∕ O1.O7.2O21 – 31.12.2O21 ∕

Цінові
пропозиції
брендинг
(логотип, айдентика, власне брендинг, social media kit)

веб-рішення
(сайт в оренду, лендинг, сайт-візитка, бізнес сайт, інтернет магазин,
чат боти, підтримка сайтів, SMM-супровід)
фізичні носії
(візитки, бланки, наліпки, листівки, запрошення, плакати,
широкоформатна продукція, таблички, вказівники, аркуші для запису,
блокноти, упаковки, багатосторінкова продукція)

bypaul.design
info@bypaul.design

t.me/bypauldesign
fb.com/bypauldesign

+380 98 772 9005
telegram, viber

Брендинг
Логотип
Пакет 01

Пакет 03

Пакет ІКС

1 варіант,
до 5 правок

3 варіанти,
до 10 правок

Необмежена
кількість варіантів
та правок протягом
15 днів*

готові файли
в форматах
ai, png, svg

готові файли
в форматах
ai, png, svg

готові файли
в форматах
ai, png, svg

знижка 5%
на макети з цим
лого назавжди

знижка 10%
на макети з цим
лого назавжди

знижка 20%
на макети з цим
лого назавжди

690 ₴

1760 ₴

7000 ₴

* строки відправки нових макетів – від 4 до 24 годин робочого часу, залежно від обсягу змін

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

Пакет 01

Пакет 03

Пакет ІКС

1 варіант,
до 5 правок

3 варіанти,
до 10 правок

Необмежена
кількість варіантів
та правок протягом
30 днів*

готові файли
у відповідних
форматах

готові файли
у відповідних
форматах

готові файли
у відповідних
форматах

знижка 5%
на макети з цим
лого назавжди

знижка 10%
на макети з цим
лого назавжди

знижка 20%
на макети з цим
лого назавжди

1760 ₴

2630 ₴

10000 ₴

* строки відправки нових макетів – від 4 до 24 годин робочого часу, залежно від обсягу змін

Брендинг
Власне брендинг
(логотип, айдентика, інтер’єрна ідентифікація, брендовий одяг, корпоративний транспорт,
напрямки зовнішньої реклами та просування бренду)

Пакет 01

Пакет 03

Пакет ІКС

1 варіант,
до 5 правок

3 варіанти,
до 10 правок

Необмежена
кількість варіантів
та правок протягом
30 днів*

готові файли
у відповідних
форматах

готові файли
у відповідних
форматах

готові файли
у відповідних
форматах

знижка 5%
на макети з цим
лого назавжди

знижка 10%
на макети з цим
лого назавжди

знижка 20%
на макети з цим
лого назавжди

3000 ₴

5200 ₴

20000 ₴

* строки відправки нових макетів – від 4 до 24 годин робочого часу, залежно від обсягу змін

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

Пакет 01

Пакет 03

Пакет ІКС

1 варіант,
до 4 правок

3 варіанти,
до 7 правок

Необмежена
кількість варіантів
та правок протягом
15 днів*

готові файли
у відповідних
форматах

готові файли
у відповідних
форматах

готові файли
у відповідних
форматах

460 ₴

820 ₴

3200 ₴

* строки відправки нових макетів – від 4 до 24 годин робочого часу, залежно від обсягу змін

Веб-рішення
Сайт в оренду
Лендинг або сайт-візитка на CMS Wordpress з кастомізованим шаблоном, наповнення
інформацією, адміністративна частина, хостинг, базова технічна підтримка в текстовій формі.

Пакет 01

Пакет 03

Пакет ІКС

від 1 місяця

від 3 місяців

при оплаті за рік

200 ₴/міс.*

90 ₴/міс.*

900 ₴/рік*

1080

* при розміщенні на піддомені студії, власний домен оплачується додатково

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

від

2120 ₴

від

3200 ₴

від

4400 ₴

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

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

від

8300 ₴

від

1100 ₴

Чат боти
Чат боти в telegram або messenger, архітектура, наповнення
інформацією, тестування, підключення до сторінки,
за потреби – постійне обслуговування або періодичні оновлення

Веб-рішення
Підтримка
(сайтів або профілів в соцмережах)

