
O
FE
RT
A



1 kamera statyczna

mixer video, realizator wizji, 
komputer broadcastowy, do 2

elementów graficznych w transmisji

1

2 kamery statyczne

mixer video, realizator wizji, 
komputer broadcastowy, do 4

elementów graficznych w transmisji

2

2 kamery statyczne + 1 kamera dynamiczna

mixer video, realizator wizji, 
komputer broadcastowy, do 6

elementów graficznych w transmisji

3

3 kamery statyczne + 1 kamera dynamiczna

mixer video, realizator wizji, 
komputer broadcastowy, do 8

elementów graficznych w transmisji

4

2 kamery statyczne + 2 kamery dynamiczne

mixer video, realizator wizji, 
komputer broadcastowy, dowolna ilość
elementów graficznych w transmisji

5

*Czas i cena realizacji projektu jest uzależnione od wielu
czynników i jest każdorazowo ustalany indywidualnie.

HANE - AGENCJA KREATYWNA

TRANSMISJE
STREAMINGOWE

Transmisje internetowe to rozwiązanie, które 
cieszy się rosnącą popularnością. Pozwala ono na 
dotarcie do szerokiej grupy odbiorców. Oczywiście 
możliwy jest też streaming dla ściśle określonego 
grona, co może mieć zastosowanie np. w 
przypadku przekazów live ze szkoleń. Realizujemy 
transmisje internetowe za pośrednictwem takich 
plaplaorm jak Facebook, YouTube, Twitch, LinkedIn 
czy Periscope. 

Podstawowa wycena obejmuje kamerę statyczną 
ze stałym kadrem. Zapewniamy profesjonalną 
realizację streamingu, z możliwością 
zaprezentowania materiałów audiowizualnych czy 
też wizualnych. Oferujemy również dynamiczne 
transmitowanie wydarzeń. Szczegóły transmisji 
uzgadniamy z klientem - zawsze dopasowujemy 
cenę i zapleccenę i zaplecze sprzętowe do wymagań. 

Dbamy o to, by transmisje odbywały się w wysokiej 
jakości i były estetyczne pod kątem graficznym. 
Chcemy, żeby nasz przekaz był miły dla oka i był 
pozytywnie odbierany przez zainteresowanych. 
Jesteśmy w stanie zrealizować transmisje z 
rozmaitych wydarzeń, nie zamykamy się na żadne 
wyzwanie.



1 kamera na planie

1

2-5 kamer na planie

2

1 minuta filmu - cięcie synchronizowane z 
napisami i czołówką dynamiczną

1

1 minuta filmu - synchronizowany do 2 
kamer z napisami - czołówką - animacjami

2

1 minuta filmu - synchronizowany do 3 
kamer - animowana czołówka + 
dynamiczne napisy + animacje

3

*Czas i cena realizacji projektu jest uzależnione od wielu
czynników i jest każdorazowo ustalany indywidualnie.

HANE - AGENCJA KREATYWNA

ANIMACJE
VIDEO
Jeden z ekspertów od komunikacji wizualnej 
stwierdził kiedyś, że „obraz mówi więcej niż tysiąc 
słów, a wideo więcej niż 1000 obrazów”. Właśnie 
dlatego warto stawiać na urozmaicanie 
prezentowanego kontentu i wykorzystywanie 
materiałów wideo. 

DDobrym sposobem na przyciągnięcie uwagi 
odbiorcy są animacje. Nasza firma przygotowuje 
zarówno prostsze, jak i bardziej złożone projekty. 
Każdorazowo dokładamy starań, by w pełni 
zaspokajać oczekiwania klienta i tworzyć materiały 
możliwie jak najlepszej jakości.

HANE - AGENCJA KREATYWNA

MONTAŻ
Podejmujemy się również montażu filmów. 
Jest to bez wątpienia złożony wątek i trudno go 
wycenić. Wszystko jest uzależnione od oczekiwań 
klienta i ilości materiału. Zasady montażu i 
postprodukcji ustalane są indywidualnie. 

PPodczas montażu mogą być użyte rozmaite 
elementy, jak między innymi animacje tekstowe, 
zaawansowane czołówki czy skomplikowane 
synchronizacje i inne zabiegi, które uatrakcyjnią 
materiał wideo.



