1. РОЗРОБКА САЙТІВ
ПОСЛУГА
Односторінковий сайт
Landing Page

Сайт-візитка

Корпоративний сайт

Сайт-каталог

Інтернет-магазин

ПЛАТФОРМА

ВАРТІСТЬ [від]

ТЕРМІНИ [від]

html

350$

14 днів

cms Joomla

650$

18 днів

cms WordPress

650$

18 днів

1C-Bitrix

950$

24 днів

html

450$

18 днів

cms Joomla

680$

24 днів

cms WordPress

680$

24 днів

1C-Bitrix

1200$

30 днів

cms Joomla

700$

24 днів

cms WordPress

700$

24 днів

1C-Bitrix

1250$

30 днів

cms Joomla

1150$

40 днів

cms WordPress

1150$

40 днів

1C-Bitrix

1800$

60 днів

cms Joomla

1450$

50 днів

cms WordPress

1450$

40 днів

1C-Bitrix

2750$

60 днів

1C-Bitrix

6500$

90 днів

Торгова площадка

* кінцева вартість та терміни розробки сайту узгоджуються після ознайомлення з технічним завданням
** у вартість розробки сайтів на платформі 1C-Bitrix входить покупка системи

1.1. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
ПОСЛУГА

ВАРТІСТЬ [від]

ТЕРМІНИ [від]

Додаткова мова (мультимовність)

x1,5

x1,5

Наповнення сайту

15$/год

1 год

Написання текстів

5$ / 1000 знаків

3 дні

Написання плагінів, модулів, компонентів, скриптів

150$

5 днів

SEO-оптимізація сайту

200$

7 днів

Трансфер сайту на інший хостинг

20$/год

1 год

Адміністрування сайту

15$/год

1 год

Інтеграція онлайн-платежів

80$

5 днів

Інтеграція з CRM

500$

7 днів

Додаткова робота спеціаліста

20$/год

1 год

Консультація по роботі сайту (за 2 год)

200$

2 год

* кінцева вартість та терміни узгоджуються після ознайомлення з технічним завданням

1.2. ТЕХПІДТРИМКА САЙТУ
пакет «Старт»

пакет «Стандарт»

пакет «Максимум»

Резервне копіювання
Відновлення роботи сайту у разі
технічного збою
До 5 годин роботи програміста

Резервне копіювання
Відновлення роботи сайту у разі
технічного збою
До 10 годин роботи програміста
Розміщення інформації
(імпорт/експорт з Excel)
Консультації з питань
адміністрування сайту

100$ / в місяць

200$ / в місяць

Резервне копіювання
Відновлення роботи сайту у разі
технічного збою
До 30 годин роботи програміста
Розміщення інформації
(імпорт/експорт з Excel)
Розміщення інформації
(до 10 годин роботи менеджера)
Консультації з питань
адміністрування сайту

300$ / в місяць

* робота програміста додатково – 20$/год

2. БРЕНДИНГ
ПОСЛУГА

ВАРТІСТЬ [від]

ТЕРМІНИ [від]

Неймінг компанії

200$

14 днів

Слоган компанії

200$

14 днів

Розробка логотипу

180$

7 днів

Розробка візитки

50$

7 днів

Брендбук компанії

750$

14 днів

Розробка презентації

250$

10 днів

Брендовані макети та бланки

150$

7 днів

Розробка рекламних шаблонів

50$

7 днів

Розробка дизайну та верстка html-листів

150$

7 днів

Макет упаковки продукту [дизайн та реалізація]

180$

10 днів

Майки та футболки

20$ / шт

5 днів

Фартухи

25$ / шт

5 днів

Світшоти та худі

40$ / шт

5 днів

Тарілки та чашки

15$ / шт

5 днів

Подушки

20$ / шт

5 днів

*кінцева вартість послуги та терміни виконання залежить від деталей замовлення
** ми пропонуємо розробку макетів та реалізацію замовлення

2.1. РОЗРОБКА ЛОГОТИПУ
пакет «Старт»

пакет «Стандарт»

• зразка на вибір - 1
• правки - до 7
• термін - до 7-ми днів

• зразка на вибір - 3
• правки - до 10
• термін - до 14-ти днів

пакет «Максимум»
• зразка на вибір - 6
• правки - до 15
• термін - до 18-ти днів

Ви отримуєте макети:

Ви отримуєте макети:

Ви отримуєте макети:

• векторний формат (для друку)
• растровий формат (для сайту
та соцмереж)

• векторний формат (для друку)
• растровий формат (для сайту
та соцмереж)

• векторний формат (для друку)
• растровий формат (для сайту
та соцмереж)

Кому підходить?

Кому підходить?

