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Studio DTP Hussars.pl powstało w 2006 roku w Krakowie. 
Jesteśmy zespołem specjalistów gotowych podjąć każde 
zadanie z dziedziny projektowania użytkowego oraz składu 
komputerowego (DTP) i przygotowania materiałów do 
druku. Tworzymy wszelkiego rodzaju magazyny, gazety 
korporacyjne, książki, katalogi produktowe, albumy, reklamy 
prasowe, broszury, ulotki, katalogi, plakaty, logotypy etc. 
Zajmujemy się również składem niszowych poradników, 
broszur, gazetek, książek i e-booków.

Tworzymy publikacje elektroniczne na tablety iPAD oraz 
czytniki Kindle. Przygotowywane przez nas dokumenty 
w formacie PDF mogą być udostępniane w serwisie 
internetowym lub wysyłane pocztą elektroniczną. 
W praktyce oznacza to znaczne obniżenie kosztów 
dystrybucji materiałów reklamowych. 

Świadczymy usługi w zakresie:

- Kompleksowej obsługi wydawnictw drukowanych
Custom publishing, layout prasowy, makiety gazet, 
magazyny, prasa korporacyjna (prasa firmowa), katalogi, 
katalogi produktowe etc. Świadczymy kompleksowe usługi 
na każdym etapie prac: projekt, skład, retusz, korekta, 
przygotowanie do druku, druk. Mamy doświadczenie we 
wprowadzaniu do sprzedaży i koordynowaniu sprzedaży/
wysyłek/zwrotów w sieci EMPIK.

- Projektowania graficznego
Projektujemy wszelkiego rodzaju formy graficzne: Branding 
firmowy (Logotyp, logo,  księgi systemu wizualnego –  
kompleksowa tożsamość firmowa), reklamy, reklamy 
prasowe, materiały POS, broszury, plakaty, ulotki, foldery itp.

- Pre-press (przygotowanie materiałów do druku)
Przygotowujemy prace zgodnie ze specyfikacją drukarni. 
Możemy sprawować nadzór nad drukiem na każdym etapie.

DTP 
KSIĄŻKI / E-BOOKI... 4
MAGAZYNY / CZASOPISMA / GAZETY... 4
KATALOGI / FOLDERY REKLAMOWE... 4
ULOTKI... 4
WIZYTÓWKI... 4
PAPIER FIRMOWY... 4
REGULAMINY (np. OWU)... 5
FORMULARZE... 5
RAPORTY ROCZNE... 5
PLAKAT / OUTDOOR... 5

CUSTOM PUBLISHING
MAGAZYN WEWNĘTRZNY LUB ZEWNĘTRZNY,  
GAZETA... 7

IDENTYFIKACJA FIRM
NAZWA FIRMY... 9
LOGO / LOGOTYP... 9
KSIĘGA ZNAKU CI... 9
WIZYTÓWKI... 9
PAPIER FIRMOWY... 9

* Podane ceny są cenami netto. Ceny dotyczą projektów graficznych. Nie uwzględniono cen druku, korekty i redakcji, zakupu fotografii/ilustracji itp. 
**Wszystkie ceny zawierają dwie korekty (na podstawie materiałów i wytycznych od Klienta).
***Ceny mogą być negocjowane indywidualnie przy dłuższej współpracy.



DTP



ŁAMANIE TEKSTU / DESIGN / LAYOUT UWAGI

KSIĄŻKI / E-BOOKI

Książka/E-book – proza 200 zł 1 arkusz wydawniczy – 40 tys. znaków ze spacjami, 
bez wielu zdjęć i grafik; PDF.

Książka/Poradnik/E-book 250 zł 1 arkusz wydawniczy – 40 tys. znaków ze spacjami, 
wiele zdjęć i grafik, bogata szata graficzna; PDF.

Album 1 strona, mało tekstu, dużo zdjęć i grafik

E-book MOBI/ePUB 100 zł 1 arkusz wydawniczy – 40 tys. znaków ze spacjami, mało zdjęć 
i grafik; MOBI lub ePUB (przy obu formatach cena + 50%).

Książka naukowa 290 zł 1 arkusz wydawniczy – 40 tys. znaków ze spacjami, wiele 
zdjęć i grafik, tabele; PDF.

Tomik poezji 120 zł 1 arkusz wydawniczy – 700 wersów; FORMAT PDF.

Projekt okładki 600-1 000 zł Dowolny format; PDF.

