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Nazywam się Wojciech Zdziejowski i od kilku 

lat zajmuję się tworzeniem stron interneto-

wych, a także szeroko rozumianej grafiki kom-

puterowej.

Zdobyte doświadczenie w branży internetowej 

i poligrafii oraz chęć dynamicznego rozwoju za-

inspirowały mnie do uruchomienia własnej dzia-

łalności. Wpływ na mój wybór miał również

fakt, że ciągle wzrasta potrzeba wspierania

stron poprzez regularne pozycjonowanie czy

ich aktualizowanie.

Dziś, gdy firma zyskała stabilną pozycję na rynku 

aplikacji internetowych, zakres wykonywanych 

usług rozszerzył się w znacznej mierze, a liczba 

osób zaangażowanych w jej rozwój zdecydowa-

nie się powiększyła.

Zajmujemy się między innymi:

- projektowaniem stron WWW,

- tworzeniem dedykowanych systemów wyko-

rzystywanych do zarządzania firmą oraz  budo-

wania relacji z klientem,

- usługami poligraficznymi: wizytówki, plakaty, 

papier firmowy, banery,

- pozycjonowaniem,

- tworzeniem materiałów reklamowych: kubki   z 

nadrukiem, długopisy, kalendarze.

Naszym głównym celem jest troska o zadowole-

nie klienta, dlatego też usługi firmy „Fingerprint” 

świadczone są zawsze na najwyższym pozio-

mie. Wszystkie nasze usługi obejmujemy gwa-

rancją, a nasi konsultanci chętnie służą Państwu 

pomocą. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się 

z bogatą ofertą naszej firmy!

Wszelkie pytania prosimy kierować do naszych 

konsultantów.

O FIRMIE...
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zawiera większa liczba 
podstron za  
dopłatąbrak

opcje dodatkowe
w pakiecie złotym, są 
tańsze o około 50%, 
niż w srebrnym

klient w każdej 
chwili może dodać 
nieskończoną ilość 
podstron

• Rozbudowana strona internetowa z systemem CMS w standardzie. 

• Brak ograniczeń co do wielkości i stopnia wprowadzanych przez klienta danych (liczba 

zdjęć, podstron, modułów). 

• Konstrukcja modułowa pozwalająca na szybką poprawę funkcjonalności i integrację              

z portalami społecznościowymi i informacyjnymi.   

• Indywidualny projekt graficzny odzwierciedlający model biznesowy firmy.

Sklepy internetowe zaliczamy do pakietu złotego.
Moduł wielu języków skutecznie zwiększy zasięg Państwa strony.

 
Cena: 1700 - 2500 zł*

*  w przypadku potrzeby stworzenia dodatkowych, nietypowych rozwiązań cena może wzrosnąć

Pakiet 
Srebrny

Pakiet 
Złoty

Pakiet 
Platynowy

system zarządzania treścią (CMS)

maksymalna liczba podstron
pokaz slajdów

formularz kontaktowy

statystyki odwiedzin

optymalizacja dla wyszukiwarek

podstawowa integracja z Facebook

zaawansowana integracja z 
Facebook
unikatowy projekt graficzny

system newsletter

obsługa wielu języków

optymalizacja dla wielu rozdzielczości ekranu

projekt logo

możliwość instalowania rozszerzeń
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• Prezentacja firmy.

• Oferta.

• Dane kontaktowe. 

• Ograniczona liczba podstron. 

• Autorski projekt graficzny. 

• Wykorzystanie sprawdzonych rozwiązań konstrukcyjnych przekładających się na 

wzrost sprzedaży. 

Statyczna strona internetowa.

Idealne rozwiązanie dla firm ze stałą ofertą.

Pakiet Srebrny dodatkowo CMS pozwalający na samodzielną aktualizację strony.

Cena: 1000 - 1600 zł

• Duży portal tematyczny (wortal).

• Portal informacyjny.

