CENNIK USŁUG

1. ZDJĘCIA 360

o

* jeśli w poniższym cenniku nie ma wyszczególnionej interesującej Cię usługi dot. zdjęć obrotowych 360o, zadzwoń do nas
tel. 792 404 929 lub napisz biuro@obracamy360.pl - z przyjemnością ją dla Ciebie wykonamy.

USŁUGA
1. ZDJĘCIA OBROTOWE

CENA NETTO (stawka VAT – 8%)
W zależności od ilości obróconych przedmiotów/produktów

od 1 do 5 produktów
od 6 do 10 produktów
od 11 do 20 produktów
od 21 do 50 produktów
Powyżej 50 produktów

25 zł / produkt
22 zł / produkt
20 zł / produkt
19 zł / produkt
17 zł / produkt
OPCJE DODATKOWE

2. Przygotowanie produktu do
zdjęć (składanie, polerowanie,
czyszczenie itp.)
3. Dowolny znak wodny (np. logo
firmy) w wybranym narożniku
zdjęcia obrotowego
4. Zmiana wyglądu przycisków
nawigacji zdjęcia obrotowego
5. Ustawienie auto-obrotu
6. Ustawienie dowolnej liczby
klatek składających się na
zdjęcie obrotowe (od 18 do 360
klatek) rekomendowane 30-40
7. Zmiana szybkości obrotu
zdjęcia obrotowego (od 1 do 36
klatek/sekundę)
8. Dodanie ikonki linkującej do
portali Social Media
9. Dodanie ikonki linkującej
bezpośrednio do strony produktu
10. Dodanie sloganu
reklamowego na zdjęcie
obrotowe
11. Zmiana kierunku obrotu
12. Zmiana języka podpowiedzi
* OPCJA EXPRESS – realizacja w
ciągu 24h od otrzymania
produktów do zdjęć
** Transport naszym kurierem

Tylko teraz – GRATIS!

Tylko teraz – GRATIS!
Tylko teraz – GRATIS!
Tylko teraz – GRATIS!
Tylko teraz – GRATIS!

Tylko teraz – GRATIS!
Tylko teraz – GRATIS!
Tylko teraz – GRATIS!
Tylko teraz – GRATIS!
Tylko teraz – GRATIS!
Tylko teraz – GRATIS!
+50% do wartości zamówienia
ustalane telefonicznie lub mailowo w zależności od wagi i wymiarów paczki

www.obracamy360.pl | tel. 792 404 922 | e-mail: biuro@obracamy360.pl | 42-400 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 5A

A może zainteresuje Cię usługa profesjonalnych zdjęć produktowych, które sprawią, że zwiększysz sprzedasz? Rzuć okiem…

2. ZDJĘCIA PRODUKTOWE - PACKSHOTY
* jeśli w poniższym cenniku nie ma wyszczególnionej interesującej Cię usługi dot. zdjęć obrotowych produktowych, zadzwoń do nas
tel. 792 404 929 lub napisz biuro@obracamy360.pl - z przyjemnością ją dla Ciebie wykonamy.

USŁUGA

CENA NETTO (stawka VAT – 8%)

1. ZDJĘCIA PRODUKTOWE

W zależności od ilości zdjęć jednego produktu

od 1 do 10 zdjęć
od 11 do 30 zdjęć
od 31 do 50 zdjęć
od 51 do 100 zdjęć
od 101 do 200 zdjęć
powyżej 200 zdjęć

7 zł / zdjęcie
6,5 zł / zdjęcie
6 zł / zdjęcie
5,5 zł / zdjęcie
5 zł / zdjęcie
możliwość telefonicznej lub mailowej negocjacji ceny

2. PAKIETY ZDJĘĆ
PRODUKTOWYCH

Opłacasz z góry, OSZCZĘDZASZ i korzystasz kiedy potrzebujesz

pakiet 100 zdjęć
pakiet 150 zdjęć
pakiet 200 zdjęć
większe pakiety zdjęć
3. Szparowanie (wycięcie tła)
4. Przygotowanie produktu do
zdjęć (czyszczenie, polerowanie)
5. Złożenie / zmontowanie /
wypełnienie produktu na
potrzeby zdjęć
5. Znak wodny (np. logo firmy)
6. Podstawowy retusz produktu:
- usunięcie pyłków/rys
- optymalizacja nasycenia kolorów
- optymalizacja cieni / kontrastu itp.

