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ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ
EPEYNA

Προτάσεις κοστολόγησης 
γραφιστικών υπηρεσιών
Σκέψεις της E.Γ.E. πάνω στη λογική κοστολόγησης

Η Ένωση Γραφιστών Ελλάδας, στα πλαίσια της Ηµερίδας της µε τίτλο «Κο-
στολογούµε;» ζήτησε από πέντε καταξιωµένους και έµπειρους επαγγελ-
µατίες, να παρουσιάσουν τις σκέψεις τους πάνω στις απαιτούµενες ώρες
για την ολοκλήρωση πέντε οµάδων δηµιουργικών υπηρεσιών γραφιστι-
κής. Παρουσιάζουµε τις εισηγήσεις τους µε σκοπό να αποτελέσουν αντι-
κείµενο προβληµατισµού και να λειτουργήσουν σαν παράδειγµα της λογι-
κής κοστολόγησης που πρέπει να ακολουθούµε. 



«Tελικά, κοστολογούµε σωστά;»
Aγαπητοί συνάδελφοι, 
Tο άρθρο που ακολουθεί αλλά και η µελέτη
που αυτό προλογίζει, αποτελεί κοµµάτι µίας

φιλόδοξης προσπάθειας: να αποκτήσει ο κλάδος της ελληνικής
γραφιστικής, ενιαία λογική κοστολόγησης των δηµιουργικών
υπηρεσιών που παρέχει.
H µελέτη «Σκέψεις πάνω στην λογική κοστολόγησης και τις
απαιτούµενες ώρες απασχόλησης ανά δηµιουργική υπηρεσία
γραφιστικής» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, στην Hµερίδα
της Ένωσης Γραφιστών Eλλάδας µε θέµα «Kοστολογούµε;»
(Iούλιος 2004) και είχε δύο πρωτοτυπίες.
Για πρώτη φορά εισήγαγε τις έννοιες «ωριαία αποζηµίωση» και
«χρέωση µε βάση τον χρόνο κάθε µελέτης» και, επίσης για πρώ-
τη φορά ήταν αποτέλεσµα εισηγήσεων πέντε καταξιωµένων,
έµπειρων συναδέλφων που προτείναν τους χρόνους που απαι-
τεί κάθε επιµέρους δηµιουργική υπηρεσία µας.
Σήµερα, πέντε µήνες µετά, βλέποντας πως λειτουργεί στην αγο-
ρά η σηµαντική αυτή µελέτη,  θεωρούµε σκόπιµο να κάνουµε
κάποιες επισηµάνσεις και διευκρινήσεις:
- Oι προτεινόµενες ώρες περιλαµβάνουν τον συνολικό χρόνο
που µας απασχολεί µία µελέτη από τη στιγµή της πρώτης επα-
φής µέχρι την αποπληρωµή του τιµολογίου (επαφές, brief, πα-
ρουσιάσεις, έρευνα, διορθώσεις, µετακινήσεις, pre-press, κλπ)
και όχι µόνο το χρόνο σχεδιασµού. ∆υστυχώς ξεχνάµε ότι ο χρό-
νος µας είναι το µόνο προϊόν µας, και η κάθε εργάσιµη µέρα έχει
συγκεκριµένες ώρες.
- Oι χρόνοι, αλλά και τα ποσά που προκύπτουν πολλαπλασιάζο-
ντας τους χρόνους µελέτης µε την ωριαία αποζηµίωση (την προ-
σωπική ή της επιχείρησής µας), αναφέρονται σε επαγγελµατίες
γραφίστες και ολοκληρωµένες µελέτες που σαν κύριο χαρακτη-
ριστικό τους έχουν την δηµιουργία και την πρωτοτυπία.
- Σε κάθε περίπτωση δείχνουν τη κατεύθυνση που πρέπει να τεί-

νει κάθε επαγγελµατίας αναφορικά µε τους χρόνους (και άρα τις
χρεώσεις του) αλλά και άλλα σηµαντικά θέµατα καθηµερινής
πρακτικής όπως η χρέωση «Aποζηµίωσης Συµµετοχής σε δια-
γωνισµό». 
H Ένωση Γραφιστών, πιστεύει πως η κοινή λογική και κυρίως η
αλλαγή νοοτροπίας κοστολόγησης αποτελούν σηµαντικό στό-
χο γιατί βάζουν κανόνες στην αγορά, διαµορφώνοντας την προ-
σφορά υπηρεσίας. Όχι συντεχνιακά, αλλά µε βάση όρους και
πρακτικές που σκοπό έχουν να ανεβάσουν την ποιότητα του ελ-
ληνικού design και την εκτίµηση που έχει η αγορά στις υπηρε-
σίες που παρέχει ο κλάδος. 
Kαι κάτι ακόµη σηµαντικότερο: διασφαλίζουν ότι οι αµοιβές
µας, µας επιτρέπουν αξιοπρεπείς συνθήκες µελέτης, εργασίας
αλλά κα διαβίωσης.
H µελέτη «Σκέψεις πάνω στην λογική κοστολόγησης και τις
απαιτούµενες ώρες απασχόλησης ανά δηµιουργική υπηρεσία
γραφιστικής», είναι ενταγµένη στην ευρύτερη στρατηγική «εκ-
παίδευσης» του κλάδου και της αγοράς , που έχει η Ένωση, στην
κατεύθυνση της ενιαίας ορολογίας και της κοινής επαγγελµατι-
κής πρακτικής. Eκεί συντείνουν και οι ηµερίδες που ήδη έχουν
ολοκληρωθεί µε επιτυχία («Kοστολογούµε;», «Design
management» και «Web Design») και οι θεµατικές ηµερίδες
που θα ακολουθήσουν το 2005 και θα κορυφωθούν το φθινό-
πωρο του ίδιου χρόνου.
H προσπάθεια αυτή θα συνεχιστεί χωρίς ταλαντεύσεις και είµα-
στε σίγουροι ότι µε την συµβολή όλων µας, Eνώσεως και γρα-
φιστών, θα καταλήξει σε ένα σαφές και ξεκάθαρο περιβάλλον
επαγγελµατικής δράσης. Kαι αυτό είναι πολύ καλό για όλους,
designers αλλά και πελάτες.

