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O NÁS

Kdo jsme a jak děláme reklamu?
Jsme reklamní agentura, která na  trhu působí již od  roku 1996. Díky více než 20 letům existence máme 

obrovské zkušenosti s  realizací širokého spektra reklamních aktivit, které našim zákazníkům pomáhají 

zvyšovat tržby a zisk.

Navíc díky široké nabídce produktů a  služeb v  oblasti reklamy umíme vymyslet a  zrealizovat prakticky 
cokoliv, co vám pomůže zvýšit loajalitu zákazníků i zaměstnanců.

Podařilo se nám vybudovat rozsáhlou síť reklamních ploch billboardů, city light vitrín, reklamních cedulí 

a dalších reklamních nosičů.

Realizujeme komplexní reklamní služby. Od tvorby vizitek a samolepek přes online marketing až po reklamní 

polepy aut a  jiných dopravních prostředků či zajišťování malých či velkých eventů. Navrhujeme a realizujeme 

kompletní reklamní kampaně.

Vlastníme tiskové stroje a umíme vytisknout téměř cokoliv. Baví nás natáčet reklamní videa a spoty. A také 

navrhovat, vyrábět a dodávat atraktivní firemní oblečení i různé poutavé reklamní předměty.

V  našem grafickém studiu plném kreativních grafiků pracujeme na  nejmodernějších počítačích Apple 

se špičkovým softwarem Adobe. Proto jsme pro vás schopni graficky zpracovat vše, ať už se jedná o  potisk 

propisky nebo o grafickou identitu vaší společnosti.

Chcete zvýšit obrat a  zisk anebo loajalitu zákazníků či zaměstnanců? Konzultujte vaše požadavky, 

myšlenky a přání s některým z našich reklamních poradců. Ten vám navrhne a vymyslí možné cesty a řešení. 

Vše zařídíme ve 100% kvalitě a v co možná nejkratší lhůtě. Tímto vám pomůžeme splnit požadovaný cíl.

Přidejte se ke stovkám našich spokojených zákazníků!

Tým BARTH Reklamka

Jsme největší reklamní agentura v Pardubicích a Hradci Králové, 
která nabízí komplexní reklamní služby. 

Baví nás pomáhat našim klientům zvyšovat zisk, tržby a loajalitu 
jejich zákazníků i zaměstnanců prostřednictvím našich služeb a produktů.

Jsme kreativní a spolehliví.

...neobyčejná reklamka!



2 .....................  O nás
3 .....................  O skupině BARTH
4 - 5 ................  Kreativní nápady
6 - 7 ................  Eventy
8 - 9 ................  Online marketing
10 - 11 ............  Vlastní výroba
12 - 13 ............  Reklamní polepy
14 ...................  One way vision fólie
15 ...................  POS materiály
16 - 17  ...........  Tvorba videa
18 - 19 ............  Billboardy
20 - 21 ............  City light vitríny
22 ...................  Navigační tabule na sloupech
23 ...................  Reklama na mostech
24 - 25 ............  Vozidla městské hromadné dopravy

26 - 27  ...........  Reklamní předměty
28 - 29 ............  Reklamní textil
30 - 31 ............  Tiskoviny
32 - 33  ...........  Označování budov
34 ...................  Sportovní akce
35 ...................  Teambuilding
36 - 37  ...........  Grafické studio
38 ...................  Tvorba loga
39 ...................  Corporate identity
40 ...................  Fotografování
41 ...................  Virtuální prohlídka
42 ...................  Direct mailing
43 ...................  Rozhlasová reklama
44 - 47 ............  Naše realizace

OBSAH

Reklamní agentura BARTH-media a  jejích  

30 zaměstnanců je součástí silné skupiny 
BARTH, která zaměstnává přes 200 nadšených 

pracovníků a  jejíž roční obrat přesahuje  

2,3 miliardy Kč. Skupina BARTH vybudovala 

velmi pevnou a  známou značku a  podniká 

v  mnoha oborech. Kompletní komunikaci, 

marketing a  reklamu pro všechny aktivity 

skupiny BARTH vymýšlela a  realizovala 

reklamní agentura BARTH Reklamka. Všechny 

produkty, které nyní BARTH Reklamka nabízí 

svým zákazníkům, byly dlouhodobě testovány 

a tím jsme získali cenné zkušenosti, které vám 

rádi předáme. Nyní proto víme, co bude mít 

obchodní či reklamní přínos i pro vás.