7. Optymalizacja wymiarów
zdjęcia i proporcji produktzdjęcie, zgodnie z wymaganiami
(dopasowanie do już istniejących
zdjęć produktów)
8. Zmniejszenie wagi pliku ze
zdjęciem – nawet do 80%
kompresji BEZ ZMIANY JAKOŚCI
ZDJĘCIA!
9. Indywidualne tło za produktem
(według życzenia lub projektu
klienta)
10. Utrzymanie przedmiotu w
pionie na potrzeby zdjęć (np.
luźna cholewka, pasek torebki)
* OPCJA EXPRESS – realizacja w
ciągu 24h od otrzymania
produktów do zdjęć
** Transport naszym kurierem

420 zł (oszczędzasz 130 zł)
600 zł (oszczędzasz 150 zł)
800 zł (oszczędzasz 200 zł)
możliwość telefonicznej lub mailowej negocjacji ceny
OPCJE DODATKOWE
Tylko teraz – GRATIS!
2 zł / produkt
3 zł / produkt
1 zł / zdjęcie
Tylko teraz - GRATIS

2 zł / zdjęcie

1 zł / zdjęcie

Tylko teraz – GRATIS!

Tylko teraz – GRATIS!

+50% do wartości zamówienia
ustalane telefonicznie lub mailowo w zależności od wagi i wymiarów paczki

www.obracamy360.pl | tel. 792 404 922 | e-mail: biuro@obracamy360.pl | 42-400 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 5A

A może skorzystasz z usługi sesji zdjęciowej produktów w zastosowaniu, która zwiększy konwersję? Rzuć okiem…

3. SESJE ZDJĘCIOWE - BRIEF
* wypełnij poniższy BRIEF i odeślij na biuro@obracamy360.pl. Na podstawie poniższych informacji, maksymalnie w ciągu 24 godzin roboczych,
przygotujemy dla Ciebie ofertę, którą wyślemy mailem. Skontaktujemy się z Tobą w przypadku jakichkolwiek pytań.
** Jeśli Ty masz pytania dot. oferty sesji zdjęciowych lub poniższego BRIEFu, zadzwoń do nas tel. 792 404 929 lub napisz biuro@obracamy360.pl.

SESJE ZDJĘCIOWE – BRIEF
udziel krótkich odpowiedzi na poniższe pytania lub zaznacz odpowiednie treści

sesja plenerowa / sesja produktów w zastosowaniu

RODZAJ SESJI

* zaznacz interesujący Cię rodzaj sesji

Nazwa firmy
Imię i nazwisko osoby kontaktowej
Nr tel. do osoby kontaktowej
Adres e-mail do osoby kontaktowej
Adres strony www firmy
Branża w której działa firma
Rodzaj sprzedawanych produktów
Grupa docelowa klientów firmy
Ekskluzywność sprzedawanych
produktów

produkt ekskluzywny / produkt ze średniej półki cenowej / produkt budżetowy
* zaznacz odpowiedź

Kilka linków do stron www ze
zdjęciami sesyjnymi, które się
Państwu podobają

•
•
•
•
•

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Kilka linków do stron www ze
zdjęciami sesyjnymi, które się
Państwu nie podobają
(można pominąć ten punkt)

•
•
•
•
•

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Kilka linków do stron www Państwa
konkurencji

•
•
•
•
•

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Kilka linków do stron www z liderami
Państwa branży (Państwa zdaniem)

•
•
•

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Jakie produkty znajdą się na sesji?
Na co należy zwrócić szczególną
uwagę wykonując zdjęcia Państwa
produktów?
Jakie największe zalety chcieliby
Państwo uwypuklić na zdjęciach
sesyjnych?

www.obracamy360.pl | tel. 792 404 922 | e-mail: biuro@obracamy360.pl | 42-400 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 5A

Gdzie wykorzystywane będą zdjęcia
sesji zdjęciowej (plakaty, strona
www, ulotki, materiały promocyjne,
inne…)?
Jaka jest wymagana wielkość zdjęcia
w pikselach oraz preferowany format
pliku zasadniczego (np. .jpg, .png,
.tiff, inny- jaki?)

Dodatkowe uwagi

Powyższy BRIEF ma za zadania jak najlepiej zrozumieć Państwa branżę, specyfikę sprzedawanych produktów, klientów
do których adresujecie Państwo swoją ofertę oraz wszelkie inne elementy, które pozwolą nam jak najlepiej
dostosować szczegóły sesji zdjęciowej do Państwa wymagań.

Zdjęcie choć najpiękniejsze, jeśli nie sprzedaje - jest bezużyteczne. Dlatego prosimy o poświęcenie kilku minut na
odpowiedź na powyższe pytania, by efekty naszej pracy były satysfakcjonujące dla Państwa i pozytywnie wpłynęły na
poprawę konwersji sprzedawanych przez Państwa produktów.

Wypełniony (komputerowo lub odręcznie) BRIEF prosimy wysłać na adres biuro@obracamy360.pl. Na podstawie
poniższych informacji, maksymalnie w ciągu 24 godzin roboczych, przygotujemy dla Ciebie ofertę, którą wyślemy
mailem. Skontaktujemy się z Tobą w przypadku jakichkolwiek pytań.

www.obracamy360.pl | tel. 792 404 922 | e-mail: biuro@obracamy360.pl | 42-400 Zawiercie, ul. Powstańców Śląskich 5A

