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VAŠE JEDINÁ 
AGENTURA
Jsme reklamní agentura, 
která poskytuje kompletní reklamní servis.

O společnosti
ML Promotion je dynamicky rostoucí reklamní agentura, jejíž hlavním cílem
jsou kreativní koncepty vytvářené na míru různorodým klientům.
Na trhu působíme od roku 2016.

V počtu deseti zaměstnanců jsme schopni konkurovat i agenturám většího 
charakteru – v objemu i kvalitě odvedené práce. Chceme pro naše klienty
uživatelsky příjemná a flexibilní řešení, která budou srozumitelná pro toho, 
komu jsou určena. Nabízíme moderní pojetí respektující historii a vizi klienta.

„Náš výstup má vždy hlavu a patu“

To samé se týká i marketingu – pro klienta vytvoříme jednotlivé materiály
(letáky, magazíny, vizitky apod.) i celou marketingovou kampaň.
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Jsme reklamní agentura, 
která poskytuje kompletní reklamní servis.

TVORBA WEBU
& E-SHOPU

Sociální sítě

Strategie

E-mailing

PPC reklama

Efektivně vás zpropagujeme na sociálních 
sítích, jako je Instagram a Facebook. Jedná 
se o jedny z nejlepších prodejních kanálů. 
Výsledkem bude znásobení fanoušků 
a zájmu o vaši nabídku.

Vytvoříme vám kompletní marketingovou
strategii včetně plánování na další časové 
úseky. Strategie vždy koresponduje 
s účelem, vizí, posláním a identitou firmy.

Tvorba a nastavení newsletteru, které vždy 
začíná kvalitní grafikou

PPC - pay per click (platíte za proklik)
reklama spravována pomocí nástrojů Sklik 
a Ads. Reklamu vám profesionálně
nastavíme, aby byla co nejefektivnější.

Jsme reklamní agentura, 
která poskytuje kompletní reklamní servis.

TVORBA WEBU
& E-SHOPU

INTERNETOVÝ
MARKETING
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Doména a hosting

Webdesign

Responzivní zobrazení

Stylový design prodává! Kvalitní design 
vaší značky je vaší zásadní vizitkou. Webový
design proto vytvoříme tak, aby dokonale
korespondoval s vaší identitou a náležitě vaši
značku reprezentoval.

Stránky optimalizujeme pro různé druhy
zařízení. Responzivní web rozpozná, na 
jakém zařízení se právě zobrazuje a jaká 
je šířka jeho displeje, a podle toho pak 
přizpůsobí svůj obsah.

Zařídíme za vás veškeré úkony pro chod
webu jako je zařizování domény, webhostingu 
a e-mailu. Rádi vám také pomůžeme se změnou 
poskytovatele a samostatným převodem veškerých
dat a prostoru, včetně e-mailů. 

TVORBA WEBU
& E-SHOPU
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Logo a manuál Tiskoviny a výroba

Korporátní identita

Logo a manuál
Logo je základ identity. Kvalitní logo může
být dobrým zrcadlem vaší firmy. Také vám
pomůže se zapamatovatelností, budováním 
důvěry a celkovým budováním vaší značky.

Připravíme pro vás veškeré tiskoviny,
od katalogů přes vizitky až po polepy.
Dálé zařídíme také následnou výrobu
a dodání.

Korporátní identita je celková indentita firmy, 
včetně strategie, barev, sloganu, loga, názvu a vize. 
Barvy volíme na základě jejich významu, 
použitelnosti, psychologického působení a tak, 
aby nesplývali s konkurencí.
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GRAFIKA
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Produktové fotografie Intro a animace

Natočení videa

Nafotíme jakýkoliv produkt a následně připravíme
fotografie tak, abyste se nimi mohli chlubit.
Přivítáme Vás u nás v ateliéru, nebo pošleme
fotografa přímo k vám.

Ať už potřebujete natočit jednoduché 
video ve stylu rozhovoru nebo komplexní 
prezentaci produktu, služby, prostoru 
či akce, jsme vám plně k dispozici.

Nejen, že video sestříháme, také vám 
vytvoříme animované intro a outro.
Dálé pro vás připravíme animovanou
grafiku a obstaráme veškerou
postprodukci. Vy obdržíte již hotový
výstup.

FOTO A VIDEO
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Bc. Martin Lokvenc – jednatel společnosti
Specialista strategického marketingu

Miroslav Pařízek – obchodní ředitel
Specialista náborového marketingu

Tereza Pecháčková – senior graphic designer
Corporate identity pro velké a střední firmy

Michal Fišer – kodér
Webdesign a tvorba webových aplikací

Michal Dušek – programátor/vývojář
Vývojář webových aplikací

Tadeáš Koukal – fotograf

Michal Vacek – tvorba videa/animace

TÝM PRO VÁŠ
PROJEKT 
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