REKLAMKA.cz

O skupině



KREATIVNÍ NÁPADY

Jak vznikají kreativní koncepty?

Nápady a  tvořivost jsou očekávány od  každého. V  našem případě 
jde o  denní chléb. Svět reklamy nás baví, rádi si hrajeme, vymýšlíme 
a řešíme. Ne nadarmo se o nás říká, že jsme kreativní tým, který se vždy 
rád postaví novým výzvám a  úspěšně řeší otázku komunikace vašeho 
produktu, služby, anebo firemních potřeb. 

Po vašem zadání dáme hlavy dohromady a  vymyslíme novou cestu, 
jak nasměrovat vaše služby nebo produkt k cílové skupině. Reklamní 
kampaně vytváří tým reklamních kreativců, který vymyslí a  zpracuje 
koncept kampaně s  jasnou nosnou myšlenkou tak, aby příjemce obsah 
sdělení snadno pochopil, přijal a  ztotožnil se s  ním. Tým stratégů 
a  mediálních plánovačů vám připraví vhodný strategický mediaplán 
s ideálním poměrem investice, vhodnosti médií a správným načasováním 
reklamní kampaně. 

Na  základě rozpočtu, vašich představ i potřeb a  našich zkušeností 
navrhneme realizaci reklamní kampaně na  míru. Vybereme optimální 
média a navrhneme způsob komunikace s ohledem na cílovou skupinu, 
kterou chcete oslovit.

Po  skončení kampaně společně provedeme vyhodnocení, z něhož 
získáme informace o tom, zda došlo ke splnění hlavních i vedlejších cílů.
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...kreativní kampaň  
s fullservisem.
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Zorganizujeme event, sportovní i firemní akci, konferenci,  
firemní ples nebo teambuilding na klíč

Poradíme vám, jak podpoříte svět emocí a zvýšíte svůj obrat, zisk nebo loajalitu 
zákazníků či zaměstnanců.

Výjimečné zážitky působící na  všechny smysly by měl splňovat správně 
provedený event či akce. Jde o důležitý nástroj marketingu, kterým prohloubíte 
vztahy s obchodními partnery nebo upoutáte potenciální klienty. Pamatujte, že 
právě tento prožitek si každý z vydařené akce odnese.

Zorganizujeme a  plně pro vás zařídíme eventy, 
zajistíme jejich hladký a hlavně zábavný průběh tak, 
aby byli všichni spokojení a  z  akce nikdy neodešli 
s  prázdnou. Vyřešíme catering, podium, osvětlení, 
ozvučení, moderátora či kapelu a  komplexně 
zabezpečíme program celé akce.

Díky naší spolupráci s  horskými středisky 
prožijete vy i vaši zaměstnanci nezapomenutelný 
teambuilding. 

Vaši klienti budou moci sledovat dostihy přímo 
z VIP lóže dostihového závodiště nebo si užívat 
hokejová utkání v jednom ze 
skyboxů.

EVENTY

Inspirujte se na našem  
webu, kde najdete 
více fotek a videí.6
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...akce na míru  
pozvednou prestiž  
společnosti.
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ONLINE MARKETING

Online marketing (nebo také internetový marketing) je důležitou službou, která 
mimo jiné zahrnuje také webdesign, SEO (optimalizaci pro vyhledávače) nebo 
PPC reklamu. Jeho cílem je vyhledat vhodné zákazníky pro určitý produkt či 
službu a  uspokojovat jejich potřeby v  souladu se zájmy firmy. Sám o  sobě je 
online marketing nejdůležitější součástí balíku online reklamy a propagace firem, 
organizací i jednotlivců na internetu.

PPC reklama
Díky moderním nástrojům Google AdWords a  Seznam Sklik můžeme tvořit 
a  spravovat reklamní kampaně. Zviditelníme vás jak pomocí textových inzerátů, 
tak i bannerů a videí. 

SEO optimalizace
Uděláme základní SEO analýzu klíčových slov vašich webových stránek, následně 
navrhneme a  provedeme optimalizaci pro vyhledávače, aby se zobrazovaly 
ve výsledcích vyhledávání co nejlépe.