«Я знаю, що саме мені потрібно
та маю детальне технічне
завдання.»

«У мене є приклади логотипів,
які подобаються. Хочу декілька
варіантів на вибір.»

«Не знаю, який логотип мені
потрібен. Хочу, щоб Ви
проаналізували нішу мого
бізнесу та цільову аудиторію.»

180$

280$

450$

Кому підходить?

2.2. ДИЗАЙН
ПОСЛУГА

ВАРТІСТЬ [від]

Веб-дизайн

250$

UX-UI дизайн

450$

Дизайн акаунтів (facebook, youtube, Instagram і т.д.)

150$

Дизайн банерів

50$

Редизайн сайтів

250$

Розробка адаптивного дизайну сайтів

180$

Дизайн мобільних додатків

500$

Створення прототипу сайту

80$

3D моделювання

30$

2D анімація (розкадрування, сценарій, монтаж ролика)

10$ / сек

3D анімація (розкадрування, сценарій, монтаж ролика)

20$ / сек

Відео з анімацією (створення мультфільму, різні техніки)

15$ / сек

Година роботи дизайнера

25$ / год

*кінцева вартість та терміни узгоджуються після ознайомлення з технічним завданням

3. АУДИТ
пакет «Старт»

пакет «Стандарт»

пакет «Максимум»

Дослідимо сильні та слабкі
сторони Вашого проекту

Дослідимо сильні та слабкі
сторони Вашого проекту

Дослідимо сильні та слабкі
сторони Вашого проекту

Проаналізуємо цільову
аудиторію та перспективу ринку

Проаналізуємо цільову
аудиторію та перспективу ринку

Проаналізуємо цільову
аудиторію та перспективу ринку

Створимо рекомендації щодо
стратегії розвитку та рекламної
кампанії

Створимо рекомендації щодо
стратегії розвитку та рекламної
кампанії

Створимо рекомендації щодо
стратегії розвитку та рекламної
кампанії

Проаналізуємо ефективність
діючих рекламних кампаній

Проаналізуємо ефективність
діючих рекламних кампаній

Підготуємо рекомендації, щодо
корекції проекту

Підготуємо рекомендації, щодо
корекції проекту

Проконсультуємо на рахунок
спілкування з клієнтами

Проконсультуємо на рахунок
спілкування з клієнтами
Проаналізуємо Ваш проект за
допомогою фокус групи
Створимо скрипти продажів

350$ / до 10 днів

550$ / до 14 днів

750$ / до 18 днів

* кінцева вартість та терміни узгоджуються після ознайомлення з технічним завданням

4. МАРКЕТИНГ ТА РЕКЛАМА
4.1. НАЛАШТУВАННЯ ТА ВЕДЕННЯ КОНТЕКСТНОЇ РЕКЛАМИ
ПОСЛУГА

ВАРТІСТЬ

ТЕРМІНИ

500$ / місяць*

Робота з сайтом
- не менше 6-ти
місяців

Створення структури сайту
Написання основних seo-текстів
Розділ «Цікава інформація» з seo-текстами для підвищення
рейтингу сайту в пошуковій видачі Google (по три статті на кожен
з напрямків)
Інтеграція заголовків, мета-тегів, sitemap, schema
Інтеграція ключових слів
Налаштування та інтеграція лічильників відвідування
Налаштування цілей та аналітики
Інтеграція даних про компанію в Google Maps
Аналіз цільової аудиторії
Аналіз ключових слів та пошукових запитів
Інтеграція віджета зворотного дзвінка та онлайн-консультанта
Тестування та запуск рекламних оголошень
* рекламний бюджет проекту узгоджується окремо
** кінцева вартість та терміни узгоджуються після ознайомлення з технічним завданням

4.2. МАРКЕТИНГ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ
ПОСЛУГА
Концепція проекту

ВАРТІСТЬ

ТЕРМІНИ

500$ / місяць*

Робота з сайтом
- не менше 3-х
місяців

Маркетингова стратегія
Аналіз цільової аудиторії
Контент-план
Фото/відео матеріали відповідно до концепції
Написання текстів, створення структури профілю
Заповнення основної інформації (шапка профілю, highlights)
Скрипти продажів для менеджера проекту
Створення рекламних креативів
Тестування та запуск рекламних оголошень
Тестування трафіку на Instagram, Facebook та сайт
Консультація та оптимізація роботи працівників компанії щодо
роботи з сайтом та соцмережами
* рекламний бюджет проекту узгоджується окремо
** кінцева вартість та терміни узгоджуються після ознайомлення з технічним завданням

5. ПАКЕТНІ ПОСЛУГИ
5.1. РАЗОВІ ПОСЛУГИ
ПОСЛУГА

ВАРТІСТЬ [від]