• Gra online.

• Serwis internetowy wymagający zaprojektowania i wdrożenia unikatowych rozwiązań      

technologicznych. 

Ze względu na dużą złożoność oraz indywidualny charakter każdej aplikacji, wyceny dokonujemy po 

ustaleniu niezbędnych szczegółów z klientem.
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• Systemy do zarządzania relacjami z klientami (CRM).

• Systemy intranet.

• Systemy do zarządzania gospodarką magazynową i łańcuchem dostaw. 

• Systemy do zarządzania projektami.

• Specjalistyczne aplikacje.

Istnieje możliwość integracji naszych aplikacji z oprogramowaniem dotychczas wykorzystywanym 

w firmie (pod warunkiem, że posiada ono opcję automatycznego eksportu danych).

Ze względu na dużą złożoność oraz indywidualny charakter każdej aplikacji, wyceny dokonujemy po 

ustaleniu niezbędnych szczegółów z klientem.

Zintegrowane systemy wspomagające działanie firmy.

Wykonujemy również wszelkiego rodzaju aplikacje oraz moduły do większych projektów.

• Aplikacje Facebook.

• Wtyczki do systemu WordPress oraz innych CMS o otwartym źródle.

• Skrypty zarządzające danymi.

• Szablony Allegro.

• Szablony e-mail oraz wszelkiego rodzaju aplikacje.

• Gry internetowe i promocyjne moduły do gotowych stron.
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Wizytówki
Prostokątny kartonik, standardowo w wymiarze 90x50 mm, zadrukowany 
dwustronnie na wysokiej jakości papierze powlekanym 350 g.

Ulotki

Ulotki składane

Druk informacyjny, o niewielkiej objętości, przeznaczony do szybkiego 
rozpowszechniania. Wydruk na papierze powlekanym 130g. 

Druk informacyjny o niewielkiej objętości, w formie rozkładanej broszury,  
przeznaczony do szybkiego rozpowszechniania. 

typ 250 500 1000 2000 5000
Lakier dyspersyjny 65 zł 73 zł 94 zł 158 zł 346 zł
Folia matowa 81 zł 97 zł 122 zł 212 zł 501 zł
Folia błyszcząca 74 zł 88 zł 111 zł 191 zł 447 zł

format 1000 2000 5000 10000 20000
A6 (105x148) 95 zł 115 zł 135 zł 235 zł 410 zł
A5 (148x210) 186 zł 235 zł 375 zł 635 zł 1130 zł
A4 (210x297) 265 zł 335 zł 565 zł 935 zł 1690 zł
A3 (297x420) 510 zł 665 zł 1105 zł 1860 zł 3375 zł
DL (99x210) 122 zł 152 zł 241 zł 391 zł 710 zł
Kwadrat (120x120) 92 zł 115 zł 180 zł 285 zł 520 zł
Kwadrat (200x200) 210 zł 260 zł 425 zł 715 zł 1295 zł

liczba

liczba

 

Format papieru przed złożeniem Cena za sztukę
A5 0, 04 zł
A4 0, 04 zł
A3 0, 12 zł

Formaty po złożeniu: A6, A5, A4, DL

Istnieje możliwość wybrania innej gramatury papieru i sposobu  
uszlachetnienia. Wycena indywidualna.

Podane ceny są cenami łamania/składania ulotki. Ceny wydruku są  
podane w tabeli powyżej. 
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Wizytówki

Ulotki

Ulotki składane
Notesy
Praktyczny gadżet reklamowy, stanowiący element identyfikacji wizualnej 
firmy.

Katalogi
Katalogi klejone lub szyte - jeden z najczęściej stosowanych prospektów 
reklamowych.

Papier firmowy

Arkusz A4 z danymi firmy i logo jest jednym z najczęściej stosowanych, 
obok wizytówek, elementem identyfikacji firmy.

Teczki ofertowe
Kartonowa teczka będąca elementem identyfikacji wizualnej firmy.

