnie, zakładając minimum 1h pracy grafika – 50 zł netto. 

** Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej 
w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 
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