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Poznajmy się!
Jeśli potrzebujesz grafików, którzy stworzą Twój 
wirtualny wizerunek w odpowiedniej ilości pikseli, 
to dobrze trafiłeś! 

BwR Studio to zespół profesjonalistów oferujących kompleksową 
usługę w swojej dziedzinie. Zaprojektujemy i wdrożymy absolutnie 
każdy element dobrego marketingu. Twojej działalności nadamy 
odpowiednią identyfikację i skażemy Cię na sukces. 

Staniesz się właścicielem nietuzinkowej strony WWW, która będzie 
ulubionym miejscem na spacer wirtualny a przed Twoim sklepem 
internetowym ustawią się kolejki rozklikowanych użytkowników. 
Spotkania z klientami nie będą miały końca więc i do nich należycie 
Cię przygotujemy. 
Zaprojektujemy wizytówki, foldery oraz inne niezbędne materiały.
Sam masz niepowtarzalny pomysł, ale potrzebujesz wykonawcy? 
Mówisz i masz! Twoje myśli przelejemy na ekran z dokładnością 1:1.

Zapoznaj się z naszą szczegółową ofertą i dowiedz się, 
co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić!
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Dlaczego my?

Doświadczenie
Naszą wszechstronność testowało wiele firm i korporacji. 
Zdobyte w ciągu 5 lat doświadczenie zrobiło z nas 
specjalistów w swojej dziedzinie. 
W ten sposób stworzyliśmy  BwR Studio.

Nieszablonowość
„Najważniejszą cechą dobrego grafika jest umiejętność 
tworzenia dobrej grafiki” , a ta, swój początek ma zawsze 
w naszej wyobraźni. 
Sprawdź naszą wrodzoną kreatywność i błyskotliwość.

Elastyczność
Wymagaj i oczekuj! Ty jesteś Panem swojego projektu. 
Każda Twoja uwaga czy podpowiedź jest dla nas ważna. 
Tylko w ten sposób stworzymy projekt, z którego będziesz 
w pełni usatysfakcjonowany.
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Jak pracujemy?

Ustalamy wytyczne
Przedstaw nam swój cel, jaki chcesz osiągnąć. 
My zaproponujemy rozwiązanie. Po Twojej akceptacji 
i odrobiny biurokracji (podpisanie umowy i uiszczenie 
25% zaliczki ) zaczynamy tworzyć Projekt Doskonały.

Przygotowanie projektu
Stworzymy dla Ciebie kilka alternatyw graficznych. 
Gdy już wybierzesz swojego faworyta, dopracujemy go do 
perfekcji. O każdym etapie czy modyfikacji będziesz na 
bieżąco przez nas informowany.

Akceptacja i wdrożenie
Gotowy projekt przesyłamy Tobie do finalnej akceptacji. 
Testujesz nasz produkt, osiągasz pełne zadowolenie. 
Wpłacasz resztę należności a my przekazujemy Ci 
wszelkie materiały, w tym prawa autorskie.

5



Najskuteczniejsza forma reklamy w zasięgu Twojej ręki. 
Przygotujemy dla Ciebie właściwy plan, dodamy silnika napędzającego 
w postaci odpowiedniego systemu CMS a całość zaakcentujemy 
nietuzinkowym design'em. Staniesz się Właścicielem Wybitnej Witryny!
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Strony www

Strona Biznes

Portale

Sklepy Internetowe
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Przyciągająco, kusząco, zachęcająco, oryginalnie i funkcjonalnie 
– tak projektujemy strony www. Powiedz nam, co Ci w duszy gra 
a my przelejemy to w wirtualną przestrzeń. 
Nie masz pomysłu na grafikę? Nie przejmuj się! 
My mamy ich w nadwyżce i chętnie któryś Ci przekażemy.
Zarządzaj swoim serwisem internetowym w banalnie prosty sposób. 
Stworzymy dla Ciebie system CMS, dzięki któremu będziesz dowolnie 
edytował swoją stronę bez potrzeby posiadania szerokiej wiedzy z 
dziedziny informatyki.
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Grafika 3D
Pierwsze wrażenie jest najważniejsze, dlatego przedstaw 
się swojemu klientowi z najlepszej strony. 
My Ci w tym pomożemy, tworząc wizualizacje 
produktów, aranżacje obiektów, wirtualne spacery 
oraz grafiki w technologii 3D.
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Wizualizacje

Wizualizacje Interior

Wizualizacje Exterior

Wizualizacje produktów

Chcesz zobaczyć jak będzie wyglądał Twój przyszły dom? 
Może potrzebujesz wizualizacji architekotnicznych do katalogu? 
 Chcesz urządzić mieszkanie, ale potrzebujesz świetnego projektu 
architektonicznego pod budowę? A może wprowadzasz swój produkt i 
musisz go zaprezentować z jak najlepszej strony?  



Wizualizacje Interior - kilka prac

Wizualizacja sypialni Wizualizacja kuchni 

Wizualizacja łazienki Wizualizacja łóżka z pościelą 11



Wizualizacje Exterior
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Służą zarówno do celów wyobrażeniowych jak i 
prezentacyjnych. Są wykorzystywane jako punkt 
podczepienia budowy różnych inwestycji zarówno dla 
domków jednorodzinnych jak i kompleksowych osiedli.

By uzyskać zamierzony efekt cała wizualizacja musi być 
przygotowana z dbałością o szczegóły. 
Materiały zastosowane w realizacji muszą odzwierciedlać 
ich odpowiedniki w naturalnych warunkach. 
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Wizualizacje produktów
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Identyfikacja wizualna
Pomysł na biznes to połowa sukcesu. Pomożemy Ci go ubrać w charakterną 
osobowość: efektywne logotypy, fantazyjną kolorystykę, nieprzeciętne 
piktogramy oraz inne elementy, dzięki którym przychylność
konsumentów będziesz miał w garści.
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Pamiętaj, że każdy projekt będzie dostosowany pod 
Ciebie.  Będzie Twój, inny od reszty.  To Ty określasz 
wytyczne, my Ci możemy tylko pomóc. 
Wymagaj i oczekuj!
Panadto każdy projekt przygotujemy Ci do druku 
tak byś nie zauważył różnicy pomiędzy wersją 
cyfrową, a drukowaną.



Twoja Witryna zrobiła wrażenie na potencjalnym kliencie? 
Czas na poziom 2 - spotkanie w realu. Uzbroimy Cię w klasyki wśród 
promocji: wizytówki, ulotki, foldery. Powiedz tylko, czego potrzebujesz.

Materiały reklamowe

17



18



Masz więcej pytań? 
Chciałbyś się czegoś więcej dowiedzieć? Śmiało!
Napisz do nas a my z przyjemnością odpowiemy na Twoje pytania.

Skontaktuj się z nami!

BwR Studio Graficzno-Kreatywne

+48 696 488 880

kontakt@bwrstudio.pl

bwr_studio

50893122
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