Ceník platný pro rok 2020

CENÍK PORADENSKÝCH SLUŽEB
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.

1. Designérské soutěže
2. Doprovodné služby 		

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.

předcházející soutěži
3. Doprovodné služby 		
následující po soutěži

Kromě poradenství vám nabízíme širokou škálu inzertních
možností v našem Czechdesign magazínu, nejčtenějším
oborovém online médiu v Česku. Jejich přehled najdete
v samostatném ceníku - ke stažení zde.
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1. DESIGNÉRSKÉ SOUTĚŽE
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. Níže uváděné ceny zahrnují kompletní organizační náklady.
Nezahrnují případné odměny porotcům, skicovné a odměny v soutěži - i tyto položky vám však v rámci projektu naceníme, abyste měli v nákladech od
začátku zcela jasno.
1.1 Uzavřená designérská soutěž (tendr) 			

od 64.000 Kč

koncept, pravidla, rešerše, legislativa, produkce, vyhodnocení
1.2 Uzavřená designérská soutěž s porotou			

od 135.000 Kč

koncept, pravidla, rešerše, legislativa, produkce, sestavení poroty, vedení zasedání, technické a organizační zabezpečení, administrace zakázky
1.3 Otevřená designérská soutěž				

od 183.000 Kč

koncept, pravidla, legislativa, grafika kampaně, copywriting, mediální kampaň, online systém sběru prací, sestavení poroty, vedení zasedání,
technické a organizační zabezpečení, administrativa

2. DOPROVODNÉ SLUŽBY PŘEDCHÁZEJÍCÍ SOUTĚŽ
BRANDING - Design by měl sedět k vaší značce.. a máte jasno jaká by vaše značka měla být, aby byla úspěšná?
2.1 Rešerše trhu či vybrané oblasti zájmu		

15.000 Kč

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

25.000 Kč

2.3 Brand identita a positioning - facilitovaný workshop a prezentace zákl.charakteristik značky					

25.000 Kč

POZNÁNÍ - Pronikněte pod povrch, poznejte skutečné potřeby vaší cílové skupiny, inspirujte se.
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2.4 Hloubkové rozhovory s cílovou skupinou (5 účastníků)

26.000 Kč

2.5 Workshop s cílovou skupinou pro získání insightů

29.000 Kč

DEFINICE ZADÁNÍ - Formulujte jasně designový úkol na základě reálných potřeb uživatelů.
2.6 Interní kreativní workshop pro interpretaci insightů a konkretizaci design challenge 						

25.000 Kč

3. DOPROVODNÉ SLUŽBY NÁSLEDUJÍCÍ PO SOUTĚŽI
PROTOTYPOVÁNÍ - Připravte k prezentaci vybrané nápady s největším potenciálem
3.1 rešerše výrobců, technologie materiálů			

od 10.000 Kč

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

od 15.000 Kč

TESTOVÁNÍ - Ověřte si u cílové skupiny jak vaše řešení odpovídá na jejich požadavky.
3.3 testování online - dotazování CZD fans s responzí 100, vč.reportu

15.000 Kč

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

29.000 Kč

IMPLEMENTACE - Optimalizované řešení uveďte do praxe (nabízíme jako součást komplexních projektů).
3.5 zajištění výroby (tendr na dodavatele, vzorkování, schvalování až po dodání fin.výrobku)						
3.6 produkce grafiky, webu, fotoprodukce			

od 20.000 Kč
individuální kalkulace

Naše hodinová sazba pro veškeré odborné konzultace v oblasti designu a brandingu činí 1.000 Kč. Všechny částky uvádíme bez DPH.

Chcete se dozvědět více o nabídce našich služeb přesně pro vás? Pište na radim.tucek@czechdesign.cz nebo volejte 734 422 405.
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