
Цінові
пропозиції

брендинг
(логотип, айдентика)

веб-рішення
(social media kit, лендинг, сайт-візитка, бізнес сайт, інтернет магазин,
дизайн сайтів та додатків, підтримка)

фізичні носії
(візитки, бланки, наліпки, листівки, запрошення, плакати,
широкоформатна продукція, таблички, вказівники, аркуші для запису,
блокноти, упаковки, багатосторінкова продукція)

+380 98 772 9005
telegram, viber

bypaul.design
info@bypaul.design

fb.com/bypauldesign

∕ ЦІНИ АКТУАЛЬНІ З O1.O1.2O23 ∕



Пакет 01
1 варіант,

до 5 правок

готові файли
в форматах
ai, png, svg

готові файли
в форматах
ai, png, svg

готові файли
в форматах
ai, png, svg

Пакет 02
2 варіанти,

до 10 правок

Пакет ІКС
Необмежена

кількість варіантів
та правок протягом

15 днів*

Логотип

знижка 10%
на макети з цим
лого назавжди

знижка 5%
на макети з цим
лого назавжди

знижка 20%
на макети з цим
лого назавжди

Брендинг

* – строки відправки нових макетів від 2 до 8 годин у робочий час студії

1760 ₴ 2640 ₴ 3900 ₴



Пакет 01
1 варіант,

до 5 правок

готові файли
у відповідних

форматах

готові файли
у відповідних

форматах

готові файли
у відповідних

форматах

Пакет 02
2 варіанти,

до 10 правок

Пакет ІКС
Необмежена

кількість варіантів
та правок протягом

30 днів*

Айдентика
(логотип, гайдлайн, паттерни, візитки, бланки, наліпки на пакування або конверти, 
подарункові карти або купони, аркуші для запису або блокноти, SM Kit, додатковий носій)

знижка 10%
на макети з цим
лого назавжди

знижка 5%
на макети з цим
лого назавжди

знижка 20%
на макети з цим
лого назавжди

Брендинг

3150 ₴ 4800 ₴ 7000 ₴
* – строки відправки нових макетів від 2 до 8 годин у робочий час студії



Пакет 01
1 варіант,

до 4 правок

готові файли
у відповідних

форматах

готові файли
у відповідних

форматах

готові файли
у відповідних

форматах

Пакет 02
2 варіанти,

до 7 правок

Пакет ІКС
Необмежена

кількість варіантів
та правок протягом

15 днів*

Веб-рішення

Social Media Kit
(створення та оформлення сторінок у facebook, instagram, фото профілю, обкладинки,
три шаблони оформлення дописів, 4 кнопки або іконки, підпис в email)

1080 ₴ 1620 ₴ 2410 ₴
* – строки відправки нових макетів від 2 до 8 годин у робочий час студії



Веб-рішення

Лендинг
Односторінковий сайт, кастомізований дизайн, наповнення
інформацією, можливість адміністративної частини, базова
технічна підтримка протягом 1 місяця

Сайт візитка
Кількасторінковий сайт, кастомізований дизайн, наповнення
інформацією, адміністративна частина, базова технічна підтримка
протягом 1 місяця

Корпоративний сайт
Багатосторінковий сайт, закрита частина, кастомізований дизайн,
наповнення інформацією, адміністративна частина, базова
технічна підтримка протягом 1 місяця

Інтернет магазин
Багатосторінковий сайт, корзина та можливість оплати,
кастомізований дизайн, наповнення інформацією, адміністративна
частина, базова технічна підтримка протягом 1 місяця

від 1680 ₴

від 2530 ₴

від 3450 ₴

від 6600 ₴

Вище вказана мінімальна вартість. Більш точно зможемо розрахувати ціну, дізнавшись ваші
вимоги та побажання, і обговоривши рішення, які будуть найбільш оптимальними.
Вартість домену (ім’я, за яким можна перейти на сайт) та хостингу (місце на сервері, де
лежать файли сайту) у вказану вартість не входить.



