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Usługi Primum Verbum
Korekta i redakcja tekstu
Kompleksowe opracowanie językowe
i typograficzne tekstów
Rzetelnie i skrupulatnie sprawdzamy i poprawiamy każdy tekst. Nasze kompetencje językowe oraz doświadczenie redakcyjne (Primum
Verbum wykonuje korekty od 2009 roku),
a także pasja i zaangażowanie znajdują odzwierciedlenie w jakości wykonywanej przez
nas pracy: w profesjonalnym weryfikowaniu
treści, dzieleniu się spostrzeżeniami na temat
zauważonych niespójności oraz kompleksowym
przygotowaniu publikacji do druku – dbałości
o każdy szczegół.
Redaktorzy Primum Verbum to absolwenci filologii polskiej ze stopniami doktorów i tytułami
magistrów. Wszystkie korekty wykonujemy
w trybie śledzenia zmian. Zamawiający usługę
ma więc pełną kontrolę nad wszystkimi wprowadzanymi zmianami.

Skład i łamanie tekstu
Staranne przygotowanie powierzonego
nam tytułu do druku
Wykonujemy staranny skład publikacji. Projektujemy spersonalizowane layouty książek i czasopism, zwracając szczególną uwagę na dostosowanie układu i formy do tematyki publikacji
oraz dopracowanie poszczególnych elementów typograficznych, tak aby kompozycja była
estetyczna, czytelna i spójna, a poszczególne
parametry graficzne zostały dopasowane w taki
sposób, by nie zaburzały przejrzystości odbioru,
ale wzbogacały przekaz.
Każdy projekt realizujemy z pełnym zaangażowaniem: duże doświadczenie w zakresie
składu publikacji i projektowania layoutów oraz
znajomość sztuki projektowania, aktualnych
trendów graficznych, a także rozwiązań poligraficznych i artystycznych pozwalają nam tworzyć
oryginalne i zindywidualizowane koncepcje
typograficzne.
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Opracowanie graficzne
i projekt okładki
Atrakcyjne projekty okładek książek
i magazynów
Staramy się, aby zewnętrzna i wewnętrzna
kompozycja graficzna wzbogacała zawartość,
stanowiła uzupenienie dla tekstu, a także odzwierciedlała charakter dzieła.
Każdy nasz projekt ma za zadanie przyciągnąć
uwagę odbiorcy, zaprezentować i podkreślić
oryginalność publikacji, jej niepowtarzalność
oraz wyjątkowość.
Przygotowujemy kilka odmiennych koncepcji,
proponujemy najlepsze – naszym zdaniem
– rozwiązania, doradzamy w zakresie technicznych możliwości druku.

Pełny proces wydawniczy
Profesjonalne przygotowanie publikacji
od A do Z
Przeprowadzamy autora przez cały proces wydawniczy. Skrupulatnie sprawdzamy powierzony nam tekst i poprawiamy dostrzeżone usterki
– błędy ortograficzne, językowe, stylistyczne,
logiczne i edytorskie, składamy książkę zgodnie
z obowiązującymi zasadami typograficznymi,
dbając o spójność, czytelność i przejrzystość
przekazu, projektujemy atrakcyjną okładkę,
która koresponduje z tematyką publikacji i podkreśla indywidualny charakter dzieła, a także
zapewniamy druk, oprawę, dostarczenie gotowych egzemplarzy do klienta i dystrybucję.
Specjalizujemy się w publikowaniu książek
i czasopism naukowych. W naszym dorobku
wydawniczym znajdują się liczne monografie
i tomy pokonferencyjne, ale także – coraz częściej
– literatura piękna.

Cennik
Korekta i redakcja tekstu
Korekta tekstu

poprawiamy błędy ortograficzne, interpunk5 zł (6,15 zł z VAT)
cyjne, gramatyczne, edytorskie błędy zapisu,
za stronę
takie jak niepotrzebne spacje, łączniki w miejscu myślników itp.

Korekta z opracowaniem
redakcyjnym tekstu

poprawiamy błędy ortograficzne, interpunk8 zł (9,84 zł z VAT)
cyjne, gramatyczne, leksykalne, stylistyczne,
za stronę
edytorskie, kompozycyjne, logiczne, merytoryczne (o ile dotyczą wiedzy ogólnej, a nie
bardzo specjalistycznej), takie jak niepotrzebne spacje, łączniki w miejscu myślników itp.,
a także ujednolicamy i uzupełniamy przypisy
oraz bibliografie w opracowaniach naukowych

Copywriting

tworzymy atrakcyjne teksty i scenariusze na
potrzeby kampanii reklamowych i działań
PR-owych, chętnie opracujemy także teksty
stron internetowych, wszelkich katalogów
i broszur o różnorodnej tematyce, wzbogacone o przyciągające uwagę elementy, frazy
kluczowe, które podnoszą efektywność tekstu,
nawiązują do charakteru firmy, wyróżniają
instytucję na tle konkurencji i wywołują pozytywne skojarzenia – są nośnikiem określonych
wartości

30 zł (36,90 z VAT)
za stronę

Skład i łamanie tekstu
Projekt i skład książki

przygotowujemy publikację do druku, projek4–8 zł (4,92–9,84 z VAT)
tujemy takie elementy, jak strony tytułowe i re- za stronę
dakcyjne, marginesy, paginację, tytuły, śródtytuły, przypisy itp., dobieramy odpowiedni format,
font i interlinię, a także zamieszczamy i opracowujemy graficznie fotografie, rysunki, wykresy
oraz tabele, a ponadto usuwamy najczęściej
pojawiające się błędy typograficzne – podwójne spacje, spacje przed znakami interpunkcyjnymi, łączniki w miejscu myślników itp.

Projekt graficzny i skład
folderu/prospektu/katalogu

przygotowujemy materiały promocyjne, dood 30 zł (36,90 z VAT)
bieramy odpowiedni format, font oraz interliza stronę
nię, a także formę graficzną, która najlepiej wyeksponuje treści sprzedażowe oraz informacje
handlowe, a także przyciągnie uwagę odbiorcy
i podkreśli oryginalność, niepowtarzalność
oraz wyjątkowość oferty na tle konkurencji

Opracowanie graficzne i projekt okładki
Projekt okładki książki/
magazynu

przygotowujemy atrakcyjne okładki w dowolnym formacie nawiązujące do zawartości
publikacji lub stylu autora.

200 zł (246 z VAT)

Znormalizowana strona rozliczeniowa zawiera 1800 znaków (ze spacjami)
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Przykłady realizacji
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