Projekt wizytówki – papieru firmowego 
standardowy

(pakiet – 1 poprawka)

1

Projekt ulotki - plakatu mało 
formatowego 

(pakiet - 1 poprawka)

2

Projekt graficzny - plakatu wielko 
formatowego - A1/A0/B1/B0 
(pakiet - 1 poprawka)

3

Projekt graficzny - folderu reklamowego 
3 x A4 standardowa wersja projektu 

(pakiet - 1 poprawka)

4

Projekt graficznny - na systemy 
ekspozycyjne RollUp – XBaner itp.. 
(do 3 poprawek w pakiecie)

5

*Czas i cena realizacji projektu jest uzależnione od wielu
czynników i jest każdorazowo ustalany indywidualnie.

HANE - AGENCJA KREATYWNA

KREACJE
GRAFICZNE

Ulotki, wizytówki, plakaty, foldery reklamowe, 
banery, roll-upy, grafiki do opublikowania w 
mediach społecznościowych… Jesteśmy w stanie 
wykonać wiele rozmaitych materiałów. Ich wycena 
jest uzależniona od złożoności zamówienia. 
Warunki i koncepcje ustalamy każdorazowo z 
klientem. Przed przystąpieniem do realizacji 
konsultujekonsultujemy pomysły celem jak najlepszego 
wykonania projektu.

Materiały graficzne są bez wątpienia skuteczną 
formą dotarcia do szerokiego grona odbiorców. 
Publikowanie grafik w mediach społecznościowych 
pozwala na przyciągnięcie uwagi internautów. Na 
takich materiałach można w przejrzysty sposób 
zaprezentować wiele istotnych informacji. 
Prezentowanie wiadomości w taki sposób sprawia, 
że odbioże odbiorca łatwiej je przyswaja.

Tradycyjne formy graficzne, jak m.in. ulotki, 
wizytówki, plakaty, foldery reklamowe, bannery 
czy roll-upy stanowią natomiast ważny element 
komunikacji wizualnej firmy czy danej osoby. 
Należy starannie zatroszczyć się o te składniki – 
tak, by były one spójne z tym, co mówi marka. 



do 10 slajdów - projekt + skład 
(pakiet – 1 poprawka)

1

do 20 slajdów - projekt + skład 
(pakiet – 1 poprawka)

2

do 30 slajdów - projekt + skład 
(pakiet – 1 poprawka)

3

do 40 slajdów - projekt + skład 
(pakiet – 1 poprawka)

4

pow. 50 - 100 slajdów - projekt + skład 
(pakiet – 1 poprawka)

5

*Czas i cena realizacji projektu jest uzależnione od wielu
czynników i jest każdorazowo ustalany indywidualnie.

HANE - AGENCJA KREATYWNA

PREZENTACJE
MULTIMEDIALNE

Prezentacje mulmedialne są nieodłącznym 
elementem szkoleń, spotkań biznesowych czy 
różnych innych wystąpień. Pozwalają prelegentowi 
na skuteczne zaprezentowanie ważnych informacji. 

WWycena prezentacji jest uzależniona od liczby 
slajdów i złożoności projektu. Koszt wykonania 
takiego projektu każdorazowo ustalamy z klientem 
indywidualnie.

OOferujemy wykonywanie prezentacji 
mulmedialnych na miarę XXI wieku. 
Gwarantujemy zadbanie o każdy, nawet 
najmniejszy szczegół. Dokładamy starań, by 
projekty były wykonywane schludnie, przejrzyście 
i czyi czytelnie. Najważniejsze dla nas jest to, by 
odbiorca z łatwością przyswajał prezentowane 
wiadomości.

PPodczas tworzenia prezentacji wykorzystujemy 
materiały dostarczone przez klienta, bądź też 
możemy samodzielnie wykonywać grafiki, wykresy, 
animacje i inne elementy, które są niezbędne w 
prezentacji.



do 10 zdjęć 

1

od 11-30 zdjęć 

2

od 31-50 zdjęć 

3

od 51-99 zdjęć 

4

12 klatek zdjęciowych

5

*Czas i cena realizacji projektu jest uzależnione od wielu
czynników i jest każdorazowo ustalany indywidualnie.

HANE - AGENCJA KREATYWNA

FOTOGRAFIA
PRODUKTOWA

By móc coś sprzedać, trzeba to odpowiednio 
zaprezentować. Proponujemy wykonywanie zdjęć 
produktów. Wysokiej klasy sprzęt i doświadczenie 
sprawiają, że wykonamy fotografie, które pozwolą 
na wzbudzenie zainteresowania wśród odbiorców. 

ZZadbamy o odpowiednie ujęcia, ale i zatroszczymy 
się o to, by zdjęcia były odpowiednio 
wyretuszowane. Klientowi dostarczamy fotografie, 
które są w pełni gotowe do publikacji w sieci – np. 
sklepie internetowym, choć nie tylko.