∆ηµοσθένης Mπρούσαλης
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ EΛΛΛΑ∆ΑΣ
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EIΣAΓΩΓIKA
Σε κάθε περίπτωση, οι σκέψεις που εκφράζονται στις εισηγή-
σεις αυτές καθώς και oι ώρες µελέτης που προτείνονται για
κάθε επιµέρους υπηρεσία, αποτελούν προσωπικές εκτιµήσεις
κάθε εισηγητή που έχει και την απόλυτη ευθύνη. ∆εν αποτε-
λούν προτεινόµενες αµοιβές ούτε αποκλειστικό γνώµονα για
τους άλλους επαγγελµατίες γραφίστες. Όµως, η συσσωρευ-
µένη εµπειρία και η επιτυχηµένη διαδροµή των εισηγητών εγ-
γυώνται την, στα πλαίσια του εφικτού, ακριβή προσέγγιση του
απαιτούµενου χρόνου κάθε µελέτης.
Όπως θα δείτε και πιο κάτω, η ενδεικτική τιµή ωριαίας αποζη-
µίωσης των 15 ευρώ αποτελεί υπόθεση εργασίας, που υπο-
λογίζεται µε βάση τα κατώτερα όρια απολαβών. Βασίζεται σε
2 απλά δεδοµένα:
1. Ο ελεύθερος επαγγελµατίας πρέπει να αµοίβεται έστω λί-
γο παραπάνω από ότι ο αντίστοιχος συνάδελφός του που ερ-
γάζεται ως υπάλληλος, για να έχει νόηµα το επιχειρηµατικό
ρίσκο που αναλαµβάνει.

2. Η ενδεικτική τιµή ωριαίας αποζηµίωσης των 15 ευρώ, αν και
δεν  αποτελεί υπόδειξη αµοιβής, είναι υπολογισµένη µε βά-
ση τα κατώτερα όρια απολαβών. Η χρέωση ποσού µικρότερου
των 15 ευρώ ανά ώρα, χωρίς να απαγορεύεται, δεν συνιστά-
ται σε καµιά περίπτωση.
To µοντέλο υπολογισµού της ενδεικτικής τιµής ωριαίας απο-
ζηµίωσης βασίζεται στον συνυπολογισµό των λειτουργικών
εξόδων µίας επιχείρησης, το κόστος αποσβέσεων του εξο-
πλισµού, το κόστος ασφάλισης, τα υλικά που χρησιµοποιού-
νται κλπ., και την υπόθεση εργασίας ότι ο επαγγελµατίας ερ-
γάζεται οκτώ ώρες ηµερησίως επί δώδεκα µήνες τον χρόνο
πετυχαίνοντας το µέσο ποσοστό κερδοφορίας του κλάδου και
έχοντας απολαβές δεκατεσσάρων µηνών, δηλ. δώδεκα µι-
σθούς και δύο «δώρα».
Στις προτεινόµενες ώρες µελέτης περιλαµβάνονται: τα προ-
σχέδια, η εισαγωγική συζήτηση (brief), τα αρχικά προσχέδια
που δίνουν την πρώτη εικόνα της µελέτης, οι συναντήσεις πα-
ρουσίασης και συνεννόησης µε τον πελάτη, ένα στάδιο διορ-



θώσεων, και ο τελικός σχεδιασµός. 
Η Ένωση εκτιµά ότι πρέπει να χρεώνεται επιµέλεια 10-15%
στα κόστη και αµοιβές τρίτων (φωτογράφων, εικονογράφων,
προεκτύπωσης, εκτύπωσης κλπ).
Κάθε µελέτη ξεκινάει αφού υπογραφεί έγγραφη ανάθεση του
πελάτη προς τον γραφίστα, η οποία βασίζεται σε έγγραφη
προσφορά εργασίας που έχει προηγηθεί, όπου περιγράφο-
νται το θέµα της µελέτης, τα στάδια και η διαδικασία, ο προ-
βλεπόµενος χρόνος, η µορφή παράδοσης του υλικού, η ανά-
λυση των υπηρεσιών που περιλαµβάνονται και των στοιχείων
που δεν περιλαµβάνονται, ο τρόπος πληρωµής κλπ
Σε περίπτωση που η προσχεδιακή εργασία απορριφθεί µε ευ-
θύνη του πελάτη και ζητηθεί επανάληψή της, προτείνεται επι-
πλέον χρέωση 30% της συνολικής αµοιβής επί όσες φορές
επαναληφθεί η διαδικασία.
Η απαίτηση Αµοιβής Απόρριψης (Rejection Fee) είναι απαραί-
τητη ασφαλιστική δικλείδα επαγγελµατικής επιβίωσης. Σκο-
πό έχει να αποζηµιώσει τον µελετητή γραφίστα για τις ώρες
και τα υλικά που δαπανώνται για την ολοκλήρωση και υποβο-
λή προσχεδίων. Η Αµοιβή Απόρριψης αποτελεί ποσοστό 20-
30% της κανονικής αµοιβής. 
Η κοινή λογική κοστολόγησης διαφυλάσσει το επάγγελµα και
την αξιοπρέπεια του γραφίστα και διαµορφώνει την καθηµε-
ρινή επαγγελµατική πρακτική του κλάδου, συµβάλλοντας δυ-
ναµικά στην βελτίωση της σχέσης προσφοράς και ζήτησης.

