
Pakiet logotyp

Tworzymy i promujemy,
by się wyróżniać.

Do identyfikacji wizualnej przywiązujemy ogromną 

wagę, tak by nasze realizacje wyróżniały się na tle 

innych firm. Średnio nad zleceniem spędzamy 30 

godzin roboczych. Wszystko po to, by mieć 

pewność, że wybraliśmy najlepszą odpowiedź na 

potrzebę biznesu. 



Przykłady realizacji



Zestawienie 
pakietów
Pakiet logotyp jest podstawą 

pozostałych, rozszerzonych 

pakietów. Jest to dobry wybór, gdy 

potrzebujemy samego logo. Jeżeli 

chcemy zbudować kompleksowy, 

spójny wizerunek, polecamy pakiet 

identyfikacja wizualna lub pakiet 

rozszerzony.

Pakiet
logotyp

Pakiet
identyfikacja wizualna

Pakiet
rozszerzony

• 2 wersje logotypu

• 2 dostępne poprawki (bez  

   radykalnej zmiany     

   koncepcji)

• wizualizacje logo na 

   materiałach biurowych

   i szyldzie

• Około 30 godzin     

   designera

• Do 2 h konsultacji

• Księga znaku Przykład

• Logo we wszystkich 

   potrzebnych formatach

• Profilowe na facebook 

   gratis

• 2 wersje logotypu

• Identyfikacja wizualna   

   przedstawiona na      

   podstawie wizytówki, 

   papieru firmowego

   i dodatkowego,   

   wybranego materiału 

• wizualizacje identyfikacji 

   na podstawie 

   wizytówki, papieru 

   firmowego, szyldu i  

   jednego dodatkowe 

   materiału

• Około 30 godzin pracy

    dwóch designerów

• Do 5 h konsultacji

• Podstawowa Księga

   Tożsamości. Przykład

• Logo we wszystkich 

    potrzebnych formatach

• Zdjęcie w tle i profilowe    

   na facebook gratis

• warunki ustalane 

   indywidualnie,

   po określeniu potrzeb

• 2 wersje logotypu

• Identyfikacja wizualna   

   przedstawiona na      

   podstawie wizytówki, 

   papieru firmowego

   i dodatkowych materiałach 

• wizualizacje identyfikacji 

   na podstawie 

   wizytówki, papieru 

   firmowego, szyldu i  

   jednego dodatkowe 

   materiału

• Ponad 60 godzin pracy

   dwóch designerów

• Do 8 h konsultacji

• Rozszerzona Księga     

   Tożsamości. Przykład

• Logo we wszystkich 

    potrzebnych formatach

• Zdjęcie w tle i profilowe    

   na facebook gratis2499 zł netto

od 3499 zł netto

1399 zł netto

Twój 
wybór

Tworzymy i promujemy,
by się wyróżniać.

https://www.fallowdeer.pl/wp-content/uploads/2018/09/Stara-Wies-ksiega-tozsamosci.pdf
https://www.fallowdeer.pl/wp-content/uploads/2018/09/Stara-Wies-ksiega-tozsamosci.pdf
https://www.fallowdeer.pl/wp-content/uploads/2018/11/Ksi%C4%99ga-To%C5%BCsamo%C5%9Bci-Wersja-po-komentarzach.pdf
https://www.fallowdeer.pl/wp-content/uploads/2019/01/Ksie%CC%A8ga-znaku.pdf


Pakiet logotyp zawiera:

• 2 wersje logotypu wraz z wizualizacją

   na materiałach biurowych i szyldzie.

•Dostępne są dwie korekty (bez radykalnej zmiany koncepcji)       

  wybranej wersji.

• Około 30 godzin pracy designera

• Do 3 h konsultacji

• Księga znaku, czyli dokument określający jak stosować 

   logo. Przykład

 

• Logo we wszystkich potrzebnych formatach: jpg, png, eps, ai

• Zdjęcie w tle i profilowe na facebook gratis

* W razie potrzeby większej ilości poprawek liczone stawką 

   agencyjną 50 zł netto/h

https://www.fallowdeer.pl/wp-content/uploads/2018/04/Ksi%C4%99ga-znaku.pdf


Projekt postaramy się zakończyć w ciągu 2 tygodni roboczych.
W razie poprawek termin ten może się nieznacznie wydłużyć.

Jak wygląda proces?

1.1. Brief - w razie zainteresowania wypełnisz ankietę online, 

ktora pozwoli nam na lepsze poznanie Twojego biznesu.

2.1 Mapa myśli - z zebranych danych tworzymy chmurę  

      myśli, które następnie porządkujemy graficznie.

2.2 Research - sprawdzamy konkurencję, szukamy 

dobrych praktyk w kraju i za granicą.

2.3 Mood board - tworzymy tablicę z realizacji, które 

nas inspirują. W ten sposób wyznaczamy „mood” (z ang. 

„nastrój”), którym będziemy się kierować przy realizacji.

2.4 Wstępne myśli projektowe - na zakończenie fazy 

koncepcji mamy określony kierunek, który obierzemy przy 

projektowaniu. Całą dotychczasową pracę i wnioski 

konsultujemy z klientem.

1. Faza zbierania informacji

2. Faza koncepcji

1.2. Zaliczka - przelejesz nam połowę kwoty, lub całość ( to 

zależy od Ciebie).

1.3. Rozmowa - umówimy się u nas w biurze lub na 

wideokonferencji. Chcemy dowiedzieć się wszystkiego o Twoich 

celach.



3.1 Szkice - cała wcześniejsza koncepcja zostaje 

zweryfikowana przy pomocy kartki i ołówka. To tutaj 

testujemy pomysły

3.1 Praca graficzna - najlepsze pomysły z ekscytacją 

realizujemy

3. Projektowanie logo

Jak wygląda proces?

5.3 Przekazanie plików  -  wysyłamy logo w 

formatach: jpg, png, eps, ai, oraz gotową księgę znaku

5.4 Wszystko gotowe - Dziękujemy za współpracę i 

cieszymy się najwyższej jakości realizacją

Po przygotowaniu logo, tworzymy prezentację, w której 

opisujemy myśli projektowe, poszczególne elementy logo oraz 

ich powiązanie ze słowami kluczowymi. Oprócz tego 

pokazujemy jak wygląda logo w “praktycznym” użyciu. 

Po zaprezentowaniu klientowi koncepcji logo, wysłuchujemy 

uwag i jeżeli jest taka konieczność, wprowadzamy zmiany. 

4. Prezentacja logo

5.2. Księga znaku - Przygotowujemy dokument określający 

zasady stosowania logo. Przykład

5. Księga znaku i przekazanie plików

5.1. Druga część zapłaty - Po zaakceptowaniu koncepcji 

otrzymujemy drugą część zapłaty i zabieramy się za 

przygotowanie plików do wysyłki

http://


Najlepszym sposobem na rozpoczęcie współpracy 

będzie poinformowanie nas o tym telefonicznie lub 

mailowo.

Daniel Smoleń,
CEO

Jeżeli chcesz ruszyć z projektem to zapraszamy do 

wypełnienia ankiety online:

Chcesz zacząć 
współpracę?

wypełnĳ ankietę 

Co jeszcze możesz zrobić?

516 147 796

kontakt@fallowdeer.pl

Twój 
wybór

www.fallowdeer.pl

https://www.fallowdeer.pl/
mailto:www.fallowdeer.pl?subject=Pakiet%20identyfikacja%20wizualna
https://www.fallowdeer.pl/oferta/branding/brief-logotyp-pakiet-podstawowy/

