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Dzień dobry, nazywam się Natalia Stachura.
Od 2009 roku pracuję jako projektant graficzny
dla klientów w Polsce i zagranicą.
W latach 2009-2015 pracowałam stacjonarnie dla klientów w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu oraz Gdańsku.
Zdalnie dla Klientów z całej Polski, Francji, Wielkiej Brytanii, Danii i Stanów Zjednoczonych.
SEED OF COLOR to firma, którą stworzyłam w 2015 r. aby pracować na rzecz wizerunku firm, instytucji i osób
przyczyniając się do ich rozwoju poprzez projektowanie graficzne.
Tworzenie materiałów graficznych w spójnej linii wizualnej to budowanie marki: tożsamości firmy wobec jej Klientów
– aktualnych i przyszłych, oraz konkurencji rynkowej.
Grafika, którą tworzę to wreszcie energia płynąca z form lekkich, nowoczesnych i prostych, ale także
wyrazistych i zapadających w pamięć.

Layout / Publikacje / Identyfikacja / Opakowania
Przygotowanie publikacji elektronicznych i do
druku. Katalogi, magazyny, raporty.
Identyfikacja wizualna. Kreatywne projekty
opakowań.
Co zyskujesz z projektem: Layout / Publikacje
Profesjonalny projekt pdf publikacji kilkunasto-,
kilkudziesięcio- oraz kilkusetstronnicowej –
przeznaczony do druku lub do rozpowszechniania
elektronicznego, np.: raporty wyników finansowych,
prezentacja oferty firmy z danymi statystycznymi,
katalog sprzedażowy / produktów w ofercie, katalog
turystyczny, książka / publikacja naukowa etc.
Co zyskujesz z projektem: Opakowania
Projekt grafiki opakowania
Dobór technologii drukowania, kartonu
Nielimitowane ilościowo prawo do użycia projektu
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Co zyskujesz z projektem: Identyfikacja
Logo na czasie z aktualnymi standardami
Materiały firmowe – wizytówki, papier i gadżety
firmowe
Pliki umożliwiające edycję logo
Prawo autorskie do znaku

Infografika / Ilustracje
Tworzenie infografik opartych na zebranych
danych. Opracowanie graficzne książek, wydawnictw i płyt muzycznych.
Co zyskujesz z projektem: Infografika / Ilustracje
Profesjonalny projekt infografiki: mapy, obrazy z
danymi statystycznymi, porównania, zestawienia,
prezentacje
Okładki płyt, książek, foldery kilkustronnicowe
Ilustracje okolicznościowe, zaproszenia, wizytówki
na stół
Plakaty, okładki książek, oprawa graficzna wydarzeń
Grafika do gier planszowych, plansz informacyjnych
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Strony Internetowe / Grafika do internetu
Strony internetowe oparte na Wordpressie.
Wizytówki internetowe, mailingi, social media, reklamy internetowe.
Co zyskujesz z projektem: Strony Internetowe
Profesjonalny projekt pdf publikacji kilkunasto-,
kilkudziesięcio- oraz kilkusetstronnicowej –
przeznaczony do druku lub do rozpowszechniania
elektronicznego, np.: raporty wyników finansowych,
prezentacja oferty firmy z danymi statystycznymi,
katalog sprzedażowy / produktów w ofercie, katalog
turystyczny, książka / publikacja naukowa etc.
Co zyskujesz z projektem: Grafika do internetu
Banery i reklamy internetowe (statyczne, gif)
Mailingi
Grafiki social media
Infografiki, mapki
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Jeśli masz jakiekolwiek pytania,
zapraszam do kontaktu pod numerem
505 974 909 lub przez seedofcolor@gmail.com.
Indywidualną ofertę przygotuję dla Państwa do 2 dni roboczych.
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