Google Analytics
Napojení na  Google Analytics a  další analytické služby je nezbytné. Se  službou 
Google Analytics budete mít přehled o  návštěvách vašich webových stránek. 
Zajistíme sledování návštěvnosti, abyste věděli, na koho cílit reklamu.

Webové poradenství
Pokud váš web nenavštěvuje tolik zákazníků, kolik byste chtěli, nebo pokud neplní 
své cíle, pomůžeme vám. Doporučíme možnosti optimalizace, jak web posunout 
dopředu a projdeme si společně vhodné doplňkové služby.

Sociální sítě
Poradíme vám, které sociální sítě se hodí pro váš business 
a  jak s  nimi pracovat nebo vám vytvoříme profily  
pro jednotlivé sociální sítě i  s  náležitou grafikou 
a  zajistíme jejich vlastní život tak, aby zaujaly 
pozornost potenciálních zákazníků a  nasměrovaly  
je na váš web.
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Když online kampaň vydělává
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...vydělávejte online.

Návštěvnost webových stránek

PPC reklama
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VLASTNÍ VÝROBA

Provozujeme nový tiskový stroj. Jedná se o univerzálního pomocníka, 
který zvládne vytisknout např. celopolep vozidla nebo autobusu za 
krátkou dobu. Tiskneme a laminujeme do šíře 160 cm.

Naše 20letá zkušenost v oboru zaručuje použití fólií té nejlepší kvality. 
Všechny materiály jsme vyzkoušeli i na nejtěžším závodě světa Rallye 
Dakar. Neváhejte se obrátit na naše reklamní poradce, kteří vyberou 
ten nejvhodnější materiál přímo pro vás.

Vytiskneme pro vás následující:
• samolepky vč. tvarových ořezů
• plakáty ve formátu A0, A1, A2, A3
• plakáty do city light vitrín
• roll-upy
• backlighty
• bannery
• billboardové plakáty
• podlahové samolepky

a další.
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Tiskněte s námi...tiskněte u nás!
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...navrhneme, 
vytiskneme,
nalepíme.

City light vitrína

Polep MHD

Polep vozů

PlakátyRoll-up

Banner
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REKLAMNÍ POLEPY

Polepy aut, desek, autobusů, výloh...

Výhodná forma reklamy ze samolepicích fólií se dá aplikovat na  celou řadu 
materiálů. Mezi nejčastější patří reklamní polepy na  auta, polepy autobusů, 
trolejbusů a výloh.

Lepicí fólie jsou kvalitní a odolné a navíc chrání polepené produkty. Pokud se 
rozhodnete pro změnu polepu firemních vozidel, není nic snazšího, než po čase 
danou reklamu obměnit. 

Mimo aut polepujeme lodě, letadla, výlohy – zkrátka vše, co se polepit dá.

Provoz této formy reklamy vás téměř nic nestojí, firemní flotilu aut máte vlastní 
a  vždy je vhodné ji polepit buď jen logem, nebo logem i  aktuální kampaní. 
Měnit či zcela odstranit ji můžete vždy. Fólie na  povrchu vozu reklamu nejen 
majestátně nosí, ale také lak vozu chrání. Chcete, aby se za vámi všichni otáčeli? 
 
Ať už máte zájem o  polep vašeho auta nebo firemní helikoptéry, vždy můžete 
počítat s  vysokou kvalitou lepicí fólie a  s  dlouhodobou výdrží reklamních 
polepů.
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...polepíme cokoliv.
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ONE WAY VISION FÓLIE

Okenní fólie

Perforovaná okenní samolepicí fólie určená k polepu oken 
vozidel, výloh či skleněných výplní. Díky optickému 
klamu umožňují například při polepu skleněné výlohy 
nerušený výhled ven z obchodu, avšak dovnitř vidět není 
a kolemjdoucí vidí pouze grafiku vytištěnou na materiálu.

Pro polepy autoskel používáme pouze 
certifikované fólie schválené 
Ministerstvem dopravy ČR.

...nerušený
výhled.
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POS MATERIÁLY

Reklama v místě prodeje

Vaše zboží neprodávají jen reklamy, ale i podpora v místě, 
kde je nabízíte, nebo prodáváte. POS materiály (Point 
Of Sale) jsou nedílnou součástí sales promotion, neboť 
se zaměřují na  upoutávání pozornosti a  ovlivňování 
nákupního chování potenciálního zákazníka. Využívají 
takových nástrojů, které zajišťují přímý kontakt zákazníka 
s daným produktem. Mezi POS patří reklamní brány, muší 
křídla, roll-upy, promo stolky, stojany, vlajky, bannery, 
podlahová reklama, wobblery, stopery...

