Prisliste 2013
LOGO
Pris varierer afhængigt af om hvor omfattende logodesignet ønskes.
Fase 1: Vi designer 3 logoforslag, du vælger ét logo og vi leverer originalfilerne:
Fase 2: Du ønsker efterfølgende 1. korrektur / ændring på dit valgte logo og vi
leverer originalfilerne:
Fase 3: Du ønsker efterfølgende 2. korrektur / ændring på dit valgte logo og vi
leverer originalfilerne:

3.000,-.
+3.500,-.
+8.500 -

WEBSITE & ONLINE REKLAME
(inklusiv standard. SEO og CMS løsning)

- Visitkort website: 1 side med logo og informationer.
- Standard website: 3-5 sider med CMS
- Business website: fra 6 sider og op med CMS.

Fra 3.000,Fra 10.000,Fra 16.000,-

Standard Flash website
Principdesign af website eller webshop design (leveres som psd-fil).
Banner-reklamer. pris afhænger af størrelse og format (flash/gif/jpg)
Programmering (HTML, CSS, PHP, ASP, AJAX)
2D og 3D Animation
Gui design (Brugerflade design)
Powerpoint / keynote præsentationer
Domæne og webhotel salg og håndtering

Fra 10.000,Fra 8.000,Fra 800.750,- Kr./t.
800,- Kr./t.
800.- Kr./t.
600,- Kr./t.
600,- Kr./t.

SOCIALE MEDIER / SØGEOPTIMERING / KOMMUNIKATION

600,- Kr./t.

SEO standard søgeoptimering, Google adwords/ Google analytics,
Blog design, opsætning og løsninger.
Tekstforfatning til web og tryksager

RÅDGIVNING

600,- Kr./t.

Koncept og idé udvikling
Rådgivning I Sociale medier (twitter, facebook youtube, mm)
Komplet visuel identitet incl. designmanual
Online markedsføring
Art direction

TRYK-KLAR DESIGN
Visitkort, Postkort, Flyers, Invitationer, Ikoner, Kuverter og Brevpapir.
Plakater, Emballage, Brochurer, Skilte, Tekstil tryk

Fra 800.Fra 1.200,-

DIVERSE DESIGNS

Fra 1.000,-

Mailsignatur design til brug i e-mail.
Nyhedsbrev
Favicon (mini-ikon til web).
DTP arbejde, rentegning af grafik / logo / hjemmeside elementer.

Fra 600,Fra 1.000,200,600,- Kr./t.

FOTO & VIDEO

800.- Kr./t.

Billede retouch, redigering, manipulation, beskæring
Fotografering: on/ off location
Video guides til on-/offline systemer
Reklamevideo / Videopræsentationer
BETINGELSER
Ovenstående priser er vejledende og excl. moms og der tages forbehold for eventuelle prisændringer. Vi henviser til vores generelle
forretningsbetingelser.
Har du ikke fundet det du søger i denne prisliste eller ønsker du et samlet tilbud, kontakt os venligst for nærmere dialog.
ComputerArts.dk
Ålborggade 14, 3.tv
2100 København Ø
Danmark

Om os: Vi har flere års erfaring inden for
web og grafiske løsninger. Vi har et bredt
netværk af samarbejdspartnere. Vi leverer
skræddersyet totalløsninger til vore kunder.

Tlf.: +4540842008
Mail: info@computerarts.dk
Web: http://www.computerarts.dk
CVR-nr.: 29117683

