KOREKTA JĘZYKOWA

MINIMUM WYDAWNICZE

+ REDAKCJA STYLISTYCZNA

Usługa poligraficzno-edytorska obejmująca niezbędne minimum
prac przygotowujących tekst do profesjonalnego druku i publikacji.

Zakres usługi:
• Korekta językowa – ortografia, interpunkcja i poprawianie
tzw. literówek
• Redakcja stylistyczna – gramatyka, stylistyka, komunikatywność
i logiczna spójność wywodu, aspekty techniczne tekstu (przypisy,
bibliografia, spis treści, tabele, wykresy, grafiki)

•
•
•
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•

Koszt usługi za 1 arkusz wydawniczy:

Koszt usługi za 1 arkusz wydawniczy:
Tekst w języku polskim
Tekst w języku angielskim

Tekst w języku polskim
Tekst w języku angielskim

179,00 zł
499,00 zł

289,00 zł
599,00 zł

Czas realizacji:

Czas realizacji:

Do 3 dni roboczych dla każdego
arkusza wydawniczego

Do 2 dni roboczych dla każdego
arkusza wydawniczego

SKŁAD KOMPUTEROWYY

KOMPLET WYDAWNICZY

+ PRZYGOTOWANIE DO DRUKU

Kompleksowa usługa poligraficzno-edytorska obejmująca wszystkie
etapy przygotowania tekstu do profesjonalnego druku i publikacji.

Zakres usługi:

•
•
•
•
•
•
•

• Skład komputerowy, przygotowanie do druku
• Opracowanie graficzne
• 3 projekty układu typograficznego środka publikacji (do wyboru)
Koszt usługi za 1 arkusz wydawniczy:
Tekst w języku polskim
Tekst w języku angielskim

Zakres usługi:
Korekta językowa
Redakcja stylistyczna
Skład komputerowy i przygotowanie do druku
Opracowanie graficzne
3 projekty układu typograficznego środka publikacji (do wyboru)

119,00 zł
149,00 zł

Czas realizacji:

Zakres usługi:
Korekta językowa
Redakcja stylistyczna
Skład komputerowy i przygotowanie do druku
Opracowanie graficzne
3 projekty układu typograficznego środka publikacji (do wyboru)
3 autorskie projekty graficzne okładki (do wyboru)
Korekta techniczna – sprawdzenie poprawności wykonania
składu komputerowego/przygotowania do druku, ułożenia
tekstu oraz naniesienia wcześniejszych poprawek i uzupełnień
Arkusz wydawniczy to 40 000 znaków łącznie
ze spacjami (ok. 22 strony znormalizowane).

Koszt usługi za 1 arkusz wydawniczy:

1 dzień roboczy dla każdego arkusza
wydawniczego

Tekst w języku polskim
Tekst w języku angielskim

399,00 zł
699,00 zł

Minimalna objętość tekstu przyjmowanego
do opracowania to 5 arkuszy wydawniczych.
Każdy rozpoczęty arkusz liczony jest jako pełny.

Czas realizacji:

WARTO WIEDZIEĆ
Â NIEZOBOWIĄZUJĄCA
WYCENA

Â JASNE WARUNKI

– przed każdym zleceniem

Dopłata za opracowanie tekstu specjalistycznego
wynosi 100% stawki podstawowej.

Do 4 dni roboczych dla każdego
arkusza wydawniczego

Â PRZEJRZYSTE TERMINY

– zawsze określamy dokładny

Â SPECYFIKA TEKSTÓW

– każdy ze zlecanych nam

Â JAK PRACUJEMY

– korektorzy i redaktorzy

Wszystkie podane ceny są cenami netto i należy
do nich doliczyć 23% podatku VAT.

Â USŁUGI DODATKOWE

– tłumaczenia, druk cyfrowy

Â USŁUGI EKSPRESOWE
– aby dostosować się

Â POLITYKA JAKOŚCI
– dla zapewnienia

– wszystkie przesyłane
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www.aspra.pl

termin realizacji zlecenia.

opracowują koncepcje graficzne
oraz projekty okładek.

zajmujemy się już 20 lat – niezmiennie na najwyższym
poziomie. Realizujemy zlecenia na korekty i redakcje
tekstów, skład komputerowy/przygotowanie do druku
oraz sam druk publikacji i książek dla licznych instytucji
publicznych, urzędów centralnych, uczelni i szkół
wyższych.
Specjalizujemy się w opracowywaniu tekstów naukowych, popularnonaukowych, rozpraw doktorskich
i habilitacyjnych, książek oraz podręczników akademickich w języku polskim i angielskim.
W naszym dorobku jest ponad tysiąc publikacji książkowych. Współpracujemy z najlepszymi korektorami
i redaktorami posiadającymi wieloletni staż zawodowy.
Gwarantujemy terminowość i profesjonalizm.

ZAUFALI NAM
KONTAKT
OFICYNA

WYDAWNICZA

ASPRA

e-mail: redakcja@aspra.pl
+48 602 62 88 55
+48 601 85 12 28
Infolinia: (22) 870 03 60

www.aspra.pl
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Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Łódzki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Polska Akademia Nauk
Fundacja Studiów Międzynarodowych
Fundacja Politeja
Fundacja Europea
Archiwum Akt Nowych
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Muzeum Niepodległości
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Polska Komisja Akredytacyjna
Fundacja Konrada Adenauera
Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Polska Akcja Humanitarna

Po nas nie musisz poprawiać...

Działalnością edytorską, wydawniczą i poligraficzną

OFICYNA

WYDAWNICZA

ASPRA

KOREKTA JĘZYKOWA
REDAKCJA STYLISTYCZNA
SKŁAD KOMPUTEROWY / PRZYGOTOWANIE DO DRUKU
KOMPLETY WYDAWNICZE
Idealne rozwiązania dla:

Â instytucji budżetowych i publicznych
Â uczelni i szkół wyższych
Â pracowników naukowych i autorów
Â firm i przedsiębiorstw