Пакет 01

Пакет 03

Пакет 03+

технічна підтримка

живий сайт

активний сайт

контроль за паролями,
термінами роботи,
працездатністю

контроль за паролями,
термінами роботи,
працездатністю

контроль за паролями,
термінами роботи,
працездатністю

створення
резервної копії
1 раз/місяць

створення
резервної копії
1 раз/місяць

створення
резервної копії
2 рази/місяць

оновлення системи
та плагінів
2 рази/місяць

оновлення системи
та плагінів
2 рази/місяць

оновлення системи
та плагінів
2 рази/місяць

розміщення
матеріалів клієнта
1 раз/тиждень

розміщення
матеріалів клієнта
1 раз/3 дні

написання статей,
дизайн ілюстрацій
10 год/місяць*

написання статей,
дизайн ілюстрацій
20 год/місяць*

підготовка/оновлення
рекомендацій роботи
2 рази/рік

підготовка/оновлення
рекомендацій роботи
4 рази/рік

170 ₴/міс.

990 ₴/міс.

1980 ₴/міс.

1530 ₴/рік

8900 ₴/рік

17800 ₴/рік

* невикористані години можуть бути перенесені на наступний місяць

Фізичні носії
Друковані фізичні носії
(ціни вказані тільки за дизайн, вартість друку та доставки розраховуються
в момент замовлення)

Пакет 01

Пакет 03

Пакет ІКС

1 варіант,
до 2 правок

3 варіанти,
до 5 правок

Необмежена
кількість варіантів
та правок протягом
7 днів*

візитки, бланки, наліпки

72 ₴

121 ₴

480 ₴

листівки, запрошення, плакати

109 ₴

182 ₴

720 ₴

широкоформатна продукція

97 ₴

162 ₴

640 ₴

62 ₴

248 ₴

таблички, вказівники

37 ₴

аркуші для запису, блокноти

79 ₴

133 ₴

530 ₴

розміщення логотипа на сувенірах

19 ₴

33 ₴

132 ₴

* строки відправки нових макетів – від 2 до 12 годин робочого часу, залежно від обсягу змін

Фізичні носії
Друковані фізичні носії
(ціни вказані тільки за дизайн, вартість друку та доставки розраховуються
в момент замовлення)

Пакет 01

Пакет 03

Пакет ІКС

1 варіант,
до 2 правок

3 варіанти,
до 5 правок

Необмежена
кількість варіантів
та правок протягом
7 днів*

упаковки
від

137 ₴

від

204 ₴

від

810 ₴

до

350 ₴

багатосторінкова продукція, за 1 ст.
до

58 ₴

до

117 ₴

персональна ілюстрація

350 ₴

500 ₴

2000 ₴

* строки відправки нових макетів – від 2 до 12 годин робочого часу, залежно від обсягу змін

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

Актуальні спеціальні пропозиції
Партнерська програма
Знижка 10% для рекламних агенцій, друкарень, телеканалів та інших супутніх організацій,
діє постійно
Некомерційні організації
Безкоштовний дизайн для волонтерських, благодійних та некомерційних організацій,
діє постійно, не входить в партнерську програму (спілкування з клієнтом відбувається
персонально)
Перепакування бренду
50% знижка на ребрендинг, або дизайн для нових напрямків роботи, викликаних кризою,
діє до закінчення карантину в Україні, не входить в партнерську програму (спілкування
з клієнтом відбувається персонально)
Підписка на послуги
Нижчі ціни та можливість пріоритетного виконання

Про студію
Про студію
Bypaul design studio (раніше – by Paul design studio) – невелика студія у Львові. Працюємо
понад 2 роки. За час існування ми виконали понад 70 робіт з брендингу та сотні невеликих
замовлень від маленької наліпки до широкоформатної продукції та великих каталогів.
Ми орієнтуємось на комплексні послуги графічного дизайну і брендингу для малого бізнесу,
тому постійно розвиваємо нові програми та сервіси, щоб забезпечувати всі потреби.
Для того, щоб якість роботи залишалась на високому рівні, ми працюємо тільки з певною
кількістю клієнтів водночас.

bypaul.design
info@bypaul.design

t.me/bypauldesign
fb.com/bypauldesign

+380 98 772 9005
telegram, viber