KATHΓOPIEΣ ΠEΛATΩN
Για την ευκολία του αναγνώστη, έγινε µία κατάταξη των πε-
λατών σε τρεις κατηγορίες ανάλογα µε της δυναµική και την
εµβέλεια κάθε επιχείρησης. Η αντιστοίχηση κάθε πελάτη σε
µία από τις κατηγορίες αυτές είναι εκτίµηση του επαγγελ-
µατία γραφίστα. 

KΑΤΗΓΟΡΙΑ A’
Iδιώτες, προσωπικές µικροεπιχειρήσεις, µικρές προσωπικές
εταιρίες, προσωπικά γραφεία, µικρά εµπορικά καταστήµατα,
µικρές βιοτεχνίες, τοπική αυτοδιοίκηση (µικροί ∆ήµοι), διά-
φοροι φορείς τοπικής δραστηριότητας, κ.λπ.
KΑΤΗΓΟΡΙΑ B’
Eµπορικές επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους, µεσαίες εταιρίες
παροχής υπηρεσιών, βιοτεχνίες, µικρές βιοµηχανίες, εισα-
γωγικά γραφεία, ξενοδοχεία και µικρές τουριστικές επιχει-
ρήσεις, τοπική αυτοδιοίκηση (µεσαίοι ∆ήµοι), εταιρίες επαρ-
χιακής ή νοµαρχιακής δραστηριότητας κ.λπ.
KΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’
Bιοµηχανίες, µεγάλες εµπορικές επιχειρήσεις, πολυεθνικές
εταιρίες, τράπεζες, δηµόσιοι οργανισµοί, πολιτικά κόµµα-
τα, µεγάλοι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (µεγάλοι ∆ή-
µοι), διάφοροι οργανισµοί και επιχειρήσεις µε πανελλήνια
εµβέλεια, κατασκευαστικές, ναυτιλιακές, ασφαλιστικές
εταιρίες κ.λπ.

Η κατανοµή των πελατών σε κατηγορίες, γίνεται και για πρα-
κτικούς λόγους:  οι  ώρες που απαιτούνται για κάθε µελέτη δη-
µιουργικής υπηρεσίας γραφιστικής επηρεάζονται άµεσα από
την εµβέλεια δράσης του πελάτη αφού µεγαλύτερος πελάτης

σηµαίνει περισσότερη έρευνα,   µεγαλύτερο όγκο προσχεδια-
κής εργασίας, µελετητική εργασία σε µεγαλύτερο βάθος κ.λπ.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ
ΩΡΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 

Αν και η ενδεικτική τιµή ωριαίας αποζηµίωσης των 15 ευρώ
αποτελεί υπόθεση εργασίας, όµως είναι φανερό από το πα-
ραπάνω µοντέλο υπολογισµού της ότι βασίζεται  στα κατώτε-
ρα όρια απολαβών. Η χρέωση ποσού µικρότερου των 15 ευρώ
ανά ώρα, χωρίς να απαγορεύεται από την Ένωση, δεν συνι-
στάται σε καµιά περίπτωση για προφανείς λόγους.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΜΕΛΕΤΗ 
Η  ακριβής αµοιβή για κάθε δηµιουργική υπηρεσία γραφι-
στικής προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τον προτεινόµενο
απαιτούµενο χρόνο που αναγράφεται δίπλα σε κάθε εργα-
σία στους πίνακες των εισηγητών που ακολουθούν, επί την
τιµή ωριαίας αποζηµίωσης κάθε επαγγελµατία. Είναι αυτο-
νόητο πως η ακριβής τιµή της ωριαίας αποζηµίωσης είναι δια-
φορετική για κάθε επαγγελµατία ή επιχείρηση και υπολογί-
ζεται µε βάση τα λειτουργικά έξοδα, τις αποσβέσεις, το
προσωπικό, την εµπειρία κ.λπ.

EΙΣΗΓΗΤΕΣ EΝΟΤΗΤΩΝ
• ΣΗΜΑ - ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ - EΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - EΦΑΡΜΟΓΕΣ

Γιώργος Mαρκάκης, DASC Design Strategy
• KΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ

Aιµίλιος Πανουσόπουλος, DS Design Studio
• AΦΙΣΣΑ - YΠΑΙΘΡΙΑ EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (OUTDOOR) - 

EΞΩΦΥΛΛΑ BΙΒΛΙΩΝ, ∆ΙΣΚΩΝ ΚΑΙ CD

Γιάννης Γιαννακάκης, Egg Design Studio
• ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - YΛΙΚΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (P.O.S.)