MAGAZYNY / CZASOPISMA / GAZETY

Czasopisma kolorowe 150 zł Cena za 1 stronę, dowolny format; PDF.

Czasopisma jednobarwne 100 zł Cena za 1 stronę, dowolny format; PDF.

KATALOGI / FOLDERY REKLAMOWE

Katalog „albumowy” / Folder 250 zł Cena za 1 str., dowolny format, wliczona obróbka zdjęć; PDF.

Katalog produktowy 300 zł Cena za 1 str., dowolny format, wliczona obróbka zdjęć; PDF.

ULOTKI

Projekt graficzny ulotki (A5, DL) 500 zł Ulotka dwustronna (kolor 4+4); PDF.

Projekt graficzny ulotki (A4, 2xDL) 550 zł Ulotka dwustronna (kolor 4+4); PDF.

Projekt ulotki sztancowanej 
(wycinanej do kształtu – dowolny format)

700 zł Cena obejmuje projekt wykrojnika (sztancy)

WIZYTÓWKI 200 zł Projekt graficzny dwustronny 1 szt.; PDF.

PAPIER FIRMOWY 200 zł Projekt graficzny; PDF.



UWAGI

REGULAMINY (np. OWU)

Broszura A5 45 zł Wliczono naniesienie 2 korekt dostarczonych przez 
Zamawiającego, cena za 1 stronę; PDF.

Broszura A4 50 zł Wliczono naniesienie 2 korekt dostarczonych przez 
Zamawiającego, cena za 1 stronę; PDF.

FORMULARZE 

Formularz statyczny w formacie PDF 
(do druku lub w formie do ściągnięcia na stronie WWW)

300 zł Za 1 stronę, 
cena zryczałtowana – bez względu na liczbę pól i tekstu.

Formularz z polami edytowalnymi PDF 300 zł Za 1 stronę (na podstawie gotowego formularza statycznego),
cena zryczałtowana – bez względu na liczbę pól edytowalnych.

Korekta formularza statycznego  
(w formacie Adobe InDesign *indd)

100 zł Za 1 stronę, 
cena zryczałtowana – bez względu na liczbę poprawek na 
stronie.

RAPORTY ROCZNE

Raport roczny A5 45 zł Wliczono naniesienie 2 korekt, cena za 1 stronę.

Raport roczny A4 50 zł Wliczono naniesienie 2 korekt, cena za 1 stronę.

PLAKAT / OUTDOOR

Plakat A5, A4, A3, A2, A1 400 zł Koncepcja, kreacja graficzna.

Billboard od 800 zł Koncepcja, kreacja graficzna.

Baner na stronę www 400 zł Koncepcja, kreacja graficzna.



Custom Publishing



MAGAZYNY I PRASA KORPORACYJNA UWAGI

MAGAZYN WEWNĘTRZNY LUB ZEWNĘTRZNY, GAZETA

Projekt graficzny magazynu 3 000 zł Układ, forma graficzna, czcionka, układ szpalt, makieta, logo.

Opracowanie merytoryczne, 
nadzór redaktora naczelnego

od 1 000 zł Cena negocjowana indywidualnie.

Content / Artykuł od 150 zł Cena negocjowana indywidualnie.

Redakcja techniczna od 150 zł 1 ark. – 40 tys. znaków ze spacjami,  
bez zdjęć i grafik (22 strony). 
Redakcja techniczna dostarczonych tekstów. 
Cena negocjowana indywidualnie.

Korekta 25-50 zł/ark. 
(jedno czytanie), 
45-70 zł/ark. 
(dwa czytania)

Cena obejmuje korektę jednego arkusza wydawniczego. 
W zakres korekty wchodzi sprawdzenie i poprawienie 
interpunkcji, ortografii, składni lub czytanie tekstu na 
zgodność z oryginałem.

Skład – Czasopisma kolorowe 150 zł Cena za 1 stronę, dowolny format; PDF.

Skład – Czasopisma jednobarwne 100 zł Cena za 1 stronę, dowolny format; PDF.



Identyfikacja Firm



IDENTYFIKACJA WIZUALNA UWAGI

NAZWA FIRMY 1 500-5 000 zł Koncepcja nazwy firmy

LOGO / LOGOTYP 600-2 500 zł Wersja wektorowa oraz rastrowa. 

KSIĘGA ZNAKU CI 600-3 500 zł W zależności od rozbudowania księgi

WIZYTÓWKI 200 zł Projekt graficzny dwustronny 1 szt.

PAPIER FIRMOWY 200 zł Projekt graficzny
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