Vstupní fomulář
Název firmy/osoby:
IČ:
Obor podnikání:
Kontakt (telefon, email pověřené osoby):

Poptávám:

Logo (3 návrhy)

Logo

Tiskoviny
(běžné)

Tiskoviny
(katalog)

Služby

Logo (v počtu

návrhů)

Logomanuál

Minilogomanuál

Bez manuálu

Leták

Hlavičkový papír

Banner

Vizitka

Klopové desky

Jiné:

Mám vlastní návrh
vnitřního vzoru stran

Chci
stran

návrh/y vnitřního vzoru

Mám vlastní návrh obálky

Chci

návrh/y obálky

Vektorizaci podkladů

Skenování (do A4)

Generování čárových kódů

Jiné:

Interiéru / Exteriéru

3D vizualizaci

Produktu

Specifikace
Formát:

A6

A4

A2

50×90mm

A5

A3

A1

jiný:

na výšku

Orientace formátu:
Oboustraně:

Ne

na šířku
Ano

Počet kusů:
Počet barev:

1

3

PANTONE

2

4 (CMYK)

nevím

Ne

Jazykové mutace:

jiný:

Ano:

Popis:
Při navrhování chci plně uspokojit Vaše představy, proto bych se rád dozvěděl více o Vaši představě, aby mohl návrh
nejlépe reflektovat Vaše potřeby.

Cílová skupina:
Uveďte komu má být produkt určen

Barevnostní skladba:

Uveďte barvy, které chcete použít/
upřednostnit popřípadě kterým se vyhnout

Styl provedení:

abstraktně

minimalisticky

Architektura

Čistě

technicky

3D

Město

Špinavě

retro

Cartoon

Venkov

Rukopisem

* jiný

* nedokážu pospat styl, viděl/a jsem na internetu zajímavý styl (přidejte odkazy pro inspiraci) :

* mám konkrétní představu o vzhledu:

Návrh bude obsahovat:
text - asi v počtu:

grafy - asi v počtu:

tabulky - asi v počtu:

Fotografie - asi v počtu:

vektorové ilustrace, infografiky, ikony - dodám asi v počtu:
vektorové ilustrace, infografiky, ikony - chci navrhnout asi v počtu:

Mohu poskytnout podklady:

Nemohu poskytnout, mám k dispozici pouze:

pro tisk:
loga v křivkách

loga v rastru

fotografie pro tisk (min 300DPI)

fotografie pro obrazovku (min 96 DPI)
naskenovaný text

textové podklady

naskenované ilustrace, infografiky, ikony

vektorové ilustrace, infografiky, ikony
pro 3D vizualizaci:

fotografie produktu

vzorek produktu k zapůjčení
fotografie produktu/interéru z více
než dvou pohledů

nekvalitní fotografii pouze z jednoho pohledu
neznám přesné rozměry

3 rozměry produktu/interiéru

Požaduji dodat finální data pro loga v :

AI

Požaduji dodat finální data pro tiskoviny v :
Další specifikace výstupu:

EPS

PDF

PNG (96DPI)

PDF (tiskové PDF/X a náhledové)

JPG (300DPI)

