
Podstawą wyceny zlecenia z zakresu składu i łamania jest arkusz wydawniczy.
Standardowy arkusz wydawniczy zawiera:
- 40 000 znaków ze spacjami prozy, lub
- 700 wierszy poezji, lub
- 800 wierszy obliczeniowych (50 znaków każdy), lub
- ok. 3000 cm2 powierzchni ilustracji (dotyczy również wzorów matematycznych,

chemicznych, tabel, diagramów, zapisu nutowego itp.).

Najprostszą metodą obliczenia ilości arkuszy wydawniczych jest posłużenie się funk-
cją statystyki wyrazów w programie Microsoft Word, dzieląc otrzymaną liczbę znaków
przez 40 000.

tekst arkusz wydawniczy (bez zdjęć i grafiki) od 120 zł

strony zawierające tabele, grafiki, wykresy arkusz wydawniczy od 180 zł

projekt okładki format dowolny od 200 zł

obróbka ilustracji, zdjęć, grafiki w zależności od stopnia skomplikowania od 50 zł

● Książki - skład i łamanie

projekt graficzny gazety/czasopisma (layout) układ, forma graficzna, typografia itp. od 500 zł

skład czasopisma opracowanie i skład 1 strony 30-60 zł

skład gazety opracowanie i skład 1 strony 25-50 zł

zdjęcia, reportaż dokumentacja fotograficzna, sesja zdję-
ciowa, fotografia produktowa od 400 zł

● Gazety / czasopisma

Przedziały cenowe są zależne od stopnia skomplikowania układu graficznego strony
oraz sposobu przygotowania dostarczonych materiałów. W cenę wliczona jest 1 korek-
ta. Większa liczba korekt lub korekty powodujące konieczność przeskładania i przebu-
dowania układu strony są odrębnie kalkulowane.

PRZYGOTOWANIE DO DRUKU

CENNIK DTP, SKŁAD I ŁAMANIE TEKSTU



W przypadku zleceń obejmujących przepisywanie tekstów jako podstawę kalkulacji
przyjmujemy tzw. stronę normatywną - 1800 znaków ze spacjami.

1. Przepisywanie tekstów - transkrypcje audio/video 4 zł/strona
2. Przepisywanie tekstów - rękopis 3-5 zł/strona
3. Przepisywanie tekstów - maszynopis 2 zł/strona

● Skanowanie dokumentów (max A3):
Skan „szybki” (format wyjściowy jpg, �ff, pdf) 0,15 zł/strona
Skan OCR (format wyjściowy doc, pdf z wyszukiwaniem) 0,30 zł/strona

Na życzenie klienta wykonujemy obróbkę grafiki, formatowanie tekstu itp. Większe for-
maty kalkulujemy indywidualnie.

● Konwersja do formatu e-pub, mobi itp.
Konwersja książek do formatu E-PUB jest realizowana na podstawie dostarczonych pli-
ków z tekstem w formatach doc/docx, pdf, indd. Cena konwersji jest uzależniona od
stopnia skomplikowania wydawnictwa, nie od liczby stron.

Przykładowo, konwersja książki beletrystycznej:
- publikacje z ciągłym tekstem, do 10 ilustracji, tabel, przypisów 50 zł
- konwersja do formatu MOBI, F2, PRC, AZW (z wcześniej
przygotowanego pliku E-PUB) 20 zł

Publikacje zawierające dużą ilość skomplikowanych tabel, grafiki, przypisów, ramek
bocznych, nietypową typografię itp. oraz przygotowanie plików pod konkretne urządze-
nia kalkulujemy indywidualnie. Konwersje są optymalizowane i testowane pod kątem
poprawności składu publikacji.

● Przepisywanie tekstów

Podane ceny są cenami brutto. Powyższy cennik ma charakter orientacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu
art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Każde zlecenie jest kalkulowane indywidualnie.
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