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Agencja reklamowa Bielsko STUDIO DAR

Jesteśmy solidną i kreatywną agencją reklamy z Bielska-Białej. Nasz zespół tworzą młodzi, wykwalifikowani ludzie  
z głowami pełnymi świeżych, nietuzinkowych pomysłów i niezbędnym doświadczeniem w branży reklamowej.

Nasza agencja reklamy zajmuje się wszystkimi formami szeroko pojętej reklamy - naszym działaniem obejmujemy 
reklamę zewnętrzną, wewnetrzną oraz internetową. 

W naszej ofercie znajdziesz kompleksowe usługi reklamowe (projekt + realizacja):

• projektowanie stron www Bielsko
• landing pages i mikrostrony
• sklepy www Bielsko
• modernizacja stron internetowych
• strony i aplikacje na urządzenia mobilne
• szablony Allegro
• pozycjonowanie stron internetowych Bielsko, linki sponsorowane w Google
• banery flash, animacje flash
• domeny, hosting
• tworzenie i obsługa fanpage’ów (kont firmowych) na portalach społecznościowych - m.in. Google+, 

Facebook, Twitter

• wizualizacje 3D, sesje zdjęciowe, panoramy sferyczne, spacery wirtualne

• projektowanie logo, wykonanie Księgi Znaku
• identyfikacja wizualna firm, dokumenty firmowe, koperty
• wizytówki, ulotki, katalogi, foldery, plakaty
• litery 3D, szyldy
• banery, billboard’y, citilight’y
• gadżety reklamowe (naklejki, długopisy, kubki i inne)
• materiały POS (potykacze, rollupy, flagi reklamowe, ekspozytory)

• oklejanie samochodów Bielsko - osobowych i flot firmowych
• wyklejanie witryn sklepowych folią 

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę niektórych z naszych usług (ceny z 2012/2013 roku, 
przedstawione ceny nie są ofert wiążącą, do podanych cen należy doliczy podatek VAT. 23%). 

W sprawie aktualnej wyceny konkretnej usługi i przygotowania szczegółowej oferty prosimy o kontakt z naszą 
agencją.

Skontaktuj się z nami, a przygotujemy dla Ciebie indywidualną ofertę wraz z wyceną GRATIS!
 •  693 152 855  •  poczta@studiodar.pl  •  www.studiodar.pl
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Oferta na projektowanie stron Bielsko  
z panelem CMS 

STRONY WWW BIELSKO - SPECYFIKACJA SERWISU Cena 
1900.00 zł

System wykonania:
• php, Java Script. Nowoczesne systemy umożliwiające rozbudowę oraz dowolne przekształcanie 

serwisu w późniejszym czasie oraz dające gwarancję dobrego pozycjonowania. Projektujemy zawsze z 
nastawieniem na ewentualną rozbudowę lub dodanie nowych finkcjonalności.

Szata graficzna:
• unikalny projekt graficzny przygotowany na potrzeby serwisu. Przedstawiony projekt wstępny 

dowolnie możemy modyfikować i wprowadzać poprawki jeszcze przed wdrożeniem serwisu. Ilość 
poprawek bez ograniczeń. Projekt uwzględnia przygotowanie strony głownej, podstron, ikon, stron 
produktów. 

System zarządzania treścią CMS:
•  panel do edycji oraz dodawania aktualności, zdjęć, nowych zakładek oraz podstron i formularzy

Ilość podstron:    
• Do 8 zakładek. 

Slider produktowy (opcja):
• umieszczony w górnej części strony slider przewijający najciekawsze produkty/nowości/okazje. 

Wyposażony w ciekawe efekty przewijania zdjęć uatrakcyjniający stronę.

Galeria zdjęć :
• technika wykonania Flash lub Java.
• zdjęcia otwierane na tej samej stronie z opisem oraz efektem zamazania tła z tyłu fotografii, z 

możliwością przeglądania kolejnych zdjęć bez potrzeby zamykania okna, strzałki prawo-lewo.

Formularz kontaktowy:
• umieszczony w zakładce kontakt, dzięki niemu odwiedzający w szybki sposób może wysłać wiadomość 

bez konieczności konfigurowania własnego programu pocztowego. Wiadomośc trafia wprost na 
skrzynkę e-mail.

Inne funkcjonalności (opcjonalne, lecz w cenie):
•  Wyszukiwarka, kalendarz, newsletter, system statystyk odwiedzin strony.

Wdrożenie strony, utworzenie kont pocztowych:
• skonfigurowanie domeny oraz serwera pod wymogi nowej strony internetowej.
• utworzenie oraz konfiguracja kont pocztowych, połączenie ich z formularzami kontaktowymi na stronie 

internetowej. (jeśli zostaje wykupiony hosting w STUDIO DAR).

Pozycjonowanie, przygotowanie:
• strona całkowicie zbudowana i zoptymalizowana pod potrzeby pozycjonowania na wybrane 

frazy serwisu. Wystarczy wybrać tylko słowa kluczowe na które strona ma być wyświetlana w 
wyszukiwarkach i możemy zacząć pozycjonowanie (opcja wyceniana osobno). Normalnie 
przebudowa strony zbudowanej niezgodnie z wytycznymi pozycjonerskimi to dodatkowy koszt który 
trzeba ponieść, lecz mało kto o tym pisze.

