
zamów projekt graficzny i daj się miło 
zaskoczyć:-) gwarantuję wysoką jakość 

projektu oraz sprawną współpracę
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KIM JESTEM
SOCJOGRAFKA

Chciałabym żeby świat wokół mnie był trochę 
ładniejszy:-) Wiem, że nie każdy ma talent 

i cierpliwość do projektowania, dlatego 
postanowiłam trochę Ci pomóc



KRÓTKA
HISTORIA

SOCJOGRAFKI

blog Socjografka powstał w maju 2015 
roku, z czasem przekształcił się 

w firmę oferującą usługi z zakresu 
komunikacji wizualnej oraz 

grafiki komputerowej 

MAJ 2015
założenie bloga 

socjografka.pl

LISTOPAD 2015
start firmy specjalizującej 
się w komunikacji

CZERWIEC 2016
socjografka rozszerza 

ofertę o szkolenia

LISTOPAD 2017
rebranding socjografki 
i nowa oferta szkoleń

www.socjografka.pl


Do każdego projektu podchodzę indywidualnie 
i staram się przygotować kilka zróżnicowanych 
konceptów. Zamów projekt graficzny i daj się 

pozytywnie zaskoczyć:-)

DL ACZEGO WARTO 
PRACOWAĆ Z SOC JOGRAFKĄ?



WYSOKA JAKOŚĆ

Nie lubię przerostu formy nad treścią. Moje projekty 
wyróżnia minimalizm oraz wysoka jakość. Pracuję tylko na 
licencjonowanym oprogramowaniu 

Stawiam na spójność, konsekwencję oraz personalizację 
wszystkich projektów. Bardzo ważne są dla mnie detale: na 
każdym etapie dbam o dopracowanie szczegółów projektu

Możesz liczyć na terminową realizację zlecenia, a także na 
szybką i otwartą komunikację. Chętnie dzielę się także 
moim doświadczeniem oraz inspiracjami

Na każdym etapie możesz korygować zakres prac oraz 
dodawać lub usuwać poszczególne pozycje z cennika. Po 
zakończeniu projektu wystawiam fakturę vat

PERSONALIZACJA PROJEKTÓW

ZAWSZE NA CZAS                              

DOSTANIESZ FAKTURĘ



P O Z N A J  M N I E  L E P I E J

CHCESZ WIEDZIEĆ
O MNIE  WIĘCEJ?  KL IKNI J  PONIŻE J

http://www.socjografka.pl/o-mnie/


CO OTRZYMASZ 
W RAMACH PROJEKTU

Opracowanie graficzne w formacie 
adekwatnym dla zamówionego projektu. 

Do tego dostaniesz wizualizację pracy 
w wybranym formacie (czyli tak zwany 

mockup). Projekt zostanie wykonany 
w wysokiej jakości, zgodnie 

z bieżącymi trendami 



W ramach współpracy możesz liczyć na
profesjonalną pomoc w zakresie komunikacji
wizualnej – dowiesz się co zrobić, żeby Twój
projekt wyróżnił się na tle wielu innych oraz
przykuł uwagę potencjalnych klientów.
W trakcie pracy masz możliwość zgłaszania
swoich uwag i dzielenia się inspiracjami

DORADZTWO W ZAKRESIE
KOMUNIKACJI WIZUALNEJ

http://www.socjografka.pl/kontakt-socjografka/


Napisz jakiego projektu 
potrzebujesz, określ co jest dla 

Ciebie ważne i wyślij na:

KONTAKT@SOCJOGRAFKA.PL

http://www.socjografka.pl/kontakt-socjografka/


Żeby usprawnić proces wyceny podaj informacje dotyczące formatu, terminu, kolorystyki, typu 
grafiki oraz Twoich spersonalizowanych oczekiwań. Dodaj przykłady projektów, które Cię 

inspirują. Do wiadomości załącz także własne grafiki, zdjęcia, logo (jeśli je posiadasz)

KONTAKT@SOCJOGRAFKA.PL

http://www.socjografka.pl/kontakt-socjografka/


SERDECZNIE ZAPRASZAM DO 
WSPÓŁPRACY:-)

DOMINIKA SIWIŃSKA

http://www.socjografka.pl/kontakt-socjografka/
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