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POSKYTOVANIE PORADENSTVA 

A KONZULTÁCIE 
V OBLASTI  

KOMUNIKÁCIE, REKLAMY A MARKETINGU:

vypracovanie komunikačných plánov;

vypracovanie marketingových plánov.

TVORBA REKLAMNÝCH KAMPANÍ:

PRODUKTOVÝ A OBALOVÝ DIZAJN 

AKO SÚČASŤ MARKETINGOVEJ 

STRATÉGIE:

návrh produktového portfólia, category 
management;

typ balenia, tvar, spôsob skladania, 
materiál, spôsob a technológie tlače obalov 
produktov;

produktový dizajn – tvary a funkčné systémy 
produktov a ich balení;

grafický dizajn obalov;

dizajn reklamných predmetov.

TVORBA DIGITÁLNYCH 

KOMUNIKAČNÝCH KAMPANÍ 

A NÁSTROJOV A SPRÁVA SOCIÁLNYCH 

SIETÍ AKO SÚČASŤ KOMUNIKAČNEJ 

STRATÉGIE:

návrh a produkcia mobilných aplikácií;

návrh a produkcia webových stránok, 
portálov;

návrh a produkcia internetového obchodu;

návrh a produkcia informačných systémov;

návrh a produkcia systému na správu 
obsahu webstránky CMS;

reklama
marketing

návrh a produkcia Facebook aplikácií;

návrh a implementácia newsletterov;

SEO optimalizácia;

UX/UI optimalizácia, návrh a implementácia 
zmien;

správa profilov sociálnych sietí;

vytvorenie edičného plánu.

•

•

vytvorenie názvu značky/produktu;

vytvorenie loga;

vytvorenie dizajn manuálu;

vytvorenie návrhu web stránky;

vytvorenie návrhu aplikácie;

vytvorenie kreatívnych konceptov kampane;

vytvorenie headlineov a copytextov 
kampane;

vytvorenie návrhu kľúčového vizuálu 
kampane;

vytvorenie návrhu eventu;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

vytvorenie návrhov materiálov určených 
na komunikáciu so zákazníkom ako leták, 
katalóg, publikácia, a pod.;

vytvorenie reklamy pre umiestnenie 
v outdoore, v tlačených periodikách, v TV, 
v rozhlase, na internete, na sociálnych 
sieťach, na mieste predaja a v iných 
médiách;

vypracovanie návrhov aktivít na propagáciu 
značky/produktu/služby;

vypracovanie návrhov marketingových 
aktivít na mieste predaja;

vytvorenie návrhov na direct marketingové 
aktivity;

vytvorenie a správa digitálnej direct 
marketingovej kampane.

•

•

•

•

•

•

ZOZNAM OPRÁVNENÝCH
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•   tlač reklamných materiálov;
•   organizovanie kongresov a obchodných výstav;
•   prieskum trhu;
•   predaj a nákup mediálneho a reklamného priestoru.

vytvor.me
vytvorme@siea.gov.sk

       vytvor.me

www.

KONTAKT

VYLÚČENÉ AKTIVITY:


