Tahák k dokonalému zadání pro DesignVčelku
Abychom pro vás mohli vypracovat zcela dokonalou grafiku, chceme vaši
představu znát do každého detailu,na co tak při zadávání nezapomenout:
●

Pro koho grafiku vytváříme a kam ji umístíte: Napište nám, pro koho je grafika
určena, pro jakou cílovou skupinu. Můžete zaslat i zpracovanou marketingovou personu
a ukázky ostatní grafiky (abychom udělali novou ve stejném stylu). Dále nám prosím
dejte vědět, kam plánujete grafiku umístit, abychom znali kontext.

●

Popis zadání a podklady: Popište co nejdetailněji, co chcete navrhnout. Dodejte
podklady, materiály pro grafika, aby měl dostatek informací ke zpracování kvalitního
výsledku. Pokud chcete po grafikovi vložit do grafiky nějaký text, pošlete mu konkrétně,
co přesně má vložit. Naši grafici nejsou copywriteři (s textem vám pomůže například
Copyvcelka.cz). Pokud máte nějaké obrázky, loga, či jakékoliv jiné grafické podklady,
které chcete na grafiku umístit, pošlete nám je v příloze e-mailu (nebo odkažte, kde si je
můžeme stáhnout). Pomohou nám také odkazy na podobné grafiky, abychom věděli, jak
si finální výsledek představujete.

●

Barvy a styl: Popište nám, v jakém stylu má grafika být a jaké barvy v ní chcete použít.
Styl můžete i popsat na příkladu jiné grafiky. Barvu můžete vybrat ze vzorníku, poslat
šestnáctkový kód (například #da70d6), popsat barvu ukázkou jiné grafiky, která barvu
obsahuje, nebo ji alespoň slovně popsat. Pokud zadáte jednu hlavní barvu, grafik vybere
doplňující barvy samostatně, aby se k primární hodily.

●

Rozměry: Vždy napište, jaké rozměry (například v pixelech) má finální grafika mít. Hodí
se i informace, zda plánujete grafiku tisknout, nebo ji použít na web.

●

Formát: Pokud chcete dodat grafiku v jiném formátu než v jpeg, png či pdf, dejte nám
vědět. Zaslat vám můžeme například zdrojový Adobe soubor.

●

Přístupy: Pokud sdílíte materiály a podklady s grafiky, pošlete nám přístupy, abychom
měli možnost se k nim dostat. Sdílet můžete na e-mail info@designvcelka.cz.

●

Aktualizace zadání: Pokud chcete po odeslání zadání ještě něco doplnit, klidně to
udělejte zasláním e-mailu se stejným předmětem (nebo odpovědí na předchozí). Pro
plynulejší spolupráci se ale prosím snažte zaslat maximum již v prvním e-mailu.

Po zpracování grafiky
●

Jakmile bude grafika hotova, grafik či zákaznická podpora vám ji pošle e-mailem. Text
vložíme do přílohy, nebo na něj odkážeme ke stažení.

●

Pokud budete požadovat nějaké úpravy grafiky, stačí odpovědět na e-mail do 7 dnů od
odevzdání. Rádi cokoliv doopravíme, předěláme dle vašich poznámek. Někdy je těžké
přesně se trefit do vašich představ na první pokus, proto nabízíme neomezený počet
revizí. Jakmile obdržíme vaši žádost o revizi, obratem vám odpovíme, do kdy vám grafiku
upravíme.

●

Po dokončení grafiky nám pošlete zpětnou vazbu. Ta nám moc pomůže navrhovat pro
vás ještě lepší grafiku, nebo nás utvrdí v tom, že to, co děláme, se vám líbí.

A to je vše, děkujeme za pozornost
Pokud máte jakékoli další otázky, neváhejte nás kontaktovat na e-mail info@designvcelka.cz.
Těšíme se na spolupráci.

