
  

 
      

      

PROJEKT 
KONCEPT KARTY KREDYTOWEJ TDHI 2022 
 
TDHI INTERNATIONAL 
Z pomocą TDHI CREDIT CARD, TDHI FINANCE, TDHI 
PAYMENT SOLUTION oddziałów oraz TDHI RECOVERY 
AND DEVELOPMENT FUND stworzyliśmy tę możliwość, 
aby podstawowa usługa była dostępna dla każdej 
firmy, która chce wydać kartę kredytową. Tym 
projektem również chcemy wspierać firmy i ułatwiać 
ich nowe projekty w tym okresie pandemii. Nieustannie 
poprawiamy i rozwijamy część rynkową. Pozwól nam 
pomóc Wam lub Waszym klientom. 

                                                                                                           Wednesday, 23 February 2022 
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Wednesday, 23 February 2022 

 

Szanowny(a) Pan / Pani / Dr 

Czas trwania projektu:   od 01 03 2022 do 31 12 2022 

Ten projekt jest przeznaczony dla: Banków, elektronicznych system pieniężnych, korporacji, 
holdingów, emitentów, producentów i wszystkich klienci 
które chcą wydawać karty. 

Podstawy 

 

Stworzenie i zaprojektowanie karty kredytowej to nie tylko kwestia grafiki. Jest wielu dobrych 
projektantów, ale my mamy wiele zalet, których nie mają nasi konkurenci. Na przykład: 

 

1. Mamy odział TDHI CREDIT CARD, który zajmuje się konkretnie tym sektorem i informuje nas o 
nowościach rynkowych i wydawanych codziennie kartach. 

2. Mamy możliwość uczestniczenia w projektach TDHI PAYMENT, TDHI FUTURE oraz TDHI FINTECH. 
To pozwala nam zdobyć doświadczenie w najbardziej udanych prac graficznych.  

3. Uczestniczymy również, wraz z naszymi partnerami produkcyjnymi, we wszystkich etapach 
produkcji kart, co daje nam unikalne doświadczenie w dziedzinie technicznej. 

 

Te możliwości i doświadczenia materializują się w naszej pracy przy projektowaniu kart 
kredytowych z uwzględnieniem aspektów handlowych i technicznych możliwości ich produkcji. 

Projektowanie ze znajomością kosztów produkcji i charakterystyk technik produkcyjnych 
pozwala nam wyróżniać się na tle konkurencji. 

 

 

Łatwo jest zaprojektować i narysować kartę kredytową, ale zaprojektowanie karty, którą 
można wyprodukować, która pozwala uzyskać maksymalne efekty pożądane przez klienta 

przy jak najniższych kosztach, jest naszym kluczem do sukcesu. 

 

 

 



 

 

Pa
ge

2 

 

 

Nasze usługi w sektorze kart kredytowych to: 

 karta pcv 
 metalowa karta 
 cenna karta 
 unikalna karta 

 

Indeks 

Koncept> Zawiera prezentację PDF z 8 różnymi projektami. Z którego klient lub jego konsultant 
wybierze tego, który najbardziej mu odpowiada. Nasza praca to nie koszty; są to inwestycje 
mające na celu zwiększenie sprzedaży usług klientowi końcowemu lub rozpoczęcie ścieżki 
roboczej. 

 

Makieta> Tworzymy dla naszych klientów dwa pliki, jedną graficzną i jedną strategię handlową, 
niezbędne do zakończenia negocjacji z klientem końcowym. Lub fundamentalne, ponieważ 
pomaga klientowi zrozumieć każdy szczegół graficzny i otrzymuje ciekawy opis karty 
kredytowej od projektu do koloru, aż po konstrukcję techniczną itp. 

 

Koncept + pliki profilu> Kiedy klient zdecyduje, że makieta odpowiada jego życzeniom, może 
kupić tę usługę, w ramach której wykonujemy wszystkie pliki SVG (Scalable Vector Graphics) 
dla każdej karty z powiększeniami do 25000 razy, aby producent miał każdy doskonały detal 
graficzny, które trzymając je w rękach, od razu widzisz i czujesz różnicę. 

