Cześć! Poniżej znajdziesz materiały, przybory i strony internetowe, które pomogą Ci w graficznych poczynaniach.
W razie pytań napisz do mnie, chętnie Ci pomogę: hej@kreowaniemarek.pl
Tworzenie nazw
www.wordoid.com - narzędzie do tworzenia nowych słów
www.naming.net - narzędzie do tworzenia nazw i domen (mocno rozbudowane o łacinę i grekę)
Logo za darmo
www.canva.com - przy pobieraniu gotowego projektu należy wybrać Druk PDF i PNG. Bezpłatne konto premium na 30 dni
www.inkscape.org - alternatywa dla płatnych programów do grafiki wektorowej typu Corel, Adobe Illustrator
Logo za grosze
www.creativemarket.com - kilkaset tysięcy propozycji od 10 do 100 zł. Większość sprzedawana w paczkach np. “500 logos for 12$”
www.graphicriver.net/logo-templates - kilkadziesiąt tysięcy pojedynczych logo do kupienia i edycji od 20 do 200 zł
Darmowe banki zdjęć
www.unsplash.com - prawie milion przeróżnych zdjęć w wysokiej jakości. Wszystkie do użytku komercyjnego (licencja CC0)
www.picjumbo.com - prawie 100 tysięcy zdjęć wysokiej rozdzielczości posegregowanych w tematyczne działy (licencja CC0)
Edycja zdjęć
www.photoeditor.polarr.co - bardzo rozbudowany, darmowy program do edycji zdjęć. Możliwość pracy online i pobrania programu
www.pixlr.com - ciekawa alternatywa dla photoshopa, na dodatek dostępna w przeglądarce
Darmowe banki video
www.videos.pexels.com - agregator, który przeszukuje za nas wiele darmowych banków wideo z licencją CC0 (jakość HD)
www.coverr.co - darmowy bank video z ciekawym podziałem na kategorie, np. ujęcia z drona lub wertykalne video
Kolorystyka
www.colorhunt.co - bardzo rozbudowany zestaw palet kolorystycznych
www.khroma.co/train - wybierz 50 kolorów, które Ci się podobają, a krohma stworzy z nich idealne pary
www.colorfulgradients.tumblr.com - wielu po wejściu na tę stronę zmienia swój stosunek do gradientów. Dużo pięknych propozycji
Darmowe fonty
www.dafont.com - największa baza darmowych krojów pisma. W opcjach wyszukiwania zaznaczamy 100% Free
www.fontsquirrel.com - mniejsza od dafont baza darmowych krojów, ale za to ręcznie wyselekcjonowana pod kątem jakości
Narzędzia do infografik
www.canva.com - cała masa gotowych wzorów na plakaty, prezentacje, CV i wiele innych
www.piktochart.com - narzędzie do tworzenia estetycznych materiałów graficznych (m.in. ulotki, plakaty, raporty)
Narzędzia do social mediów
www.sproutsocial.com/landscape - narzędzie do szybkiego przycinania obrazów na platformy społecznościowe
www.pablo.buffer.com - wybierz jedno z 50 tysięcy zdjęć, dodaj tekst, wybierz social media i gotowe
Narzędzia do typografii i korekty tekstu
www.zecerka.pl - narzędzie, które robi korektę wklejonego tekstu (np. usuwa podwójne spacje)
www.fontpair.co - platforma tworząca pary pasujących do siebie krojów pisma
www.myfonts.com/whatthefont - narzędzie do rozpoznawania fontów na podstawie obrazka
Darmowe ikony
www.iconfinder.com - wyszukiwarka ikon z rozbudowanym panelem filtrów i wytycznych
www.iconmonstr.com - zbiór kilkuset darmowych ikon
Darmowe tutoriale
www.kursownik.pl - 15 polskich kursów dot. grafiki powstałych dzięki ASP w Warszawie
www.udemy.com - ponad 600 bezpłatnych (i wiele więcej płatnych) tutoriali dot. grafiki
Inspiracje graficzne
www.behance.com - niejako facebook dla branży kreatywnej. Wiele inspiracji
www.dribble.com - trzymając się terminologii - dribble to taki instagram dla grafików i artystów

O tym pamiętaj!
Creative Commons to
najpopularniejszy system
licencjonowania praw autorskich.
Materiały graficzne, które będziecie
darmowo pobierać, będą znakowane
następującymi skrótami:
CC BY - można używać komercyjnie,
przerabiać, kopiować, ale musimy
wskazać, kto jest autorem dzieła;
CC0 - można swobodnie używać
komercyjnie, przerabiać, kopiować,
bez konieczności wskazywania
kto jest autorem dzieła.