Консультація спеціаліста (2 год)

200$

Стратегічна сесія по маркетингу та продукту (2 год)
Технічний аудит та рекомендації, щодо оптимізації виробничих процесів
компанії (за 1 напрямок)
Консультація щодо адміністрування сайту (за 2 год)

350$
750$

Консультація по роботі сайту (за 2 год)

200$

Скрипти продажів

180$

250$

* кінцева вартість та терміни узгоджуються після ознайомлення з технічним завданням

5.2. ЗА МІСЯЦЬ СПІВПРАЦІ
ПОСЛУГА

ВАРТІСТЬ

Кураторство відділу маркетингу

1250$

Кураторство відділу створення продукту

1250$

Співпраця з командою по оптимізації робочих процесів компанії

1250$

Кураторство відділу взаємодії з клієнтами

950$

* кінцева вартість та терміни узгоджуються після ознайомлення з технічним завданням

6. ВІДЕО
Ми спеціалізуємося на створенні відео-контенту в таких напрямках:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Навчальні відео
Оглядові відео товарів чи послуг
Оглядові відео торговельного простору
Оглядові відео виробництва
Спортивні відео
Інформаційні відео
Відео інтерв’ю
Рекламна відео + 3D анімація та інфографіка
Промо-відео

ПЕРЕДРОДАКШН
•
•
•
•
•
•
•
•

Отримання технічного завдання від замовника
Підготовка концепції сценарію та попереднього кошторису
Узгодження сценарію, кадрового плану, таймінгу, аудіо супроводу та ефектів
Підготовка остаточного кошторису
Підписання договору на виконання робіт та отримання авансу
Підготовка технічного райдеру відео зйомок виходячи зі сценарію та кадрового плану
Узгодження локацій
Підбір реквізиту

ПРОДАКШН
•
•
•
•
•

Організація знімального процесу
Технічне забезпечення процесу зйомки обладнанням та витратними матеріалами
Супровід процесу зйомки відповідно до плану робіт
Зйомка відео продукції
Аудіо запис на знімальному майданчику

ПОСТПРОДАКШН
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сортування відзнятого матеріалу
Відбір кращих дублів та сцен, що відповідають вимогам техзавдання
Монтаж відео
Створення анімованої заставки
Створення титрів і субтитрів
Підбір відео фрагментів зі стокової бібліотеки
Підбір музичного супроводу зі стокової бібліотеки
Запис дикторського голосу
Запис і зведення аудіо треку відео
Створення та запис звукових ефектів
Інфографіка та ефекти
Архівування та зберігання відео
Збереження вихідних дублів та сцен
Готовий матеріал передається замовнику в електронному вигляді та на цифрових носіях згідно
формату, затвердженого в техзавданні

пакет «Старт»
промо-відео до 60сек
У вартість входить:

пакет «Стандарт»
промо-відео до 3хв

пакет «Максимум»
промо-відео 5-7хв

У вартість входить:

У вартість входить:

• зйомка 1-го об'єкту
• професійна камера + стабілізатор +
штатив
• монтаж
• інтерактивні елементи (текст,
логотип, інфографіка)

• зйомка 1-го об'єкту
• професійна камера + стабілізатор +
штатив
• зйомка з квадрокоптеру
• запис інтерв'ю з петличного
мікрофону (до 60сек)
• озвучування (голос за кадром) до
100 слів
• монтаж
• інтерактивні елементи (текст,
логотип, інфографіка)

Додаткові послуги
(оплачуються окремо):

Додаткові послуги
(оплачуються окремо):

• зйомка більше 1-го об'єкту
• зйомка з квадрокоптеру
• запис інтерв'ю з петличного
мікрофону
• озвучування (голос за кадром)
• зйомка 360° та 3D тури
• анімація об'єктів (2d / 3d)

• зйомка більше 1-го об'єкту
• запис інтерв'ю з петличного
мікрофону (більше 60-сек)
• озвучування (голос за кадром)
більше 100 слів
• зйомка 360° та 3D тури
• анімація об'єктів (2d / 3d)

Ви отримуєте:

• зйомка до 3-ох об'єкту
• професійна камера + стабілізатор +
штатив
• зйомка з квадрокоптеру
• запис інтерв'ю з петличного
мікрофону
• озвучування (голос за кадром) до
300 слів
• монтаж
• інтерактивні елементи (текст,
логотип, інфографіка)

Додаткові послуги
(оплачуються окремо):
• зйомка більше 3-ох об'єктів
• озвучування (голос за кадром)
більше 300 слів
• зйомка 360° та 3D тури
• анімація об'єктів (2d / 3d)

Ви отримуєте:

• промо-відео до 60сек
• якість відео Full HD або 4K (на
вибір клієнта)
• формат відео MP4 або будь який
інший (на вибір клієнта)

• промо-відео до 3хв
• якість відео Full HD або 4K (на
вибір клієнта)
• формат відео MP4 або будь який
інший (на вибір клієнта)

Ви отримуєте:
• промо-відео 5-7хв
• якість відео Full HD або 4K (на
вибір клієнта)
• формат відео MP4 або будь який
інший (на вибір клієнта)

Передплата 50%.