 

Post-koncept + produkcja> Usługa podstawowa. Ale jak każda usługa jest modułowa, więc 
można ją kupić osobno. Dzięki tej usłudze każdego dnia śledzimy produkcję próbek, a 
następnie kart. 
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       karta pcv 
 

Cenik Specjalny 
cena  

KONCEPT  
KARTY  
KREDYTOWEJ  

2022 2022 TDHI 2022  
      

Koncept  €    950.00   €    750.00   €   40.00 x 12 miesiąc 

Makieta  € 1,350.00   € 1,100.00   €   60.00 x 12 miesiąc 

Koncept + pliki profilu  € 1,600.00   € 1,350.00   €   80.00 x 12 miesiąc 

Post-Koncept + produkcja  € 1,100.00   €    850.00   €   50.00 x 12 miesiąc 

 

 
        metalowa karta 
 

Cenik Specjalny 
cena  

KONCEPT  
KARTY  
KREDYTOWEJ  

2022 2022 TDHI 2022  
      

Koncept  €    950.00   €    750.00   €   50.00 x 12 miesiąc 
Makieta  € 1,350.00   € 1,100.00   €   70.00 x 12 miesiąc 
Koncept + pliki profilu  € 1,850.00   € 1,600.00   € 100.00 x 12 miesiąc 
Post-Koncept + produkcja  € 1,100.00   €    850.00   €   60.00 x 12 miesiąc 

 

 
       cenna karta 
 

Cenik Specjalny 
cena  

KONCEPT  
KARTY  
KREDYTOWEJ  

2022 2022 TDHI 2022  
      

Koncept  € 1,250.00   €    950.00   €   60.00 x 12 miesiąc 
Makieta  € 1,600.00   € 1,350.00   €   80.00 x 12 miesiąc 
Koncept + pliki profilu  € 2,100.00   € 1,850.00   € 110.00 x 12 miesiąc 
Post-Koncept + produkcja  € 1,850.00   € 1,600.00   €   70.00 x 12 miesiąc 

 

 
       unikalna karta 
 

Cenik Specjalny 
cena  

KONCEPT  
KARTY  
KREDYTOWEJ  

2022 2022 TDHI 2022  
      

Koncept  € 1,500.00   € 1,350.00   €   90.00 x 12 miesiąc 
Makieta  € 2,000.00   € 1,850.00   € 110.00 x 12 miesiąc 
Koncept + pliki profilu  € 2,250.00   € 2,000.00   € 140.00 x 12 miesiąc 
Post-Koncept + produkcja  € 2,250.00   € 2,000.00   € 100.00 x 12 miesiąc 

 

Jeśli klient kupi razem pakiety „Koncept + Makieta + Koncept + pliki profilu” do swojego 
projektu, usługa „Post-koncept + produkcja” będzie bezpłatna. 
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Oferta wyłączna od 01 03 2022 do 31 12 2022 
 
Proponowana wartość: ceny wskazane w tabelach na niebiesko. Ceny dotyczą usług 
zakupionych między 01 03 2022 a 31 12 2022. 
Praca do wykonania: zostanie to określone w propozycji wykonawczej, którą prześlemy na 
życzenie klienta. 
Czas produkcji: zostanie to określone w propozycji wykonawczej, którą prześlemy na życzenie 
klienta. 
Zapłata: na raty za 12 miesięcy. 
Specjalny bonus dla KONCEPT KARTY KREDYTOWEJ TDHI 2022: 8 wzorów zamiast 4 
standardowych. 
Specjalny bonus dla KONCEPT KARTY KREDYTOWEJ TDHI 2022: jeśli klient kupi razem 3 usługi, 
czwarta usługa będzie za darmo. 
 
Procedura 

1. Potencjalny klient wysyła e-mail na adres info@tdhi-international.com (w kopii 
generalmanager@tdhi-international.com), napisać jaki rodzaj karty kredytowej jest dla was 
interesujący. Jeśli klient napisze również swoje pomysły, pragnienia, cele i stronę internetową 
firmy, pomoże nam to w udzieleniu większej ilości odpowiedzi i informacji. 
2. TDHI wysyła propozycję wykonawczą do potencjalnego klienta. 
3. Potencjalny klient wysyła do TDHI wiadomość e-mail z informacją, którą usługę chce kupić. 
4. TDHI przesyła fakturę. 
5. Potencjalny klient dokonuje płatności. 
6. Rozpoczęcie prac. 
7. TDHI przesyła prace w terminie ustalonym w propozycji wykonawczej. 
 
Wnioski 
 
W przypadku Europy, Afryki, Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej osobą kontaktową 
będzie nasz Dyrektor Generalny, Dr Paolo Magri generalmanager@tdhi-international.com, 
który ma dwudziestoletnie doświadczenie w sektorze kart kredytowych. 
W przypadku Polski, krajów Bałtyckich, Rosji i Azji Waszą osobą kontaktową będzie nasz Główny 
Kierownik Projektów Gediminas Mackelis mackelis@tdhi-international.com. 
Sekretariat Generalny będzie służył Państwu z pomocą przez cały okres prac i opłacenia usług. 
 
 
Dziękujemy za uwagę i czekamy na wasze zapytanie. 
Z poważaniem, 
CREDIT CARD DESIGN TDHI 2022 
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