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MONTAŻ I EDYCJA PODCASTU

Oferta obejmuje prace związane z postprodukcją podcastu:
redukcję szumu
usuwanie (w miarę możliwości) zająknięć, trzasków, osób w tle,
odgłosów zwierząt
usuwanie pomyłek wskazanych na nagraniu (użyć umownego
sygnału lub nagrać uwagę: wycinamy ten fragment)
złożenie nagrania w całość, łączenie różnych nagrań
połączenie intro, outro, jingle, odcinka i muzyki
wyrównanie poziomów głośności (normalizacja), amplifikacja
(ściszenie, pogłośnienie)
dodanie metadanych (autor, nazwa podcastu, tytuł odcinka itp.)
przygotowanie nagrania w formacie gotowym do publikacji
i przesłanie do autora (mp3, wav)
Cennik
Odcinek ~ 15 minut - 60 zł brutto
Odcinek ~ 30 minut - 120 zł brutto
Odcinek ~ 45 minut - 140 zł brutto
Odcinek ~ 60 minut - 180 zł brutto
Odcinek ~ 90 minut - 220 zł brutto
Czas realizacji
Montaż i edycja odcinka - zwykle do 3 dni roboczych

INTRO/OUTRO

Oferta obejmuje prace związane ze stworzeniem intro/outro
podcastu.
Tworzę go na podstawie przesłanego przez Ciebie pomysłu lub
sama coś proponuję i przesyłam Ci do akceptacji.
Intro/outro może składać się m.in. z muzyki, Twojego głosu, głosu
lektora (we własnym zakresie).
Cennik
od 65 zł brutto (dokładna kwota po ustaleniu wymagań)
Czas
intro/outro podcastu - zwykle do 2 dni roboczych ( po ustaleniu
scenariusza/dostarczeniu potrzebnych materiałów np. nagrania
Twojego glosu).

GRAFIKA/PUBLIKACJA

Oferta obejmuje dodatkowe prace związane ze stworzeniem
grafik dla podcastu oraz jego publikacją.
Grafikami do podcastu jest okładka odcinka podcastu lub/
i szablon odcinka podcastu (np. dla solo, wywiadu itp.) w Canvie.
Cennik
stworzenie okładki podcastu/szablonu grafik odcinków
- 65 zł brutto/okładka lub szablon
przygotowanie do publikacji (upload na platformę)
- 65 zł brutto
Czas realizacji
Przygotowanie okładki/szablonu - do 2 dni roboczych
Przygotowanie do publikacji - w ustalonym terminie

OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY

Gdy zainteresuje Cię współpraca ze mną w przypadku montażu
kursów online i podcastów mogę wykonać dla Ciebie do 15 minut
próbnego montażu na podstawie wysłanego przez Ciebie
surowego materiału.
Przed rozpoczęciem współpracy podpisujemy umowę z klauzulą
o zachowaniu poufności oraz umowę powierzenia danych
osobowych. Po podpisaniu umowy rozpoczynam pracę.
Rozliczamy się pod koniec danego miesiąca. Płacisz tylko za
realnie przepracowane przeze mnie godziny. Czas pracy rejestruję
w aplikacji Toggl i pod koniec miesiąca przesyłam raport z czasu
pracy.
Zadania przyjmuję mailowo lub w ustalonym programie do
delegowania zadań z odpowiednim wyprzedzeniem i każdorazowo
określam czas ich wykonania.
Stosuję komunikację asynchroniczną. Jestem dostępna mailowo
i na komunikatorach internetowych (po wcześniejszym ustaleniu
terminu rozmowy).
Podane stawki są stawkami brutto. Zastrzegam sobie możliwość
ich zmiany, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy
współpracy.

PRZYKŁADOWA WSPÓŁPRACA

Maciej Madeksza Podcast - https://maciejmadeksza.pl/podcast/
Zmontowany odcinek:
https://www.spreaker.com/user/12189614/jacekpodcast-calosc
Opinia na temat współpracy:
"Jestem bardzo zadowolony ze współpracy! Rzetelnie, na czas, z
dużym wsparciem, wiedzą i zrozumieniem. Polecam serdecznie!" Maciej Madeksza
Inne opinie na temat współpracy ze mną możesz przeczytać na
stronie: monikalitwin.pl
Portfolio wybranych realizacji znajdziesz na:
monikalitwin.pl/portfolio

FAQ
Kilka najczęściej zadawanych pytań, na które odpowiem już dziś.
Czy pracuję tylko online, czy również spotykam się z klientami osobiście?
Obecnie mieszkam w Kanadzie i pracuję 100% zdalnie. Stosuję komunikację
asynchroniczną poprzez komunikatory internetowe (najczęściej Google
PAKIET
Meet, Zoom) oraz korespondencję mailową.
STANDARD
Jaki jest Twój czas reakcji np. na nadesłaną wiadomość mailową?
Na wiadomości mailowe odpisuję w ciągu max. 48h, ale zwykle możesz
spodziewać się odpowiedzi już kolejnego dnia roboczego.
Czy rozmowy w trakcie współpracy również będą płatne?
Nie. Czas spędzony na korespondencji mailowej/nasza pierwsza konsultacja
i rozmowy na komunikatorach nie są dodatkowo płatne. Staram się jednak
ograniczać komunikację do niezbędnego minimum. Wszystko po to, aby
każdy projekt/montaż został zrealizowany na czas i z dbałością o szczegóły.
Jaką umowę podpisujemy w przypadku współpracy i jak można ją
rozwiązać?
Podpisujemy umowę o współpracy z umową poufności (NDA) oraz umowę o
przetwarzaniu danych osobowych. Wszystkie umowy przekazuję e-mailem.
Umowę zawartą w ramach współpracy regularnej można rozwiązać z 2
tygodniowym okresem wypowiedzenia. W określonych przypadkach (w
umowie) również natychmiast.
Czy dostanę fakturę za usługi?
Tak, oczywiście, prowadzę zarejestrowaną działalność i wystawiam faktury.
Nie jestem płatnikiem VAT, więc nie doliczam tego podatku na fakturach.
Czy dostanę informację o Twojej nieobecności/braku dyspozycji?
Oczywiście. Zawsze staram się uprzedzić o mojej dłuższej nieobecności
(urlop/dłuższy wyjazd) najszybciej, jak to jest możliwe. Staram się również
informować o mojej nagłej niedyspozycji.

MONIKA LITWIN
Jako montażystka audio/video działam dla twórców
internetowych, którzy szukają wsparcia w swoich
biznesach online. Montuję audio i video dla kursów online
oraz podcastów. Tworzę krótkie video reklamowe i grafiki.
Możesz liczyć na moją radę i kreatywność.

kontakt@monikalitwin.pl