Передплата 50%.

Передплата 50%.

Інші 50% по факту виконання
роботи, але до моменту передачі
відео в кінцевій якості. Тобто для
узгодження ролику, відео
надсилається клієнту в дещо нижчій
якості.

Інші 50% по факту виконання
роботи, але до моменту передачі
відео в кінцевій якості. Тобто для
узгодження ролику, відео
надсилається клієнту в дещо нижчій
якості.

Інші 50% по факту виконання
роботи, але до моменту передачі
відео в кінцевій якості. Тобто для
узгодження ролику, відео
надсилається клієнту в дещо нижчій
якості.

Терміни: до 14 днів

Терміни: до 18 днів

Терміни: до 24 днів

від

400$

від

700$

від

1200$

* кінцева вартість та терміни узгоджуються після ознайомлення з технічним завданням
або детального обговорення проекту з клієнтом

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
ПОСЛУГА

ВАРТІСТЬ [від]

ЧАС [від]

Монтаж відео з фотографій та інфографіки

30$

1хв

Монтаж простий лінійний

35$

1хв

Сценарний план (сюжет)

100$

1хв

Зйомка з квадрокоптеру

50$

15хв

Озвучування (голос за кадром)

50$

40сек

Відео зйомка 360° та 3D тури

50$

30сек

Анімація об'єктів (2D / 3D)

10$

1сек

* кінцева вартість та терміни узгоджуються після детального обговорення проекту з клієнтом

7. ФОТО
ПЕРЕДРОДАКШН
•
•
•

Узгодження технічного завдання з клієнтом
Підготовка концепції зйомки та референсів
Узгодження локацій, підбір реквізиту та моделей

ЗНІМАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
•
•
•

Організація знімального процесу
Технічне забезпечення процесу зйомки обладнанням та витратними матеріалами
Супровід процесу зйомки відповідно до плану робіт

ПОСТПРОДАКШН
•
•
•
•

Сортування відзнятого матеріалу
Відбір кращих кадрів, що відповідають вимогам техзавдання
Обробка фото, відповідно до технічого завдання та референсів
Передача готового матеріалу замовнику в електронному вигляді та на цифрових носіях

ПОСЛУГА

ВАРТІСТЬ [від]

ЧАС [від]

Фото для бізнесу з виїздом на об’єкти
Предметні фото в спеціалізованій студії або на виїзді у клієнта в
магазині або компанії
Предметні студійні фото одягу, взуття, побутових приладів,
електроніки, ювелірних виробів, меблів, тощо
Фотозйомка одягу, взуття та аксесуарів на моделях
(мінімальне замовлення 30 фото)
Промислові фото виробництв, заводів, фабрик та цехів
Інтер’єрні фото готових об’єктів: магазинів, ресторанів, готелів,
кав'ярень, тощо
Екстер’єрні фото об’єктів нерухомості
Архітектурні фото об’єктів нерухомості для будівельних компаній
та агентств нерухомості
Спортивні фото

600$

4год

300$

2год

350$

2год

450$

2год

600$

4год

350$

2год

300$

2год

350$

2год

450$

2год

* кінцева вартість та терміни узгоджуються після детального обговорення проекту з клієнтом

ДОДАТКОВО РОЗРАХОВУЄТЬСЯ ТА ВКЛЮЧАЄТЬСЯ В КОШТОРИС
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Оренда і/або придбання додаткового обладнання, транспорту, костюмів, реквізиту та декоративних елементів
Оренда локацій на відкритому повітрі, окремих будівель чи приміщень
Послуги модельних агентств та моделей
Послуги агентств та фахівців зі спецефектів та піротехніки;
Створення декорацій, їх монтаж, демонтаж, транспортування, зберігання і/або утилізація
Додатковий персонал на виконання робіт, пов’язаних з підготовкою та проведенням фотозйомки
Оплата транспортних, логістичних витрат і зберігання обладнання та реквізиту
Проживання та добові всіх учасників знімальної групи згідно із затвердженим кошторисом
Додаткове харчування на знімальному майданчику при тривалості робочої зміни понад 8 годин
Оплата квитків, тарифів, зборів, мит, віз, пов’язаних із здійсненням діяльності по роботі над проектом