Γιάννης Kουρούδης, K2 Design
• ΕΝΤΥΠΑ

Kώστας Σαµοΐλης, AΣΠA & KΩΣTAΣ ΣAMOΪΛHΣ
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8 ώρες εργασίας ηµερησίως
x 20 εργάσιµες ηµέρες κάθε µήνα 

= 160 ώρες εργασίας µηνιαίως

160 ώρες εργασίας µηνιαίως
x 12 µήνες 

= 1.920 ώρες εργασίας ετησίως

1.920 ώρες εργασίας ετησίως 
x 15 € ωριαία αποζηµίωση 

= 28.800 € ετήσιος τζίρος γραφείου

28.800 € ετήσιος τζίρος γραφείου
x 35% µέσος όρος κερδοφορίας κλάδου

= 10.080 € καθαρό κέρδος

10.080 € καθαρό κέρδος 
: 14 µηνιαίες απολαβές, (12 µήνες και 2 µήνες δώρο)

= 720 € καθαρό κέρδος κάθε µήνα
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ΘΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’

ΛOΓOTYΠΟΣ
Έρευνα – Mελέτη – Προτάσεις – ∆ιορθώσεις - Χρωµότυπος - Tελικός σχεδιασµός - 35-100 ώρες 100-200 ώρες 200 ώρες min. 
Χρωµατική κωδικοποίηση κατά Pantone και CMYK (x 15€ = 525-1.500€) (x 15€ = 1.500-3.000€) (x 15€ = 3.000€+)

ΣHMA
Έρευνα – Mελέτη – Προτάσεις – ∆ιορθώσεις - Χρωµότυπος - Tελικός σχεδιασµός - 35-100 ώρες 100-200 ώρες 200 ώρες min.
Χρωµατική κωδικοποίηση κατά Pantone και CMYK

ETAIPIKH TAYTOTHTA
Σχεδιασµός Βασικής Εταιρικής Ταυτότητας.
Σαν Βασική Εταιρική ταυτότητα ορίζουµε τις εξής εφαρµογές: επιστολόχαρτο Α & Β, φάκελλος DL, 100 ώρες 180 ώρες 250 ώρες min.
επαγγελµατική κάρτα. Περιλαµβάνονται: Έρευνα - Μελέτη - Προτάσεις - ∆ιορθώσεις - (x 15€ = -1.500€) (x 15€ = 2.700€) (x 15€ = 3.000€+)
Τελικός Σχεδιασµός.

∆ιάφορες εφαρµογές (αναλυτικά):
Eπιστολόχαρτο (Α & Β σελίδα) 20 ώρες 32 ώρες 40 ώρες

Φάκελλος DL 12 ώρες 20 ώρες 30 ώρες

Eµπορική Kάρτα 16 ώρες 25 ώρες 35 ώρες

Σχεδιασµός Οχηµάτων- το κάθε ένα 
(van, φορτηγά, βυτιοφόρα κλπ-συνολική αντιµετώπιση όλων των όψεων) 65 ώρες 105 ώρες 150 ώρες

Εµπορικά έντυπα, µηχανογραφικά ή µπλόκ -το κάθε ένα 
(Tιµολόγιο, ∆ελτίο Aποστολής, πιστωτικό Σηµείωµα κλπ) 15 ώρες 25 ώρες 35 ώρες

Σφραγίδα 6 ώρες 10 ώρες 15 ώρες

Αυτοκόλλητο επικοινωνίας 10 ώρες 18 ώρες 24 ώρες

Φάκελλοι άλλου µεγέθους πλήν DL -το κάθε µέγεθος 8 ώρες 15 ώρες 25 ώρες

Fax Cover 10 ώρες 20 ώρες 28 ώρες

Folder (περιλαµβάνεται σχεδιασµός ειδικού κοπτικού-καλουπιού) 40 ώρες 50 ώρες 64 ώρες

Έντυπο «With Compliments» (Mε φιλικούς χαιρετισµούς) 10 ώρες 18 ώρες 24 ώρες

Στολές προσωπικού (το κάθε είδος-πχ. µπλούζα, φόρµα, µπουφάν, καπέλο, φούτερ κλπ) 25 ώρες 42 ώρες 105 ώρες

Εξωτερική σήµανση µεµονωµένου καταστήµατος 
(ταµπέλα, φωτεινό φανάρι, επιγραφή σε βιτρίνα) 60 ώρες 120 ώρες -

Εξωτερική σήµανση αλυσίδας καταστηµάτων (πυλώνες, ταµπέλα, στοιχεία όψης, 
φωτεινό φανάρι, επιγραφή σε βιτρίνα, πόρτα καταστήµατος κλπ) - - 250 ώρες min.

EΤΑΙΡΙΚΟ ΜANUAL ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Tο Μanual καλύπτει µε ενδεικτικά σχέδια και λεπτοµερείς τεχνικές πληροφορίες
όλες τις πιθανές εφαρµογές του σήµατος, αναλύοντας κυρίως την φιλοσοφία σχεδιασµού
της Εταιρικής Ταυτότητας. Oι τελικές µακέτες των εφαρµογών χρεώνονται ξεχωριστά, 
όπως αναλυτικά αναφέρθηκε παραπάνω. - 150-250 ώρες 250-500 ώρες

