
Un personal i original regal 
per a qualsevol ocasió 

especial.
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IL·LUSTRACIÓ, FORMAT I IMPRESSIÓ

RECEPCIÓ DEL RETRAT

TERMINI

QUÈ NECESSITO.

La il.lustració es realitza amb mitjans digitals.
S’imprimeix en un paper mat de 200 gr.
Es pot encarregar en diferents formats: A4 (29.7 x 21 cm.), A3 (42 x 29.7 cm.), A2 (59.4 x 42 cm.).
Si disposes d’un marc en què vols col.locar el retrat, però no s’ajusta a aquests formats, és possible 
adaptar les mesures a la mida desitjada.

Generalment, el termini necessari per rebre el teu My-Me (de fins a 4 personatges) és de 30 dies. 
No obstant això, en contactar amb nosaltres t’informarem del termini necessari en cada cas i 
moment.
Podem també ajustar-nos a dates especials, en cas que sigui un obsequi.

Per rebre el teu retrat, pots escollir entre dues opcions:

• Adquirir l’arxiu digital format PDF en alta resolució, que s’enviarà per correu electrònic, per 
que posteriorment t’ocupis personalment de la seva impressió.

• Adquirir el retrat ja imprès en paper, en el format escollit. (També rebràs l’arxiu PDF, per si  
t’interessa imprimir-ho en un suport diferent.)

En cas d’escollir aquesta segona opció, has de decidir si prefereixes recollir el dibuix 
personalment a Martorell, o bé que l’enviem per correu postal.

El dibuix s’envia degudament protegit en un embalatge tubular de cartró. S’envia des de Martorell 
(Barcelona) per Correu Certificat.

Per poder dissenyar el teu retrat necessitarem algunes imatges, així com una breu descripció de 
les persones a retratar.

• Les fotos de les diferents persones poden ser imatges soltes. No és necessària una foto 
conjunta del grup.

• Les imatges han de mostrar clarament les faccions, en primer pla.
• Pots incloure aficions a destacar de cadascun dels personatges. Afegirem complements o 

vestuari que els caracteritzin.
• Opcionalment, pots també enviar-nos imatges de trets/accessoris concrets (vestuaris, ninots, 

tatuatges...) Qualsevol imatge de referència on s’entengui el tipus de peça o accessori és 
suficient.



Per a més informació:
www.gaurestudio.com/myme-retratos-ilustrados/ 

www.etsy.com/es/shop/Gaur

1. Contacte mitjançant correu electrònic tradicional i pagament mitjançant transferència. 
Juntament amb la recepció de les imatges per començar, es requereix el pagament del 30%.

2. Mitjançant compra en Etsy (és necessari comptar amb perfil d’usuari), i comunicació via canals 
Etsy. www.etsy.com/es/shop/gaur

En tots dos casos, una vegada rebudes les fotos i la descripció, i quan el material sigui apte per 
realitzar el dibuix, podem pactar una data i manera de lliurament definitiu.
T’enviarem esbossos durant el procés (imatges a baixa resolució) perquè puguis fer suggeriments 
i comprovar si el retrat s’ajusta a les teves expectatives.
Farem els canvis necessaris fins que estiguis conforme amb l’aspecte de cada personatge.

PROCÉS DE COMPRA

1 PERSONATGE

2 PERSONATGES

3 PERSONATGES

4 PERSONATGES

+ 1  personatge extra
vàlid fins a 

8 personatges
+ 1 animal  extra

Per retrats de més de 8 personatges, s’ha de demanar presupost

arxiu digital

75 €

110 €

135 €

160 €

+ 30 €

+ 25€

A4 A3 A2

84 € 85 € 95 €

119 € 120 € 130 €

144 € 145 € 155 €

169 € 170 € 180 €

DESPESES D’ENVIAMENT 
+ 8€

Notes:

• En els articles My-Me realitzats per encàrrec, no s’admeten devolucions; excepte en el cas de no haver començat 
el projecte i no haver enviat el primer esbós.

• Si esculls l’opció de l’enviament per correu postal i l’article arriba danyat, contacta’ns. Et reenviarem l’article sen-
se cap cost addicional.

• Els autors dels articles són Robert García i/o Argiñe Urrutia.
• No es pot utilitzar l’obra original amb finalitats comercials. Es permet la generació d’obres derivades sempre que 

no es faci un ús comercial. 




