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Fishpics® Illustrations

Uso de ilustrações individuais
 

tipo de Uso tipo de mÍdia e FoRmato das imaGeNs pReÇo
(cada espécie)

Promoção comercial - produtos de pesca comercial eletrónico (website) (max. 700 pixel) €14.00
impresso (folhetos)   (max. 700 pixel) €20.00

Promoção comercial - atividades marítimo-turísticas eletrónico (website)  (max. 700 pixel) €12.00
impresso (folhetos)    (max. 700 pixel) €18.00

Promoção comercial - geral eletrónico (website) (max. 700 pixel) €14.00
impresso (folhetos)    (max. 700 pixel) €20.00

Promoção comercial - geral - em formatos superiores eletrónico (website) (2400 pixel) €25.00
impresso (cartazes & livros) (2400 pixel) €30.00

Promoções em formato grande (5,000- 20,000 pixel - plus) ORçAMENTADO

- Os preços apresentados são isentos de IVA (PT - ISENTO - Artigo 9º No.17 do CIVA )  (vendas em EU - ISENTO - artigo 6º No. 7, e) do CIVA)

- Fishpics® reserves the right to deny requests for image usage that may compete with existing Fishpics® Product Designs

  
Uso de coleções de ilustrações

pRodUto tipo de mÍdia e FoRmato das imaGeNs pReÇo
(cada coleção)

Coleção - pescado dos açores (2016) Coleção de imagens de 85 
espécies para uso em ementas / menus dos restaurantes e cafés

uso eletrónico e impresso   (max. 400 pixel) €100.00

Coleção - Cetáceos dos açores (2016)
Coleção de imagens de 27 espécies para uso em websites / folhetos

uso eletrónico (website)      (max. 700 pixel) €175.00
uso para impressos (folhetos) (max. 1000 pixel) €350.00

- Os preços apresentados são isentos de IVA (vendas em Portugal - ISENTO - Artigo 9º No.17 do CIVA )  (vendas em EU - ISENTO - artigo 6º No. 7, e) do CIVA)

- Fishpics® reserves the right to deny requests for image usage that may compete with existing Fishpics® Product Designs