Wersje językowe:
•  Polski, Angielski. Opcjonalnie można dołożyć inne wersje językowe.
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Oferta na przygotowanie logo, ulotek i wizytówek
SPECYFIKACJA  

Logo na stronę internetową:
• logo. Bez formatu wektorowego, całkowicie spełniające oczekiwania stawiane przez reklamę w 

internecie. 
• Cena: 200,00

Logo w postaci wektorowej:
• logo. Format wektorowy, całkowicie spełniające oczekiwania stawiane przez reklamę w prasie, druku.
• przygotowanie w programie Illustrator oraz corel draw
• przygotowanie 2 projektów (szkiców)
• Popularne formaty plików: Ai, PSD, EPS
• cena: 450,00 

Ulotki A5 dwustronnie:
• Rodzaj papieru: kreda 135g (różne opcje)
• Uszalechetnienia: lakier dyspersyjny
• Typ: kolor 4/4 dwustronnie
• Nakład: 250szt. - cena 85,00
• Nakład: 500szt. - cena 105,00
• Nakład: 1000szt. - cena 140,00
• Przygotowanie projektu: kompletne projekt, przygotowany pod druk wraz ze spadami. Cena: 60,00

Ulotki A3 lamane do A4:
• Rodzaj papieru: kreda 135g (różne opcje)
• Uszalechetnienia: lakier dyspersyjny
• Typ: kolor 4/4 dwustronnie
• Rozmiar: 299x422 mm
• Nakład: 500szt. - cena 317,00
• Nakład: 1000szt. - cena 355,00
• Przygotowanie projektu: kompletne projekt, przygotowany pod druk wraz ze spadami. Cena: 80,00 

Wizytówki dwustronnie:
• Rodzaj papieru: kreda 350g (różne opcje)
• Uszalechetnienia: lakier dyspersyjny
• Typ: kolor 4/4 dwustronnie
• Nakład: 500szt. - cena 80,00
• Nakład: 1000szt. - cena 130,00
• Przygotowanie projektu: kompletne projekt, przygotowany pod druk wraz ze spadami. Cena: 40,00 

Wizytówki jednostronne X1000 na papierze ozdobnym:
• Rodzaj papieru:  od 200g do 285g (różne opcje)
• Uszalechetnienia: lakier dyspersyjny
• Typ: kolor 4/4 dwustronnie
• Nakład: 100szt. - cena 90,00
• Przygotowanie projektu: kompletne projekt, przygotowany pod druk wraz ze spadami. Cena: 40,00

Wszystkie usługi, które oferuje nasza agencja reklamowa Bielsko, znajdziecie na www.studiodar.pl
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Papier firmowy A4:
• Papier: Preprint 90g
• Kolor:  4/0 jednostonnie
• Nakład: 250szt. - 1124,26  

Nakład: 500szt. - 1378,10
• Przygotowanie projektu do druku: 85,00 zł

Teczka firmowa: standard 490x337
• Papier: Kreda 350g mat
• Uszlachetnianie: lakier dyspersyjny (większy  

połysk lub głębię matu, lepsza budowa lakieru  
oraz większa ilość aplikowania)

• Kolor: dwustronnie 4/0 jednostonnie
• Typ: 2 bigowa
• Nakład: 250szt. - 1124,26  

Nakład: 500szt. - 1378,10
• Przygotowanie projektu do druku: 85,00 zł

Długopisy:
• Rodzaj: Metalowe (bardzo ładne i eleganckie)
• Zdobienie:  Laserowe (własne logo, dane kontaktowe)
• Korpus - metal - aluminium lakierowane
• Wymiary - 135 mm x Ø10 mm
• Kolorystyka - do wyboru
• Chowanie wkładu - włącznik przyciskowy
• Wkłady wymienne - typ ZENITH
• Nakład: 50szt. - 144,26 zł

Baner na płot - Frontlit 510g:
Materiał jednostronny (frontlit) - zadrukowane jednostronnie w pełnym kolorze, są gotowe do montażu. 
Posiadają wzmocnione brzegi i metalowe oczka zamontowane na brzegach co 50 cm. Odporne na warunki 
atmosferyczne, więc można je stosować do wewnątrz jak i na zewnątrz. 

• Zadrukowany w pełnym kolorze do rozdzielczości nawet 1440 dpi
• Bardzo wytrzymały na rozerwania, rozdarcia, odporny na wilgoć, promieniowanie UV,                       

niską i wysoką temperaturę
• Materiał o konstrukcji plandeki (duża wytrzymałość)
• Oczka co 50 cm, zgrzewane boki
• Gotowy do montażu
• powlekanie całego baneru specjalnym tworzywem

Cena:  29,99 netto / m2 

Oferta na teczki i papier firmowy oraz banery
SPECYFIKACJA  
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