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Konkursy graficzne na platformie designer.pl
http://www.designer.pl

Designer.pl to projekt, który został stworzony przez pasjonatów grafiki dla projektantów. Jesteśmy na rynku
od 2014 roku i nadal nieustannie się rozwijamy! Naszym głównym celem jest połączenie zleceniodawców z
projektantami, aby wynikiem każdej podjętej współpracy była niepowtarzalna grafika i stuprocentowa
satysfakcja każdej ze stron.

Serwis tworzy kreatywną przestrzeń dla pełnych niesamowitych pomysłów i wizji twórców. Platforma
umożliwia spotkanie się profesjonalistów i pasjonatów świata grafiki oraz klientów, którzy poszukują
różnorodnych projektów dla własnych działalności. Niezwykle otwarta i nowoczesna platforma, na której
możesz znaleźć wiele inspirujących porad, kreatywnych pomysłów, inspiracji, a przede wszystkim masz
możliwość zaprezentowania swojego portfolio oraz zdobycia ciekawego zlecenia! Dzięki tym wszystkim
aspektom możesz nabrać cennego doświadczenia oraz spełniać się w świecie grafiki! 

Gwarancją platformy jest dostęp do Katalogu Grafików oraz rzeszy naprawdę chętnych do współpracy osób.
Designer.pl to:
- zespół otwartych i zaangażowanych ludzi, 
- pełna elastyczność prowadzonych działań, 
- dbałość o satysfakcję i zadowolenie naszych klientów, 
- zrozumienie potrzeb naszych klientów. 

Chcemy dostarczyć Wam to, czego oczekujecie i po co do nas przyszliście. Dzięki platformie znajdziesz w
bardzo łatwy i szybki sposób grafika, który będzie idealnie dopasowany do Twoich potrzeb. W wyniku szansy
zapoznania się i przeglądania zamieszczonych na stronie portfolio na pewno znajdziesz coś dla siebie i
będziesz w 100% usatysfakcjonowany z podjętej współpracy. Spróbujesz?
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