ΣΗΜΑ - ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στις παραπάνω προτεινόµενες ώρες που απαιτεί κάθε µελέτη ∆ΕΝ περιλαµβάνονται ώρες, αµοιβές και κόστη: ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτογράφησης, ενοικιάσεως
φωτογραφιών, εικονογράφου, κειµενογράφου, µεταφραστή, κόστη προεκτύπωσης όπως φιλµ, ηλεκτρονικό µοντάζ, δοκίµια, σκαναρίσµατα κλπ, κόστη εκτύπωσης όπως,
µοντάζ, αγορά χαρτιού, δίπλωµα, βιβλιοδεσία, ψηφιακές εκτυπώσεις, κλπ, αµοιβές τρίτων (φροντιστηρίου φωτογράφησης, µοντέλων, στυλίστα κλπ), έξοδα µεταφοράς κάθε
είδους (ταχυµεταφορές, µεταφορικές εταιρίες κλπ), έξοδα µετακίνησης και διαµονής εκτός έδρας, εγγραφή αρχείων ή υλικού σε CD, ΦΠΑ ή άλλες κρατήσεις κλπ. 
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ΘΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ (CONCEPT) 
Μελέτη Επικοινωνιακού Σκεπτικού (concept) που θα εφαρµοστεί σε καταχωρίσεις στις - 200 ώρες 300 ώρες
εφηµερίδες, στα περιοδικά, στην υπαίθρια διαφήµιση κλπ.
Οι ώρες εργασίας που υπολογίζονται περιλαµβάνουν την Ερευνα, την Μελέτη και την
Περιγραφή του Επικοινωνιακού Σκεπτικού. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ
Οι ώρες εργασίας υπολογίζονται ώστε να περιλαµβάνουν ολοκληρωµένα προσχέδια
σε φυσικό µέγεθος (µέχρι 3 διαφορετικά), διορθώσεις στα προσχέδια, 
και τον τελικό σχεδιασµό του προσχεδίου που θα επιλεγεί.
Σαλόνι ή δύο συνεχόµενες σελίδες - 90 ώρες 115 ώρες

Ολοσέλιδη ή A4 45 ώρες 75 ώρες 100 ώρες

Μισή σελίδα 32 ώρες 60 ώρες 80 ώρες

1/4 σελίδας 22 ώρες 30 ώρες 45 ώρες

Προσαρµογές σε άλλη διάσταση: επιπλέον 30 – 50% της αρχικής τιµής για κάθε
προσαρµογή ανάλογα µε την δυσκολία
Προσαρµογές σε άλλη γλώσσα ή αλλαγή κειµένου µε διατήρηση του layout
(όπως πχ σε σειρά αγγελιών κλπ): επιπλέον 40 – 60% της αρχικής τιµής για κάθε
προσαρµογή ανάλογα µε την δυσκολία

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Οι ώρες εργασίας υπολογίζονται ώστε να περιλαµβάνουν ολοκληρωµένα προσχέδια
σε φυσικό µέγεθος (µέχρι 3 διαφορετικά), διορθώσεις στα προσχέδια, 
και τον τελικό σχεδιασµό του προσχεδίου που θα επιλεγεί.
Σαλόνι ή δύο συνεχόµενες σελίδες - 100 ώρες 125 ώρες

Ολοσέλιδη 50 ώρες 82 ώρες 108 ώρες

Μισή σελίδα 35 ώρες 64 ώρες 86 ώρες

1/4 σελίδας 26 ώρες 40 ώρες 55 ώρες

Προσαρµογές σε άλλη διάσταση: επιπλέον 30 – 50% της αρχικής τιµής για κάθε
προσαρµογή ανάλογα µε την δυσκολία
Προσαρµογές σε άλλη γλώσσα ή αλλαγή κειµένου µε διατήρηση του layout:
επιπλέον 40 – 60% της αρχικής τιµής για κάθε προσαρµογή ανάλογα µε την δυσκολία 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥ Η ΚΛΑ∆ΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΛΠ
Οι ώρες εργασίας υπολογίζονται ώστε να περιλαµβάνουν ολοκληρωµένα προσχέδια
σε φυσικό µέγεθος (µέχρι 3 διαφορετικά), διορθώσεις στα προσχέδια, 
και τον τελικό σχεδιασµό του προσχεδίου που θα επιλεγεί
Σαλόνι ή δύο συνεχόµενες σελίδες 60 ώρες 80 ώρες 100 ώρες

Ολοσέλιδη ή A4 40 ώρες 68 ώρες 88 ώρες

Μισή σελίδα 30 ώρες 55 ώρες 70 ώρες

1/4 σελίδας 18 ώρες 26 ώρες 40 ώρες

Προσαρµογές σε άλλη διάσταση: επιπλέον 30 – 50% της αρχικής τιµής για κάθε
προσαρµογή ανάλογα µε την δυσκολία
Προσαρµογές σε άλλη γλώσσα ή αλλαγή κειµένου µε διατήρηση του layout
(όπως πχ σε σειρά αγγελιών κλπ): επιπλέον 40 – 60% της αρχικής τιµής για κάθε
προσαρµογή ανάλογα µε την δυσκολία

Στις παραπάνω προτεινόµενες ώρες που απαιτεί κάθε µελέτη ∆ΕΝ περιλαµβάνονται ώρες, αµοιβές και κόστη: ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτογράφησης, ενοικιάσεως
φωτογραφιών, εικονογράφου, κειµενογράφου, µεταφραστή, κόστη προεκτύπωσης όπως φιλµ, ηλεκτρονικό µοντάζ, δοκίµια, σκαναρίσµατα κλπ, κόστη αγοράς µέσου
(πχ χώρος σε περιοδικά, εφηµερίδες κλπ), έρευνες αγοράς, µελέτες media planning, έξοδα µεταφοράς κάθε είδους (ταχυµεταφορές, µεταφορικές εταιρίες κλπ), έξοδα
µετακίνησης και διαµονής εκτός έδρας, εγγραφή αρχείων ή υλικού σε CD, ΦΠΑ ή άλλες κρατήσεις κλπ. 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑ 
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ΘΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’