Rodzaje szycia: katalog szyty, klejony, spiralowany.

Formaty katalogów: A6, A5, A4, DL.

Kreda mat/połysk 250 g (okładka), 130 g (wnętrze).

Kreda mat/ połysk 250 g (okładka), 170 g (wnetrze).

Ze względu na wiele kombinacji, dokładna cena ustalana indywidualnie. 

 
500 1000 2000 5000

A5 100 zł 115 zł 145 zł 230 zł
A4 175 zł 205 zł 265 zł 440 zł

format liczba

liczba 250 500 1000 2000 5000
cena 530 zł 740 zł 1220 zł 1930 zł 3950 zł

A6 A5 A4 DL
200 192 zł 288 zł 514 zł 239 zł
500 386 zł 605 zł 1050 zł 483 zł
1000 729 zł 1117 zł 1970 zł 910 zł
2000 1396 zł 2163 zł 3788 zł 1763 zł
5000 3424 zł 5274 zł 9275 zł 4312 zł

Notesy bez okładki - 25 stron
formatliczba
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Plakaty

Plakaty wielkoformatowe

Druk reklamowy, zazwyczaj jednostronny, dużego formatu.

Druk reklamowy, jednostronny o niestandardowym wymiarze.

Notesy z okładką - 25 stron
A6 A5 A4 DL

200 298 zł 442 zł 746 zł 328 zł
500 532 zł 808 zł 1348 zł 608 zł
1000 944 zł 1404 zł 2377 zł 1096 zł
2000 1744 zł 2615 zł 4414 zł 2072 zł
5000 4178 zł 6224 zł 10555 zł 4990 zł

A3(297x420 mm) A2(894x420 mm) A1(594x841 mm)
100 231 zł 433 zł 762 zł
200 252 zł 473 zł 835 zł
500 314 zł 595 zł 1077 zł
1000 416 z 822 zł 1463 zł
2000 645 zł 1250 zł 2261 zł
5000 1309 zł 2586 zł 4655 zł

B3(480x340 mm) B2(680x480 mm) B1(680x980 mm)
100 249 zł 447 zł 785 zł
200 274 zł 493 zł 869 zł
500 349 zł 633 zł 1144 zł
1000 473 zł 890 zł 1607 zł
2000 746 zł 1406 zł 2535 zł
5000 1565 zł 2948 zł 5319 zł

typ cena za 1m2

papier: blueback powlekany 130 g. 35 zł
satyna papier powlekany 200 g. 40 zł

Maksymalny format 158x500 cm.
Koszt przesyłki 15 zł.

formatliczba

formatliczba

formatliczba
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Plakaty

Plakaty wielkoformatowe

Banery
Wielkoformatowa prezentacja reklamy z możliwością montowania na 
hakach. 

Folie samoprzylepne
Folie samoprzylepne są podstawowym materiałem używanym we współ-
czesnej reklamie. Istnieje możliwość użycia ich jako szyld, reklama świetl-
na, tablica informacyjna. 

Siatki
Druk wielkoformatowy montowany najczęściej na powierzchniach z okna-
mi. 
Wykończenie: zgrzewanie, oczkowanie średnio co 50 cm.
Koszt przesyłki 15 zł.

Wykończenie: zgrzewanie, oczkowanie średnio co 50 cm.
Maksymalny wymiar: 1000x300 cm.
Koszt przesyłki 15 zł.

typ cena za 1m2

jednostronny 75 zł
dwustronny 110 zł

typ cena za 1m2

folia monomeryczna mat - brak lamiantu 32 zł
folia monomeryczna mat - lamiant 62 zł
folia monomeryczna połysk - brak laminatu 32 zł
folia monomeryczna połysk - laminat 62 zł
folia owv (okienna) 50 zł
folia wylewana (samochodowa) - laminat 140 zł
folia wylewana (samochodowa) - brak laminatu 80 zł

Maksymalny wymiar: 1000x130cm.
Laminat chroni nadruk przed uszkodzeniami mechanicznymi i działaniem 
promieni UV.
Koszt przesyłki 15 zł.

typ rozmiar cena za 1m2

siatka mesh 270 g 1000x3000 mm 35 zł
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Billboardy

Zaproszenia/ Pocztówki

Wydruk dużego formatu, do użycia na dużych tablicach reklamowych.

