1. Branding
2. Poznání

CENÍK NAŠICH SLUŽEB

3. Definice

Proces tvorby designu je úžasnou cestou,
na které vám pomáháme v každém kroku.
Ceník obsahuje ve zjednodušené formě celou šíři našich služeb,
konkrétní nabídku přesně pro vás a váš projektvám rádi
připravíme a zašleme.
Váš projekt se může skládat třeba jen z jediné položky
tohoto ceníku. Nebo může pokrýt všechny kroky vývoje
designu - od získávání poznatků o spotřebitelích, definování
té správné designové výzvy, přes tvorbu návrhů, prototypování
až po testování a uvedení do praxe.

4. Ideace
5. Prototypování
6. Testování
7. Implementace
8. PR
9. Inzerce
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1. BRANDING
Design by měl sedět k vaší značce.. a máte jasno jaká by vaše značka měla být, aby byla úspěšná?
1.1

rešerše trhu, trendů, oblasti zájmu

13 000,-

1.2

business model - facilitovaný workshop a report s návrhem optimalizace business modelu

20 000,-

1.3

brand identita a positioning - facilitovaný workshop a prezentace zákl.charakteristik značky

25 000,-

2. POZNÁNÍ
Pronikněte pod povrch, poznejte skutečné potřeby vaší cílové skupiny, inspirujte se.
2.1

hloubkové rozhovory s cílovou skupinou (5 účastníků)

19 000,-

2.2 workshop s cílovou skupinou pro získání insightů

25 000,-

2.3 rekrutace kreativních účastníků pro váš workshop

1 000,-

3. DEFINICE
Formulujte jasně designový úkol na základě reálných potřeb uživatelů.
3.1

interní kreativní workshop pro interpretaci insightů a konkretizaci design challenge

18 000,-

4. IDEACE
Zapojte kreativní síly a získejte spoustu skvělých řešení vašeho úkolu. Soutěž pro vás zorganizujeme celou na klíč nebo vám pomůžeme
s vybranou částí projektu, například připravíme rešerši a doporučíme vhodné kandidáty do vaší soutěže.
4.1
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designérská soutěž uzavřená (tendr)
rešerše, brief, produkce, licenční sml., PR článek

45 050,-

4.2 designérská soutěž otevřená
koncept, pravidla, sestavení a vedení odborné poroty, vizuální prezentace, copywriting, mediální kampaň, administrativa

129 200,-

4.3 designérská soutěž kombinovaná
dtto + rešerše a výzva

141 950,-

5. PROTOTYPOVÁNÍ
Připravte k prezentaci vybrané nápady s největším potenciálem.
5.1

rešerše výrobců, technologie materiálů

5.2 zajištění výroby prototypu (komunikace designér, výroba..)

10 000,19 000,-

6. TESTOVÁNÍ
Ověřte si u cílové skupiny jak vaše řešení odpovídá na jejich požadavky.
6.1

příprava scénáře výzkumu a jeho nastavení

8 000,-

6.2 testování online - dotazování CZD fans s responzí 100, vč.reportu

10 000,-

6.3 testování face to face formou co-creation workshopu - s 5 účastníky vč.rekrutace a reportu

25 000,-

7. IMPLEMENTACE
Optimalizované řešení uveďte do praxe (nabízíme jako součást komplexních projektů).
7.1

zajištění výroby (tendr na dodavatele, vzorkování, schvalování až po dodání fin.výrobku)

20 000–80 000,-

7.2 produkce webových stránek (project management bez nákladů na grafiku a programování)

30 000,-

7.3 photo shooting - 1 den ateliérového image focení s art directorem

20 000,-

7.4 návrh letáku A6 - grafika a copywriting

4 000,-

8. VAŠE PR VE SVĚTĚ DESIGNU
Vkročte a prezentujte se tím, že přineste vašemu publiku skutečnou hodnotu.
8.1
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inspirativní odborná přednáška světového experta z oblasti designu - veřejná pod vaší záštitou
koncept, kompletní produkce, honorář experta

80 000,-

8.2 inspirativní workshop světového experta z oblasti designu - na míru pro vaši organizaci
koncept, kompletní produkce, honorář experta

70 000,-

8.3 den plný inspirace, kreativity a designu: přednáška + workshop
koncept, kompletní produkce, honorář experta

100 000,-

8.4 série 4 Dnů v průběhu roku (4x přednáška a 4x workshop)
koncept, kompletní produkce, honorář experta

380 000,-

9. INZERCE A PREZENTACE
Pro vaše projekty nabízíme rozsáhlou nabídku inzerce, která je jasně zaměřená na specifickou cílovou skupinu a je efektivní.
Od banneru po celoroční partnerství s nejčtenějším webem o designu, dle vašich požadavků a možností.
KRÁTKODOBÁ A JEDNORÁZOVÁ INZERCE
9.1

článek na míru (produkční a redakční podpora, fotograf + sociální sítě)

25 000,-

9.2 promovaná Facebook reklama na nše fanoušky (podle rozsahu zacílení)

4 000,-

9.3 banner

6 000,-

9.4 post na Instagramu

4 000,-

9.5 zařazení do Instastories

1 500,-

JOBS
9.6 zveřejnění 1 pozice v sekci jobs 14 dní (schvaluje redakce)

0,-

9.7 zveřejnění 14 + 30 dní (fotografie, týdenní aktualizace – zobrazení na homepage, vrchní pozice v kategorii Jobs)

4 000,-

9.8 zveřejnění 14 + 30 dní + banner

10 000,-

9.9 dtto + 2 cílené FB posty

18 000,-

SOUTĚŽE
9.10 zveřejnění v sekci soutěže (schvaluje redakce)

0,-

9.11 zveřejnění + zařazení do newsletteru + 2 cílené FB posty

14 000,-

9.12 zveřejnění + zařazení do newsletteru + 2 cílené FB posty + banner 2 týdny

26 000,-

9.13 zveřejnění + zařazení do newsletteru + 3 cílené FB posty + banner 2 týdny + článek

49 000,-

KONTINUÁLNÍ PREZENTACE NA PORTÁLU CZD - ROČNÍ PARTNERSTVÍ
9.14 jako našemu dlouhodobému partnerovi vám sestavíme balíček dle vašich potřeb vč. nestandardních služeb
na veškeré plnění získává partner slevu 30% z ceníkových cen
minimální hodnota ročního partnerství je 84.000 Kč (po slevě 30%, tj. 120.000 Kč před slevou)

Naše hodinová sazba pro veškeré odborné konzultace v oblasti designu a brandingu činí 1.000 Kč.
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84 000,-