AΦIΣΣEΣ
Οι ώρες εργασίας υπολογίζονται ώστε να περιλαµβάνουν ολοκληρωµένα προσχέδια
σε φυσικό µέγεθος (µέχρι 3 διαφορετικά), διορθώσεις στα προσχέδια, 
και τον τελικό σχεδιασµό του προσχεδίου που θα επιλεγεί
Aφισσέτες 25 x 35 εκ. & A4 22 ώρες 36 ώρες 56 ώρες

Aφισσέτες 35 x 50 εκ. & A3 28 ώρες 45 ώρες 85 ώρες

Aφίσσες 50 x 70 εκ. / 61 x 86 εκ. / 70 x 100 εκ.  & A2 40 ώρες 65 ώρες 140 ώρες

Προσαρµογές σε άλλο µέγεθος ή άλλη γλώσσα: 
+30 – 50% ανά προσαρµογή ανάλογα µε την δυσκολία

ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (OUTDOOR)
Οι ώρες εργασίας υπολογίζονται ώστε να περιλαµβάνουν ολοκληρωµένα προσχέδια
σε φυσικό µέγεθος ή υπό κλίµακα (µέχρι 3 διαφορετικά), διορθώσεις στα προσχέδια, 
και τον τελικό σχεδιασµό του προσχεδίου που θα επιλεγεί
Γιγαντοαφίσσες (12 φύλλες, 48φυλλες ή µόνιµες θέσεις αντίστοιχων διαστάσεων) 100 ώρες 152 ώρες 200 ώρες

Αφίσσες Στάσεων (BUS STOPS), Αυτοστήριχτο banner ή «αράχνη» 80 ώρες 110 ώρες 140 ώρες

Aφίσσες για «Ρακέττες» ή για Pissas 80 ώρες 110 ώρες 140 ώρες

Ντύσιµο οχήµατος (αυτοκινήτου, λεωφορείου, τρόλεϋ, κλπ) - 150 ώρες 180 ώρες

Εφαρµογή µε αυτοκόλλητο σε βιτρίνα 92 ώρες 68 ώρες 150 ώρες

Ντύσιµο όψης κτιρίου (εφαρµογή µεγάλης διάστασης) 100 ώρες 155 ώρες 220 ώρες

EΞΩΦYΛΛA ∆ΙΣΚΩΝ
Οι ώρες εργασίας υπολογίζονται ώστε να περιλαµβάνουν ολοκληρωµένα προσχέδια
σε φυσικό µέγεθος (µέχρι 3 διαφορετικά), διορθώσεις στα προσχέδια, 
και τον τελικό σχεδιασµό του προσχεδίου που θα επιλεγεί
∆ίσκων ή CD (Mονών)-Όψεις και Ετικέττα 40 ώρες 95 ώρες 160 ώρες

∆ίσκων ή CD (Άλµπουµ)-Όψεις και Ετικέττες 60 ώρες 120 ώρες 200 ώρες

Ένθετο έντυπο µε στίχους και πληροφορίες για CD (8σέλιδο) 65 ώρες 100 ώρες 128 ώρες

Ένθετο έντυπο µε στίχους και πληροφορίες για CD (16σέλιδο) 100 ώρες 140 ώρες 180 ώρες

ΣHMA ΚΑΛΙΤΕΧΝΗ ‘Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Έρευνα – Mελέτη – Προτάσεις – ∆ιορθώσεις - Χρωµότυπος - Tελικός σχεδιασµός - 30-90 ώρες 90-180 ώρες 180 ώρες min.
Χρωµατική κωδικοποίηση κατά Pantone και CMYK

ΕΞΩΦΥΛΛΑ BIBΛIΩN
EΠIKAΛYMA (Kουβερτούρα) 30 ώρες 72 ώρες 88 ώρες

Eξώφυλλο βιβλίου 36 ώρες 65 ώρες 100 ώρες

Εξώφυλλα σειράς βιβλίων (από 3 και πάνω) το κάθε ένα 25 ώρες 36 ώρες 60 ώρες

ΣHMA ΕΚ∆ΟΣΗΣ Ή ΣΕΙΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
Έρευνα – Mελέτη – Προτάσεις – ∆ιορθώσεις - Χρωµότυπος - Tελικός σχεδιασµός - 30-90 ώρες 90-180 ώρες 180 ώρες min.
Χρωµατική κωδικοποίηση κατά Pantone και CMYK

Στις παραπάνω προτεινόµενες ώρες που απαιτεί κάθε µελέτη ∆ΕΝ περιλαµβάνονται ώρες, αµοιβές και κόστη: ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτογράφησης, ενοικιάσεως
φωτογραφιών, εικονογράφου, κειµενογράφου, µεταφραστή, κόστη προεκτύπωσης όπως φιλµ, ηλεκτρονικό µοντάζ, δοκίµια, σκαναρίσµατα κλπ, κόστη αγοράς µέσου (πχ
χώρος σε ρακέτες, bus stops κλπ), έρευνες αγοράς, µελέτες media planning, έξοδα αφισσοκόλησης, έξοδα µεταφοράς κάθε είδους (ταχυµεταφορές, µεταφορικές
εταιρίες κλπ), έξοδα µετακίνησης και διαµονής εκτός έδρας, εγγραφή αρχείων ή υλικού σε CD, ΦΠΑ ή άλλες κρατήσεις κλπ. 