OOdpowiednie ujęcia produktów mogą być również 
wykorzystywane w kampaniach reklamowych. 
Gwarantujemy rzetelne oddanie na zdjęciach tego, 
jak w rzeczywistości wygląda dany produkt. Dzięki 
naszemu wsparciu uzyskasz fotografie produktów 
możliwie jak najwyższej jakości. Skorzystanie z 
naszych usług to gwarancja zadowolenia!



projekt strony

1

projekt strony + poczta

2

projekt strony + poczta + wdrożenie

projekt strony + podstrona + poczta + 
wdrożenie

4

projekt strony + podstrony + 
dodatkowe funkcjonalności + poczta + 

wdrożenie

5

3

*Czas i cena realizacji projektu jest uzależnione od wielu
czynników i jest każdorazowo ustalany indywidualnie.

HANE - AGENCJA KREATYWNA

STRONY
INTERNETOWE

Każda osoba publiczna czy też instytucja powinna 
posiadać stronę internetową. Nie brakuje takich, 
którzy stawiają na proste rozwiązania, które nijak 
mają się do profesjonalizmu i nie świadczą najlepiej 
o podmiocie, którego witryna dotyczy.

MMy gwarantujemy stworzenie profesjonalnej strony 
internetowej. Zaprojektujemy każdy element tak, 
by w pełni odpowiadał oczekiwaniom klienta. 
Wszystko zostanie „uszyte na miarę” i będzie 
starannie dopasowane do profilu firmy czy zakresu 
działalności danej osoby.

PProjekt strony to podstawowa opcja związana z 
tym elementem naszej oferty. W pozostałych 
pakietach gwarantujemy również stworzenie 
poczty e-mail i wdrożenie strony internetowej. 

MMożemy ponadto zapewnić bieżącą opiekę nad 
stroną internetową od strony technicznej – 
wykonywanie aktualizacji, „porządkowanie” strony 
internetowej czy też bieżące zabezpieczanie przed 
zagrożeniami w postaci wirusów i niebezpiecznych 
oprogramowań.



projekt sklepu + domena + hosng

1

projekt strony + domena + hosng + 
SSL

2

projekt sklepu + domena + hosng + SSL + 
dodatkowe banery i grafiki

3

projekt sklepu + domena + hosng + 
SSL + dodatkowe banery i grafiki + 

wtyczki płatności

4

projekt sklepu + domena + hosng + 
SSL + dodatkowe banery i grafiki + 
wtyczki płatności + administracja 

sklepu

5

*Czas i cena realizacji projektu jest uzależnione od wielu
czynników i jest każdorazowo ustalany indywidualnie.
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SKLEPY
INTERNETOWE

Coraz większym uznaniem cieszy się sprzedaż 
internetowa. Sklepy funkcjonujące w sieci zyskały 
uznanie w oczach konsumentów choćby w okresie 
pandemii koronawirusa. Klienci dostrzegli, że 
kupowanie przez internet jest bardzo wygodne i 
wielu z nich coraz częściej zagląda do sieci w 
poszukiwaniu atrakcyjnych produktów w 
korzkorzystnych cenach.

Właśnie dlatego warto pomyśleć o sklepie 
internetowym. Jest ich w sieci coraz więcej, w 
związku z czym należy zadbać nie tylko o 
atrakcyjną ofertę, ale i o przyjemną dla oka szatę 
graficzną. Oczywiście układ strony musi być 
przejrzysty, by klient nie miał żadnych problemów z 
nawigacją.

O stO stworzenie witryny przyjaznej konsumentowi 
zadba nasza agencja. Oferujemy kompleksowe 
wdrożenie sklepu internetowego, jak i realizację 
samego projektu. Stawiamy na nowoczesne 
rozwiązania, które sprawią, że twój sklep online 
będzie unikatowy i wyróżni się na tle pozostałych!



4 posty miesięcznie + grafiki / zdjęcia

1

8 postów mieisęcznie + grafiki / zdjęcia 
+ monitoring konta

2

10 postów miesięcznie + grafiki / zdjęcia + 
monitoring konta + kampanie ADS

3

10 postów miesięcznie + grafiki / 
zdjęcia + monitoring konta + kampanie 
ADS + komunikacja i interakcja

4

10 postów miesięcznie + grafiki / 
zdjęcia + monitoring konta + kampanie 
ADS + komunikacja i interakcja + 
koncepcje graficzne oraz dodatkowe 

treści

5

*Czas i cena realizacji projektu jest uzależnione od wielu
czynników i jest każdorazowo ustalany indywidualnie.
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SOCIAL
MEDIA

Nieco wyświechtany slogan mówi, że jeśli nie ma 
cię w internecie, to nie istniejesz. To dość 
sztampowe, ale w pełni trafne stwierdzenie. 
Bez wątpienia warto zatroszczyć się o to, by 
komunikacja w social mediach była prowadzona na 
możliwie jak najlepszym poziomie. Konieczne jest 
dbanie o spójny, przejrzysty i regularny przekaz. 