Dwustronnie zadrukowany kartonik. 
Druk na matowym papierze kredowym o gramaturze 350g.

100 200 500 1000 2000

A6(105X148 mm)
poziom

221 zł 235 zł 274 zł 340 zł 472 zł

A6(105x168 mm)
pion

209 zł 221 zł 257 zł 317 zł 440 zł

DL(99x210 mm)
pion

237 zł 252 zł 294 zł 367 zł 511 zł

Zaproszenia

Format papieru 100 200 500 1000 2000
A6(105X148 mm) 113 zł 119 zł 136 zł 161 zł 214 zł
DL(99x210mm) 143 zł 150 zł 171 zł 206 zł 277 zł

Pocztówki

Bilety
Zadrukowany jednostronnie bloczek z perforacją. Istnieje możliwość 
nadania numeracji oraz grupowania w bloczki po 100 sztuk.

liczba 250 500 1000 2000 5000
cena 209 zł 265 zł 385 zł 665 zł 1459 zł

typ rozmiar cena
billboard cyfrowy, papier 115 g. 
blueback 5040x2380 mm 180 zł

format po 
złożeniu

liczba
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Opakowania cd/dvd

Stojaki prezentacyjne
Rozwijana reklama przydatna w czasie prezentacji.

Wysokiej jakości wydruk okładek na cd i dvd.

Podkłady na biurko
Użyteczne podkłady na biurko, zadrukowane jednostronnie. 
Najczęściej zawierają kalendarz i obszar na notatki.

20 50 100 200 500 1000
A3(420x297 mm) 406 zł 500 zł 676 zł 1009 zł 2006 zł 3669 zł
A2(594x420 mm) 636 zł 803 zł 1072 zł 1607 zł 3214 zł 5894 zł
B3(480x340 mm) 426 zł 538 zł 745 zł 1138 zł 2338 zł 4344 zł
B2(680x480 mm) 685 zł 889 zł 1217 zł 1893 zł 3900 zł 7239 zł

Ilość stron 26, klejona górna i dolna krawędź.

liczba 50 100 500 1000 2000
cena 441 zł 537 zł 1175 zł 1901 zł 3448 zł

Opakowanie cd

liczba 50 100 500 1000 2000
cena 486 zł 550 zł 1252 zł 2020 zł 3650 zł

Opakowanie dvd

Jedno skrzydełko, folia połysk lub mat, papier 350 g.

Folia połysk lub mat, papier 350 g.

typ cena
roll-up standard (85x205 cm) 220 zł
x- baner (80x180 cm) 146 zł

Koszt przesyłki 15 zł.

liczbaformat
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Płótna Canvas
Płótno stworzone z myślą o jak najwierniejszym odwzorowaniu          
fotografii, grafik i obrazów.

Arkusze Plano
Arkusz papieru o formacie sita, niemający złamów, który tworzy jedną kartę 
i dwie stronice

Proof cyfrowy
Specjalnie wykonana odbitka (lub specjalistyczny wydruk) będąca dla dru-
karza maksymalnie zbliżonym obrazem tego, co powinien osiągnąć na ma-
szynie drukarskiej pod względem wierności barw.

rozmiar cena
1m2  197 zł

Płótno Canvas 400 g., naturalne włókna.
Maksymalny rozmiar 120x150 mm.
Istnieje możliwość oprawienia w ramkę.