ΑΦΙΣΣΑ - ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΟUTDOOR) - ΕΞΩΦΥΛΛΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ∆ΙΣΚΩΝ ΚΑΙ CD
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Στις παραπάνω προτεινόµενες ώρες που απαιτεί κάθε µελέτη ∆ΕΝ περιλαµβάνονται ώρες, αµοιβές και κόστη: ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτογράφησης,
ενοικιάσεως φωτογραφιών, εικονογράφου, κειµενογράφου, µεταφραστή, κόστη προεκτύπωσης όπως φιλµ, ηλεκτρονικό µοντάζ, δοκίµια, σκαναρίσµατα κλπ, έρευνες
αγοράς, έξοδα µεταφοράς κάθε είδους (ταχυµεταφορές, µεταφορικές εταιρίες κλπ), έξοδα µετακίνησης και διαµονής εκτός έδρας, εγγραφή αρχείων ή υλικού σε CD,
ΦΠΑ ή άλλες κρατήσεις κλπ.

ΘΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’

ΜΕΛΕΤΗ  ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΚΕΥΣΙΑΣ (CONCEPT) 
Μελέτη Σκεπτικού Συσκευασίας (concept) που θα εφαρµοστεί σε σειρά συσκευασιών.
Οι ώρες εργασίας που υπολογίζονται περιλαµβάνουν την Ερευνα, την Μελέτη και την - 200 ώρες 300 ώρες
Περιγραφή του Σκεπτικού Συσκευασίας. ∆εν περιλαµβάνουν τα προσχέδια,
τις διορθώσεις και τον τελικό σχεδιασµό των επιλεγµένων συσκευασιών 
που υπολογίζονται ξεχωριστά όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΣYΣKEYAΣIEΣ
Οι ώρες εργασίας υπολογίζονται ώστε να περιλαµβάνουν ολοκληρωµένα προσχέδια
σε φυσικό µέγεθος (µέχρι 3 διαφορετικά), διορθώσεις στα προσχέδια, 
και τον τελικό σχεδιασµό του προσχεδίου που θα επιλεγεί.
Για ένα µόνο προϊόν 100 ώρες 170 ώρες 260 ώρες min.

Για οµάδα προϊόντων (οικογένεια) κάθε προϊόν πλήν του αρχικού 30 ώρες 115 ώρες 170 ώρες min.

Ετικέττα 88 ώρες 140 ώρες 230 ώρες min.

«Κοστούµι» µπουκαλιού 95 ώρες 160 ώρες 250 ώρες min.

Χαρτοκιβώτιο 30 ώρες 65 ώρες 115 ώρες

Πολλαπλή συσκευασία (πχ περίβλυµα 6πλής συσκευασίας µπύρας -6pack) 50 ώρες 90 ώρες 120 ώρες

Χαρτί περιτυλίγµατος 35 ώρες 70 ώρες 100 ώρες

Σακούλες (πλαστικές ή χάρτινες) 40 ώρες 80 ώρες 100 ώρες

Προσαρµογές σε άλλο µέγεθος ή άλλη γλώσσα: 30 – 50% για κάθε προσαρµογή
ανάλογα µε την δυσκολία

ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (P.O.S.)
Οι ώρες εργασίας υπολογίζονται ώστε να περιλαµβάνουν ολοκληρωµένα προσχέδια
σε φυσικό µέγεθος (µέχρι 3 διαφορετικά), διορθώσεις στα προσχέδια, 
και τον τελικό σχεδιασµό του προσχεδίου που θα επιλεγεί
∆είκτης ραφιού 30 ώρες 84 ώρες 110 ώρες

Stand προώθησης 44 ώρες 96 ώρες 120 ώρες

Stand για έντυπα ειδικού σχήµατος (take-one stand). ∆εν περιλαµβάνεται 56 ώρες 125 ώρες 180 ώρες
το έντυπο. Περιλαµβάνεται ο σχεδιασµός του κοπτικού.

Stand προβολής προϊόντος ειδικού σχήµατος (display). Περιλαµβάνεται 100 ώρες 175 ώρες 230 ώρες min.
ο σχεδιασµός του κοπτικού.

Eιδικές κατασκευές (γόνδολες, ραφιέρες κλπ) - 190 ώρες 260 ώρες min.