ZZaniedbania komunikacyjne negatywnie wpływają 
na wizerunek marki. Należy zwracać uwagę na to, 
by odbiorcy czuli się dobrze poinformowani, a 
ponadto konieczne jest też utrzymywanie 
bieżącego kontaktu z nimi. Trzeba odpowiadać na 
wszelkie pytania i wyczerpująco odnosić się do 
tematów, które są podnoszone przez 
użytużytkowników mediów społecznościowych.

Nasza agencja oferuje kompleksową obsługę profili 
w social mediach, takich jak między innymi Twier, 
Facebook, Instagram czy YouTube. Zadbamy o to, 
by komunikacja była ciągła, wyczerpująca, a 
zarazem rzetelna i atrakcyjna dla odbiorców.

Podczas kreowania komunikacji w mediach 
społecznościowych wykorzystujemy różne techniki 
i formy postów – m.in. materiały graficzne, filmy 
czy też animacje.



analiza warunków komunikacji

1

analiza warunków komunikacji + 
wyznaczenie jej celów

2

analiza warunków komunikacji + 
wyznaczenie jej celów + dobór treści

3

analiza warunków komunikacji + 
wyznaczenie jej celów + dobór treści + 

media plan

4

analiza warunków komunikacji + 
wyznaczenie jej celów + dobór treści + 

media plan + dobór narzędzi

5

*Czas i cena realizacji projektu jest uzależnione od wielu
czynników i jest każdorazowo ustalany indywidualnie.
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STRATEGIE
KOMUNIKACJI

Skuteczne komunikowanie możliwe jest wtedy, gdy 
istnieje solidny plan. Właśnie dlatego warto zadbać 
o przygotowanie strategii komunikacji marki. 
Zajmiemy się tym od „A” do „Z”. Jesteśmy w stanie 
zaprojektować komunikację zarówno za 
pośrednictwem internetu, jak i przy użyciu 
tradycyjnych rozwiązań.

SStrategię komunikacyjną oczywiście dopasujemy 
do profilu działalności firmy czy innego podmiotu – 
tak, by możliwe było osiągnięcie zamierzonych 
celów w obszarze komunikacji. 

ZZadbamy o to, by wszystkie elementy strategii 
komunikacyjnej były spójne i tworzyły całość. Brak 
uwzględnienia tego czynnika przy projektowaniu 
komunikacji wiązałby się z ryzykiem tego, że firma 
zostanie odebrana jako nieautentyczna.

ZZa najważniejsze elementami strategii 
komunikacyjnej należy uznać aspekt językowy, tj. 
nazwę przedsiębiorstwa, slogan marki czy też 
moo, a także brand voice, czyli to, co mówi 
marka, jak i również m.in. identyfikację wizualną – 
logo, wykorzystywane kolory, czcionki czy design 
strony internetowej oraz profili w mediach 
społecznościspołecznościowych.



wizytówki – standard 

1

plakaty – format A3+ 

2

ulotki – format A4

3

zaproszenia – format A6

4

Teczki ofertowe

5

*Czas i cena realizacji projektu jest uzależnione od wielu
czynników i jest każdorazowo ustalany indywidualnie.
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DRUK
POLIGRAFIA

Choć w XXI wieku duża część komunikacji jest
prowadzona za pośrednictwem internetu, to mimo 
wszystko nadal doceniany jest druk i poligrafia.

OOferujemy projektowanie i drukowanie rozmaitych 
materiałów, takich jak m.in. wizytówki, foldery 
reklamowe, plakaty, gazetki, ulotki, papier firmowy, 
teczki firmowe, bilety, naklejki na płyty CD/DVD, 
pocztówki, zaproszenia, dyplomy czy też certyfikaty.

Wycena, podobnie jak w innych przypadkach, jest
uzależniona od puzależniona od poziomu zaawansowania projektu. 
Pod uwagę bierzemy oczywiście również liczbę 
materiałów do wykonania.

Gwarantujemy druk najwyższej klasy i atrakcyjne
dla oka projekty. Przy dużym nakładzie możliwe są 
rabaty!



www.hane.pl

605 626 697

p.rosolek@hane.pl


