
NESPĚCHÁ TO
máme čas a klid vše vyladitMÁME NA TO TÝDEN

do 5-ti pracovních dnůRYCHLE, SPĚCHÁ TO,
do 3 dnů pracovního týdneHNED, PŘEDNOSTNĚ, 

rychle, přes noc nebo víkend

CENY práce za hodinu
vyberte si nejlepší variantu

exkluzivní, express

Jednoduché úpravy
DTP práce, úpravy pdf,

1 varianta návrhu, zadání
Standardní grafika,
vkládání fotek, obrázků,

detailní zadání od klienta

Grafické práce,
kompletní návrh, úpravy fotek, 

grafické prvky, více variant

Graficky náročná,
kreativní práce

 tvorba log, kresba obrázků,
náročné úpravy fotek,

1.000 900 800 700 600 500 400 300

extra, rychlá standard ekonom, úsporná

Kč/hod
bez DPH

Cena obsahuje kvalifikované služby, roční licenční poplatky za grafické programy, cenu za požadovanou rychlost 
zpracování (přesčasy), mzdu, odvody. Cena nezahrnuje dopravu, paušální poplatek za osobní schůzku požadovanou 
ze strany klienta, DPH, cenu za tisky, nákup fotek či produktů.

NAŠI KLIENTI
jejich zakázky a požadavky na rychlost či náročnost

PRO VÁS

 www.TOnestiham.cz | E:  tonestiham@gmail.com | T: +420 777 10 55 99

Časová náročnost u kreativních a grafických prací je vždy otázkou ODHADU a DOHODY určitého časového rozpětí. Jsme fér 
a věříme, že i naši klienti mají pochopení, že kreativa je proces hledání nejvhodnějšího řešení a někdy je tento proces časově náročný.



     

                STANDARD

     

                EXTRA

    25 hodin měsíčně
    přednostní čas zpracování zakázek
    k dispozici 7 dní v týdnu (24/7)
    ostatní dle dohody

individuální
DOHODA

12 měsíců

17.500 Kč 
bez DPH/měsíc

700 Kč/hod.

6 měsíců

20.000 Kč
bez DPH/měsíc

800 Kč/hod.

    20 hodin měsíčně
    rychlé zpracování zakázek
    k dispozici 5 dní v týdnu
    ostatní dle dohody

individuální
DOHODA

12 měsíců

10.000 Kč
bez DPH/měsíc

500 Kč/hod.

6 měsíců

12.000 Kč
bez DPH/měsíc

600 Kč/hod.

    15 hodin měsíčně
    standardní zpracování zakázek dle situace
    k dispozici 5 dní v týdnu
    ostatní dle dohody

individuální
DOHODA

12 měsíců

5.250 Kč
bez DPH/měsíc

350 Kč/hod.

6 měsíců

6.750 Kč
bez DPH/měsíc

450 Kč/hod.

    10 hodin měsíčně
    standardní zpracování zakázek dle situace
    jedna zakázka - minimálně 1/2 hodina
    DTP a jednoduché i administrativní práce

individuální
DOHODA

12 měsíců

2.500 Kč
bez DPH/měsíc

250 Kč/hod.

6 měsíců

3.000 Kč
bez DPH/měsíc

300 Kč/hod.

     

                EXKLUSIVE

     

                EKONOM

Rádi si s Vámi domluvíme VÝHODNÝ MĚSÍČNÍ PAUŠAL, pokud s námi uzavřete spolupráci na minimálně 3 měsíce. Pracujeme rychle 
a kvalitně, hodinovou sazbu účtujeme za skutečně odvedenou práci na zakázce. Například i hledání fotek v databázích je velmi 
časově náročný proces a je na klientovi, zda toto nechá na nás, či fotky vyhledá a dodá sám. Zpětná vazba od klientů je také důležitá.

MĚSÍČNÍ PAUŠÁLY
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FPI s.r.o. | www.fpi-market.cz | Pavlína Chvalinová | pavlina.chvalinova@gmail.com | +420 777 10 55 99