Αυτοκόλλητα (βιτρίνας, πατώµατος κλπ) 40 ώρες 100 ώρες 140 ώρες

Μοbile οροφής 35 ώρες 84 ώρες 120 ώρες

ΜANUAL ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
Αναφέρεται πάντα σε σειρά συκευασιών ή σε προϊόντα που έχουν µεγάλο εύρος - 150-250 ώρες 250-500 ώρες
εφαρµογών, µεγεθών, υλικών επικοινωνίας κλπ.
Tο Μanual καλύπτει µε ενδεικτικά σχέδια και λεπτοµερείς τεχνικές πληροφορίες
όλες τις πιθανές εφαρµογές του σήµατος και της εικόνας του προϊόντος (Brand Image),
αναλύοντας κυρίως την φιλοσοφία σχεδιασµού της Προϊοντικής Ταυτότητας και των
εφαρµογών προβολής, τοποθέτησης, υλικού P.O.S. κλπ. Oι τελικές µακέτες των ίδιων των
συσκευασιών και εφαρµογών χρεώνονται ξεχωριστά, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ - ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ (P.O.S.)
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Στις παραπάνω προτεινόµενες ώρες που απαιτεί κάθε µελέτη ∆ΕΝ περιλαµβάνονται ώρες, αµοιβές και κόστη: ηλεκτρονικής επεξεργασίας, φωτογράφησης, ενοικιάσεως
φωτογραφιών, εικονογράφου, κειµενογράφου, µεταφραστή, κόστη προεκτύπωσης όπως φιλµ, ηλεκτρονικό µοντάζ, δοκίµια, σκαναρίσµατα κλπ, κόστη αγοράς µέσου (πχ
φιλοξενία εντύπου σε περιοδικά, εφηµερίδες κλπ), έρευνες αγοράς, µελέτες media planning, έξοδα µεταφοράς κάθε είδους (ταχυµεταφορές, µεταφορικές εταιρίες κλπ),
έξοδα µετακίνησης και διαµονής εκτός έδρας, εγγραφή αρχείων ή υλικού σε CD, ΦΠΑ ή άλλες κρατήσεις κλπ. 

ΘΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’

PROSPECTUS (ΕΤΑΙΡΙΚΑ Η ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΑ)
Mονόφυλλο (µέχρι A4 ή 25 x 35 cm) 28 ώρες 60 ώρες 80 ώρες

∆ίπτυχο (κλειστό-ξακρυστό µέχρι A4 ή 25 x 35 cm) 36 ώρες 72 ώρες 100 ώρες

Τρίπτυχο (κλειστό-ξακρυστό µέχρι A4 ή 25 x 35 cm) 48 ώρες 90 ώρες 120 ώρες

Τετράπτυχο (κλειστό-ξακρυστό µέχρι A4 ή 25 x 35 cm) 64 ώρες 112 ώρες 140 ώρες

ΠΟΛΥΣΕΛΙ∆Α PROSPECTUS (ΕΤΑΙΡΙΚΑ Η ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΑ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΧΡΙ A4 Η 25 X 35 CM)
Mελέτη - Σκεπτικό εντύπου (concept) - Προσχέδια - Εξώφυλλο 40 ώρες 84 ώρες 100 ώρες

Κάθε σελίδα ύλης 4 ώρες 6 ώρες 8 ώρες

DIRECT MAIL & ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ, ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΛΠ 
(ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ-ΞΑΚΡΥΣΤΟ ΜΕΧΡΙ A4 Η 25 X 35 CM)
(Φάκελος, Eπιστολή, Prospect, Aπαντητικό ∆ελτίο) 55 ώρες 110 ώρες 145 ώρες

ΠΟΛΥΣΕΛΙ∆Α ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
(ΣΧΗΜΑΤΟΣΚΛΕΙΣΤΟ-ΞΑΚΡΥΣΤΟ ΜΕΧΡΙ A4 Η 25 X 35 CM)
Mελέτη - Σκεπτικό εντύπου (concept) - Προσχέδια - Εξώφυλλο 35 ώρες 65 ώρες 90 ώρες

Κάθε σελίδα ύλης 3-4 ώρες 5-6 ώρες 7 ώρες

EΤΗΣΙΕΣ EΚΘΕΣΕΙΣ 
(ANNUAL REPORT ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ-ΞΑΚΡΥΣΤΟ ΜΕΧΡΙ A4 Η 25 X 35 CM)
Mελέτη - Σκεπτικό εντύπου (concept) - Προσχέδια - Εξώφυλλο - - 135 ώρες

Κάθε σελίδα ύλης (περιέχει πιθανούς πίνακες, γραφήµατα κλπ) - - 10 ώρες

NEWSLETTER
(ΕΝΤΥΠΑ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ-ΞΑΚΡΥΣΤΟ ΜΕΧΡΙ A4 Η 25 X 35 CM
Σκεπτικό (concept) - Προσχέδια & Mελέτη πρώτου τεύχους - Εξώφυλλο) - 100 ώρες 120 ώρες

Κάθε σελίδα ύλης -  6 ώρες 8 ώρες

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
(ΠΧ ΚΛΑ∆ΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ-ΞΑΚΡΥΣΤΟ ΜΕΧΡΙ A4 Η 25 X 35 CM)
Σκεπτικό (concept) - Προσχέδια & Mελέτη πρώτου τεύχους - Εξώφυλλο - 135 ώρες min. 170 ώρες min.

Κάθε σελίδα ύλης -  10 ώρες 12 ώρες

ΠΟΛΥΣΕΛΙ∆Α EΝΤΥΠΑ ΠΩΛΗΤΩΝ 
(SALES ORGANISERS ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ-ΞΑΚΡΥΣΤΟ ΜΕΧΡΙ A4 Η 25 X 35 CM)
Εξώφυλλο - 92 ώρες 120 ώρες

Κάθε σελίδα ύλης - 6 ώρες 8 ώρες

ΠΟΛΥΣΕΛΙ∆ΟΙ ΠΡΟΙΟΝΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 
(ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟ-ΞΑΚΡΥΣΤΟ ΜΕΧΡΙ A4 Η 25 X 35 CM)
Εξώφυλλο - 92 ώρες 120 ώρες

Κάθε σελίδα ύλης - 8 ώρες 10 ώρες

ENTYΠA


