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Aranżacja wnętrz komercyjnych
Oferujemy usługi w zakresie kompleksowego
projektowania i aranżacji wnętrz. Nasze doświadczenie zapewnia wykonanie projektu zgodnie
z indywidualnymi oczekiwaniami zarówno pod
względem estetycznym, jak i funkcjonalnym.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne
i nadzór autorski jako gwarancję sprawnej i solidnej obsługi. Stawiamy na jakość zarówno kierując
się doborem materiałów, jak również precyzją
wykonawców.

Aranżacja wnętrz prywatnych
Oferujemy harmonię rozwiązań które łączą
zarówno konstrukcję, jak i formę. Budowę przestrzeni planujemy tak, aby uwzględnić potrzeby
Inwestora. Bardzo często inspiracją naszych
projektów jest hobby Inwestora i jego charakter.

Identyfikacja wizualna firmy
Projekt identyfikacji wizualnej ma celu stworzenie
spójnego i atrakcyjnego wizerunku firmy. Nazwa
firmy, jej logo, grafiki, kolory i czcionki – stanowią
składowe niezbędne w budowie tożsamości
wizualnej firmy.
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Aranżacja wnętrz komercyjnych
•
•
•
•
•
•
•

projekty aranżacji wnętrz komercyjnych w tym m.in. biur, sklepów, salonów
sprzedaży etc.
projekty zmiany sposobu użytkowania mieszkań, poddaszy, lokali usługowych
projekty indywidualnych mebli i wyposażenia wnętrz
doradztwo techniczne
uzgodnienia i projekty branżowe (wodno-kanalizacyjne, elektryczne,
wentylacyjno-klimatyzacyjne)
uzgodnienia z rzeczoznawcami (Sanepid, BHP, P.POŻ.)
nadzory autorskie i inwestorskie
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Identyfikacja wizualna firmy
Projektując identyfikację wizualną, dbamy o każdy szczegół, który pomaga stworzyć
tożsamość firmy, która powinna być jak najbardziej rzetelna.
Usługa projektowania jest procesem podczas którego zależy nam na bardzo dobrej
współpracy z Klientem, ponieważ właśnie od niego zależy ostateczny wygląd identyfikacji. Dlatego, każdorazowo proponujemy Państwu od 2 do 3 alternatywnych rozwiązań,
czy to projektując wizytówkę, czy też papier firmowy. Do każdego zlecenia stosujemy
harmonogram prac, szanujemy w ten sposób Państwa czas na rzetelne i terminowe
wykonanie zlecenia.
Z uwagi na fakt, iż promocja firmy stanowi jeden z czynników przewagi konkurencyjnej
– zapewniamy 100% dyskrecji i pełen profesjonalizm.
„Na Państwa życzenie KLIFF Design zgodnie z zachowaniem zasad konkurencyjności,
przeprowadza badanie rynku wykwalifikowanych dostawców – potencjalnych wykonawców usługi wydruku materiałów promocyjnych.”
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KLIFF DESIGN w zakresie projektowania graficznego oferuje:

Aranżacja wnętrz prywatnych
•
•
•
•
•
•
•

projekty aranżacji wnętrz prywatnych
projekty adaptacji poddaszy na cele mieszkalne
projekty indywidualnych mebli i wyposażenia wnętrz
doradztwo techniczne
projekty branżowe (wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wentylacyjno-klimatyzacyjne)
dobór materiałów wykończeniowych
nadzory autorskie i inwestorskie

Budowę księgi identyfikacji wizualnej instytucji, w której skład wchodzą min.:
•
projekt logo
•
wymiarowanie znaku
•
wersje kolorystyczne znaku
•
przykłady aplikacji znaku
•
wielkość pola ochronnego
•
przykłady niedozwolonych modyfikacji znaku
•
dobór kolorów firmowych
•
dobór czcionek firmowych
•
projekt wizytówki
•
projekt papieru firmowego A4
•
projekt koperty C6 i DL
•
projekt plakietki na segregatory
•
projekt teczki firmowej
Odświeżenie identyfikacji wizualnej firmy
•
analiza istniejącej identyfikacji na podstawie księgi znaku
•
przeprojektowanie elementów takich jak wizytówka, papier firmowy czy teczka etc.

Dokumentacja projektowa obejmuje kilka istotnych etapów:
•
•
•
•
•

spotkanie wstępne – omówienie zakresu projektu w dogodnym czasie i miejscu
inwentaryzacja wnętrza – szczegółowy pomiar w zależności od potrzeb obejmujący
również inwentaryzację instalacji oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej
koncepcja obejmująca optymalizację układu funkcjonalnego
projekt w oparciu o zaakceptowaną koncepcję – dobór kolorystyki, materiałów,
elementów wyposażenia oraz dodatków (rysunki 2D + wizualizacje 3D)
nadzór autorski nad realizacją projektu

Kompleksowa oferta obejmuje każdy etap działań od jednorazowych konsultacji aż do
pełnej obsługi.

Stworzenie materiałów reklamowych:
•
projekty ulotek
•
projekty banerów reklamowych
•
projekty rollup’ów
•
projekty kalendarzy
•
projekty gadżetów reklamowych
Stworzenie komunikacji wizualnej wewnątrz i na zewnątrz budynków:
•
projekty tablic informacyjnych, szyldów
•
projekty planów z rozmieszczeniem pomieszczeń
•
projekty numeracji pomieszczeń i budynków
•
projekty piktogramów
•
projekty grafik zindywidualizowanych
Kolejną z usług jest także analiza firm konkurencyjnych pod względem identyfikacji
wizualnej, działań marketingowych oraz produktów lub usług. Research jest pomocnym
narzędziem, które pozwala na zebranie informacji o instytucjach z tego samego sektora.
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KLIFF DESIGN oferuje usługi w zakresie kompleksowego projektowania i aranżacji
wnętrz. Nasze doświadczenie zapewnia wykonanie projektu zgodnie z indywidualnymi
oczekiwaniami zarówno pod względem estetycznym, jak i funkcjonalnym.
Zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne i nadzór autorski jako gwarancję
sprawnej i solidnej obsługi.
Właściwie zaaranżowana przestrzeń:
•
pozwala na budowę wizerunku firmy i instytucji oraz wydobywa to co najistotniejsze,
stając się tym samym – czynnikiem sukcesu.
•
wnętrz prywatnych kreuje przestrzeń idealnie dostosowaną do odbiorcy
Ponadto KLIFF DESIGN pomaga w budowie identyfikacji wizualnej.
Identyfikacja wizualna, a dokładniej to co widzimy, weryfikując min. stronę internetową firmy, reklamę w szeroko rozumianych mediach, a także dokumentację
firmową – wszystko, to pomaga zapamiętać i skojarzyć daną instytucję, a w konse-kwencji skorzystać z jej usług.
Trwałą przewagę konkurencyjną można osiągnąć dzięki stałemu rozwojowi oraz dbaniu
o każdy najmniejszy detal, który może przyczynić się do wyróżnienia firmy na zewnątrz.
Zapraszamy do współpracy.
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