Formaty papieru : A1 +, B1, XXL(1120x1580 mm).
Papier kreda mat lub połysk: 90 g., 100 g., 115 g., 130 g., 150 g., 
170 g., 250 g., 350 g.

Wycena indywidualnie do zamówienia.



Proof cyfrowy
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• Pozycjonowanie od jednej frazy przez minimum 3 miesiące.

• Analiza strony i przekazanie wytycznych co do zmian optymalizujących stronę.

• Stworzenie sieci linków prowadzących do pozycjonowanej strony.

• Bezpieczny przyrost linków oraz szybka indeksacja.

• Dostęp do codziennych raportów pozycjonowania.

Aby trafić do szerokiego grona odbiorców i potencjalnych klientów, posiadanie strony internetowej 

staje się koniecznością. Powinna ona również zaistnieć w popularnych wyszukiwarkach interneto-

wych. Dzięki pozycjonowaniu, użytkownicy wyszukiwarek odnajdą twoją stronę na jednej z najwyższych  

pozycji, co gwarantuje większą skuteczność i wzrost sprzedaży usług. 

Cena: od 50 zł netto/ miesięcznie 

• Pozycjonowanie od 2 fraz przez minimum 6 miesięcy,

• Analiza strony pod kątem wyszukiwarek,

• Optymalizacja strony pod kątem wyszukiwarek w cenie,

• Budowa sieci linków,

• Budowa zaplecza tematycznego,

• Skuteczne i trwałe pozycjonowanie,

• Bezpieczny przyrost linków oraz szybka indeksacja,

• Dostęp do codziennych raportów pozycjonowania.

Cena: od 100 zł netto/ miesięcznie

Jeżeli czas potrzebny na pozycjonowanie strony jest zbyt długi, polecamy skorzystać z sieci rekla-

mowej AdWords. Jest to reklama, w której nie płaci się za wyświetlenie reklamy, tylko za przejście 

potencjalnego klienta z danego linku na Twoją stronę. Naszym zadaniem jest przygotowanie i nadzo-

rowanie kampanii w systemach reklamy kontekstowej i linków sponsorowanych, tak by dotarła do jak  

największej liczby zainteresowanych osób.

Usługę wyceniamy indywidualnie w zależności od rozmiarów i czasu trwania kampanii reklamowej.

Reklama kontekstowa w AdWords



Cena: od 50 zł netto/ miesięcznie 

Cena: od 100 zł netto/ miesięcznie



Wykonujemy szerokiego rodzaju usługi fotograficzne, w szczególności specjalizujemy się w fotogra-

fii biznesowej, produktowej i reklamowej. Pracujemy w parciu o markę firmy Nikon, dysponujemy  

profesjonalnym sprzętem:

• aparat Nikon D700

• aparat Nikon D300

• obiektyw Nikkor 50 mm f /  1,4 

• obiektyw Nikkor 50 mm f / 1,8 

• obiektyw Nikkor 85 mm f /1,4

• obiektyw micro Nikkor 105 mm f/2,8

• obiektyw Nikkor 24-70 mm f /2,8

• indywidualny portret zawodowy pozowany, 

• indywidualny portret zawodowy reportażowy,

• portret zbiorowy pracowników,

• fotograficzna obsługa eventów i spotkań.

Za dodatkową opłatą organizujemy sesje fotograficzne z udziałem fryzjera, makijażystki i stylisty.

Fotografia produktowa i reklamowa:

• aranżowana fotografia produktowa i reklamowa ( makro, fotografia szczegółu, prezentacja całości    

produktu) 

• fotografia wnętrz,

• fotografia architektury.



• Strona + pozycjonowanie = domena gratis 

• Pozycjonowanie z góry na 12 miesięcy płacisz za 11 miesięcy + 1 gratis 

• Wygodny system transz (do 6)

•  Hosting - 60 zł.

•  Hosting dla stałych klientów - 50 zł.



Fingerprintweb.pl Wojciech Zdziejowski
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