
Firemná identita

Našou asi najdôležitejšou službou je poskytovanie konkrétnych grafických služieb, ktoré 
sú zreteľné hneď na prvý pohľad – Vaše slávne logo, ku ktorému, samozrejme, dostanete 
aj manuál a ktoré o Vašej firme veľa napovie, preto musí byť dokonalé; na druhej strane sú
tu samolepky, vizitky, perá a podobné propagačné, väčšinou kancelárske potreby 
s akoukoľvek potlačou, ktoré slúžia taktiež ako propagačný materiál. 

Súhrn

Nami ponúkané služby:

 Logo + manuál
 Vizitky
 Samolepky
 Potlače na propagačné materiály (hrnček, pero, kalendár)

Webdizajn

Ďalšou, veľmi základnou vecou každej firmy, či už malej alebo veľkej, je dizajn webovej 
stránky. Tu sa snažíme robiť všetko preto, aby Vám webová stránka nielen vynášala zisky,
ale aj aby zaujala návštevníka, ktorý bude mať chuť Vašu tip-top stránku prezerať stále 
dookola. K tomu, aby sa tento sen každého podnikateľa stal skutočnosťou, stále 
sledujeme a používame najnovšie dizajny, aby bol Váš web nezameniteľný a dokonalý.

Súhrn

Nami ponúkané služby:

 Grafický návrh (3 návrhy = 1 výber)
 Programovanie stránky (nielen od základov)
 Preklady (český jazyk, anglický jazyk)
 Copywriting + SEO optimalizácia

Tlač

U nás sa nemusíte báť, že s obdržanými grafickými návrhmi Vás pošleme, aby ste si to 
osobitne vytlačili. Ponúkame kompletné vybavenie Vašej požiadavky = poviete nám 
o Vašej predstave, my ju prevedieme do reality a dokonca Vám to aj vytlačíme, takže 
nemusíte zbytočne chodiť hore-dole a vybavovať všetko zvlášť, všetko dostanete 
kompletne spracované priamo na Vás stôl a to buď osobne alebo poštou.

Súhrn:

Ponúkame tlač:

 letákov
 vizitiek



 samolepiek
 bannerov
 tričiek
 reklamných predmetov (kľúčenky, perá) 

                                                                        
Vaša propagácia

Čo by sme to boli za reklamnú agentúru, keby sme Vás nezviditeľnili inak ako len 
prostredníctvom log, vizitiek alebo potlačí na tričká? Myslíme na všetko, čo podnikateľ 
k svojej spokojnosti a úspešnému chodu firmy potrebuje a z tohto dôvodu Vás vieme 
zviditeľniť aj prostredníctvom: 

 reklamných kampaní
 sociálnych sietí (Facebook) a internetu
 reklamných plôch (v oblasti Prešova)