Веб-рішення

Дизайн сайтів
Дизайн десктопної та мобільної версій, зображення, іконки та
ілюстрації включені у вартість. Вартість вказана за одну сторінку
і залежить від загальної кількості елементів та сторінок.

Дизайн додатків
Зображення, іконки та ілюстрації включені у вартість. Вартість
вказана за один екран і залежить від загальної кількості
елементів та сторінок.

Підтримка сайту
Включає контроль за паролями, термінами роботи, працездатністю,
створення резервних копій, оновлення системи та розширень,
розміщення ваших матеріалів, а також написання статей та
ілюстрування, підготовка рекомендація щодо розвитку. Вартість
розраховується залежно від потреб клієнта.

до 450 ₴

до 400 ₴

до 3100 ₴



Пакет 01
1 варіант,

до 2 сесій правок

Пакет 02
2 варіанти,

до 5 сесій правок

Пакет ІКС
Необмежена

кількість варіантів
та правок протягом

7 днів*

візитки, бланки, наліпки

Фізичні носії

Друковані фізичні носії
(ціни вказані тільки за дизайн на основі матеріалів клієнта та/або неунікальних елементів,
вартість персонального художнього сюжету (ілюстрації), друку та доставки розраховуються
в момент замовлення)

листівки, запрошення, плакати

широкоформатна продукція

таблички, вказівники

аркуші для запису, блокноти

210 ₴ 310 ₴140 ₴

410 ₴ 600 ₴270 ₴

310 ₴ 460 ₴210 ₴

70 ₴ 103 ₴47 ₴

до 410 ₴ до 600 ₴до 270 ₴
* – строки відправки нових макетів від 2 до 8 годин у робочий час студії



Пакет 01
1 варіант,

до 2 правок

Пакет 02
2 варіанти,

до 5 правок

Пакет ІКС
Необмежена

кількість варіантів
та правок протягом

15 днів*

Фізичні носії

багатосторінкова продукція, за 1 ст.

візуалізація сувенірної продукції

Потрібна послуга, якої немає?
Напишіть нам, ми підготуємо персональну пропозицію, якщо зможемо виконати,
запропонуємо вам електронний сертифікат на знижку.

до 340 ₴ до 510 ₴до 230 ₴

37 ₴

упаковки

до 610 ₴ до 890 ₴до 410 ₴

* – строки відправки нових макетів від 2 до 8 годин у робочий час студії

Друковані фізичні носії
(ціни вказані тільки за дизайн на основі матеріалів клієнта та/або неунікальних елементів,
вартість персонального художнього сюжету (ілюстрації), друку та доставки розраховуються
в момент замовлення)



+380 98 772 9005
telegram, viber

bypaul.design
info@bypaul.design

fb.com/bypauldesign

Актуальні спеціальні пропозиції
Некомерційні організації
Безкоштовний дизайн для волонтерських, благодійних та некомерційних організацій,
діє постійно, не входить в партнерську програму (спілкування з клієнтом відбувається
персонально)

Погодинна оплата
Маєте різноманітні завдання, але не має потреби постійно тримати команду? Пропонуємо
можливість погодинної оплати роботи студії. Щотижня ви отримуєте погодинний звіт про
всю виконану роботу.

BDS-монетки
За кожне оплачене замовлення нараховуються бали, які можна використати на сувеніри
та подарунки

Підписка на послуги
Можливість придбати додаткову знижку та інші бонуси. Діє від моменту погодження до
кінця календарного місяця/півріччя

Додатково

Пакет
Друзі

макет до 12/24 год,
правки до 8 годин*

додатково
+10% знижки

530 ₴/міс.

2120 ₴/півріччя

* 12 години – фізичні носії; 24 годин – логотип, SM Kit, ілюстрація; брендинг, веб-рішення,
багатосторікові видання – пріоритетно, залежно від обсягу. В кількість годин редагування
враховується тільки робочий час студії – з 10:00 до 22:00.


