
  

www.zieloneswiatlo.org

Szanowni Państwo

Fundacja Zielone Światło, powołana 29.01.2008 r., działa na rzecz 
rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, propaguje idee 
równości szans i równego statusu obywateli, promuje wolność 
światopoglądową, wspomaga naukę, promuje wolny obieg 
informacji, wspiera kulturę i sztukę.

Prowadzimy działalność gospodarczą w celu pozyskania funduszy 
na zadania statutowe.
 
Współpracujemy z wieloma  firmami różnych specjalności, 
działającymi od wielu lat na rynku reklamowym. 
Naszym celem jest zapewnienie Klientowi kompleksowej usługi 
nieobarczonej dodatkową prowizją. Osiagamy ten cel poprzez 
możliwość korzystania z usług naszych Partnerów bez konieczności 
obciążania Klienta dodatkowym kosztem.
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fotografia I grafika

Nasz dział zajmuje się fotografią reklamową, katalogową 
i reportażową. Z istniejącej bazy zdjęć Klient może wybrać 
te, które najbardziej mu odpowiadają lub zlecić całkiem nową 
sesję. Zdjęcia zamawiane są na wyłączność tzn. w okresie 
na który zdjęcie zostało zamówione nikt inny nie będzie 
mógł z niego skorzystać. Zdjęcia dostarczamy w uzgodnionej 
formie przygotowane odpowiednio do druku (CMYK) 
lub innej formie na życzenie klienta.
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fotografia I grafika

Wykonujemy również reprodukcję i retusz zdjęć.
Gotowe pliki zapisujemy w postaci cyfrowej.
Pracujemy na najnowszych programach firmy Adobe i Corel.
Zajmujemy się projektowaniem i obrabianiem grafiki rastrowej
i wektorowej. Przygotowujemy pliki do druku 
wielkoformatowego jak i offsetowego. Tworzymy wizualizację
 w przypadkach gdy np. klient chce ocenić czy nowa reklama
dobrze komponuje się z otoczeniem lub jako część
dokumentacji wstępnej w urzędach. 
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kreacja
.
Projektujemy znaki firmowe, winiety, grafiki reklamowe. Tworzymy  
reklamy audio: współpracujemy z najlepszymi autorami, 
kompozytorami, piosenkarzami I aktorami.
Na specjalne zamówienie tworzymy happeninigi reklamowe.
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Kampanie reklamowe
.
Specjalizujemy się w  dziedzinie reklamy zewnętrznej.
Organizujemy ogólnopolskie i lokalne kampanie billbordowe 
oraz mobilowe. Dysponujemy unikatowym systemem doboru 
lokalizacji tablic na cele kampanii. Oferujemy współpracę: 
     
 w zakresie realizacji krótkoterminowych kampanii reklamowych 
 w zakresie realizacji kampanii długotrwałych, powtarzalnych,     
  wizerunkowych, lub oznakowań kierunkowych
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Kampanie mobilne
.
Mobile to przyczepy z konstrukcją umożliwiającą ekspozycję
dwóch plakatów lub bannerów o wymiarach 238cm X 504cm,
ciągnięte przez samochody po ustalonej trasie. Na życzenie
mobil może być ciągnięty przez samochód zabytkowy. 
Cena wynajmu mobila z nagłośnieniem i samochodu z kierowcą 
450zł netto + 22% VAT. 
Czas przejazdu 8 godzin po uzgodnionej z klientem trasie, 
co odpowiada ok. 120 km z 3 postojami po pół godziny w
wybranych ruchliwych miejscach. 
Jednorazowe umieszczenie dwustronnej reklamy to 80 zł + 22% VAT.
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lokalizacje pod znaki reklamowe
.
Zajmujemy się pełną obsługą lokalizacji pod
znaki reklamowe: począwszy od projektu konstrukcyjnego
tablicy, poprzez wyszukanie miejsca na reklamę według
wymagań Klienta, załatwienie wszelkich formalności, aż po
projekt graficzny, wykonanie reklamy oraz administrację
lokalizacją i serwis. Więcej informacji na temat lokalizacji
otrzymacie Państwo kontaktując się z naszym przedstawicielem.
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produkcja reklam

Jesteśmy producentem standardowych tablic o
wymiarach planszy 238cm X 504cm, przeznaczonych do
wyklejania plakatów, a także stałej grafiki z folii. W naszych
pracowniach wykonujemy też tablice reklamowe w innych
formatach, projekty reklam, reklamy świetlne, bannery na
papierze syntetycznym oraz na PCV. Pełna obsługa
lokalizacji pod znaki reklamowe: począwszy od projektu
konstrukcyjnego tablicy, poprzez wyszukanie miejsca na
reklamę według wymagań Klienta, załatwienie wszelkich
formalności, aż po projekt graficzny, wykonanie reklamy oraz
administrację lokalizacją i serwis.
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druk wielkoformatowy i grafika ploterowa

Zajmujemy się przygotowaniem i drukiem wielkoformatowym.
Doradzimy Państwu w zakresie materiałów jak i technologii druku. 
Pomożemy wybrać wykończenie i system montażu grafiki. 
Drukujemy prace także w niskich nakładach na różnego rodzaju 
mediach. 
Wykonujemy, projektujemy i wyklejamy grafikę wektorową 
z folii samoprzylepnych. Prace wykonane tą techniką są trwalsze 
a kolory nie tracą nasycenia. Technologia ta doskonale sprawdza się 
przy np.: elementach oznakowania wewnątrz sklepów (PCV + folia), 
oznakowaniu witryn sklepowych, elementach oznakowania 
zewnętrznego, tablicach informacyjnych i kierunkowych. 



  

www.zieloneswiatlo.org

identyfikacja wizualna

Tworzymy i wdrażamy systemy identyfikacji wizualnej, 
od projektu logo, przez wizytówki i papier firmowy, 
po pełne systemy oznakowania wnętrz i budynków firmowych.
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kontakt

Fundacja Zielone Światło 
02- 798 Warszawa 
ul. Kabacki Dukt 2, lok. 78
tel. 022 780 46 41, e-mail:
fundacja@zieloneswiatlo.org

działalność gospodarcza:

Ewa Goc
Tel. 0 728 894 044, e-mail: 
biuroreklamy@zieloneswiatlo.org
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