
עיצוב ספר פרוזה / שירה

מחיר: 1,600 ש"ח

מחיר עיצוב כריכה קדמית, אחורית ושדרה: 800 ש"ח*

עימוד פשוט בפונט אחד / 2 פונטים לכותרות
מספר עמודים ממוצע: 150-250

מספור עמודים
בניית תוכן עניינים

עד 3 סבבי הגהות ותיקונים
הגשת הקובץ כקובץ pdf מוכן לדפוס

עיצוב ספר ילדים

מחיר: 3,500 ש"ח לא כולל איורים

עימוד פשוט בפונט אחד או שניים
מספר עמודים ממוצע: 24

שיבוץ איורים בתיאום עם המאייר/ת
עד 3 סבבי הגהות ותיקונים

עיצוב כריכה קדמית, אחורית ושדרה*
הגשת הקובץ כקובץ pdf מוכן לדפוס

עיצוב ספר מקצועי

מחיר: 7,500 ש"ח

מחיר עיצוב כריכה קדמית, אחורית ושדרה: 800 ש"ח*

התייחסות עיצובית מיוחדת לסוגי טקסט שונים
(למעלה מ-4 סוגי טקסט שונים)

יצירת שפה עיצובית לספר (בניית גריד עיצובי מורכב,
עיצוב מדורים שונים, עיצוב ראשי פרקים, רמות שונות

של כותרות והיררכיות טקסט)
מספר עמודים ממוצע: 300

שיבוץ איורים ו/או תמונות של הלקוח
בניית אייקונים במידת הצורך

עד 3 סבבי הגהות ותיקונים
הגשת הקובץ כקובץ pdf מוכן לדפוס

מחיר: 10,500 ש"ח

מחיר עיצוב כריכה קדמית, אחורית ושדרה: 800 ש"ח*

התייחסות עיצובית מיוחדת לסוגי טקסט שונים
(למעלה מ-4 סוגי טקסט שונים)

יצירת שפה עיצובית לספר (בניית גריד עיצובי מורכב,
עיצוב מדורים שונים, עיצוב ראשי פרקים, רמות שונות

של כותרות והיררכיות טקסט)
מספר עמודים ממוצע: 150

שיבוץ איורים ו/או תמונות של הלקוח
בניית אייקונים במידת הצורך

עד 3 סבבי הגהות ותיקונים
הגשת הקובץ כקובץ pdf מוכן לדפוס

עיצוב תוכניות אירועים/לימודים 

*עיצוב כריכה כולל: הגשת עד 2 קונספטים עיצוביים לעיצוב הכריכה, עיצוב כריכה קדמית, כריכה אחורית
ושדרת הספר שיבוץ ברקוד, מסת"ב ומחיר מומלץ, הפקת קובץ pdf מותאם לדפוס

הערות כלליות
    לוחות הזמנים יקבעו בפגישת האפיון מול הלקוח כולל המועד הסופי להורדה לדפוס ולא יעלה על 3 חודשים מתחילת העבודה.

    כל שינוי בעיצוב לאחר אישור הלקוח  / כל חומר / עבודת עיצוב לאחר מכן יתומחרו לפי ₪250 לשעה.  
    כל חומר (לרבות תמונות וכתבות המתקבלות מאת הלקוח הינו באחריות מלאה של הלקוח מבחינת זכויות יוצרים וכל סעיף חוקי 

    כזה או אחר. הסטודיו (נטלי קלוג) אינו נושא באחריות על כל חומר אשר יקבל ע“י הלקוח.
    המחירים לא כוללים מחיר של איורים, רכישת תמונות, הבאה לבית דפוס או הדפסה בבית דפוס.

תנאי תשלום
    לאחר אישור הלקוח יש להעביר מקדמה ע״ס 30% מהסכום אשר יקוזזו בסך הכל הכללי. 
    שאר התשלום מתבצע לפי תמחור שלבי העבודה ויועבר לאחר שליחת החומרים ללקוח. 

    במידה והלקוח קיבל עבודה מסוימת ואינו מעוניין בה לרבות סיום העבודה בשלב העיצובי העבודה תתומחר לפי שעות עבודה או 
    במחיר כפי שהוצע בהצעת המחיר (הזול מבינהם).

    הסטודיו שומר על זכותו להפסיק את העבודה בכל שלב של הפרוייקט במקרה של התנהגות לא הולמת מצד הלקוח ו/או עיכוב במתן
    פידבק או שליחת חומרים ו/או הגזמה בכמות הסקיצות אשר הלקוח דורש.

    הצעת מחיר זו בעלת תוקף של 30 יום בלבד מעת מועד שליחתה אל הלקוח.
    המחירים כוללים מע״מ.

    תשלומים דרך לינק הנשלח לאימייל הלקוח - לתשלום באשראי בלבד.

הוצאות אופציונליות לפרוייקט ייחושבו לפי ₪250 לשעת עבודה או ייתומחרו מחדש.
    סבב הגהות ותיקונים נוסף.

    שיבוץ גרפים/תמונות/טבלאות אשר לא יתבקשו בסבב הבקשות הראשון.
    סגירת הקובץ בפורמט חדש.

מחירון עיצוב ספרים
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