...podpora v místě prodeje.
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TVORBA VIDEA

Natáčení reklamních a produktových videí, zachycení vzácných  
okamžiků, natáčení reportáží

Obrázek řekne za tisíc slov. A co teprve video! Trendem se stává sledování videí, texty 
a obrázky se dostávají do pozadí. Nestůjte vzadu, buďte rychlejší než konkurence.

Chcete netradičně zaujmout zákazníky, partnery a  zaměstnance? Chcete být 
výjimeční a moderní? Baví nás pro vás vymýšlet, natáčet a komunikovat zajímavá 
a zábavná reklamní videa, která vám umožní získat nové zákazníky a tržby. Bavíme se 
vymýšlením scénářů, obsahů a nápadů na vtipná a zábavná řešení spotů. Zajišťujeme 
pro natáčení herce, rekvizity, kostýmy, zajímavé stroje apod.

• Navrhli jsme a natočili několik desítek reklamních videí pro aktivity skupiny BARTH 
a několik zákazníků na různé produkty a pro různé použití

• realizujeme natáčení reportáží a emotivních videí
• máme několikaleté zkušenosti z  natáčení reportáží, záběrů a  spotů z  nejtěžší 

rallye světa Rallye Dakar v  Jižní Americe, kde jsme 
natočili stovky videí a  reportáží jak pro účely webů,  
pro Facebook, YouTube kanály, tak i kompletní materiály 
pro TV stanice

• jezdíme natáčet reportáže o testování vozidel Volkswagen 
do Jižní Ameriky

• naše videa, spoty a reportáže můžete vidět na internetu, 
na Facebooku, na YouTube, v různých televizích, v lyžařských 
areálech, ale třeba také na hokejových stadionech po ČR, 
ale také běží jako reklamní podkres v  mnoha firmách 
na LCD TV ve veřejných prostorech

• vyrábíme také pořady do televizí
• natáčíme veletrhy a konference
• vytváříme pro zákazníky produktová videa
• tvoříme reklamní spoty pro YouTube
• umíme udělat vícekamerový živý přenos z  vaší akce 

na YouTube či sociální sítě
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Podívejte se 
na všechna  
naše videa  

na YouTube 
kanálech  

skupiny 
BARTH.
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BILLBOARDY

Nejrozsáhlejší síť billboardů v Pardubickém kraji

Zaujměte své potenciální zákazníky opravdu VE VELKÉM za pomoci billboardů. 
Prezentujte své výrobky a služby na místech, kde si jich každý zaručeně všimne. 
Billboardy podpoří jejich prodej i image vaší společnosti.

Nabízíme vám pronájem několika set reklamních billboardových ploch 
klasického formátu 5,1 m × 2,4  m, vlastníme a  spravujeme nejrozsáhlejší  
síť billboardů v  Pardubickém kraji, které jsou umístěné na  velmi  
atraktivních místech, kde je nikdo nepřehlédne. 

Využijte naše billboardy pro svou reklamu – díky nim budete vždy dobře vidět.

Můžete samozřejmě využít našeho grafického studia a  nechat nás, abychom 
pro vás vytvořili moderní a  poutavý billboard, nebo můžete dodat vlastní 
návrh, který pro tisk billboardu použijeme.
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...obrovská plocha 
pro vaši reklamu.

Vyberte si plochu ONLINE
REKLAMKA.cz

FOTO

MAPA
360° PROHLÍDKA
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CITY LIGHT VITRÍNY

CLV jsou vidět ve dne i v noci

Potřebujete představit své produkty a  služby lidem, ale nevíte jak a  kde? 
Můžete se spolehnout na  naše reklamní nosiče - osvětlené reklamní panely, 
tzv. city light vitríny (známé jako CLV). 

Naše CLV jsou umístěny na atraktivních místech v těchto městech:
Pardubice, Chrudim, Hradec Králové, Kutná Hora, Kladno, Česká Třebová, 
Náchod nebo v Ústí nad Orlicí.

City light vitríny o rozměru 1 185 mm × 1 750 mm z naší exkluzivní sítě naleznete 
v lokalitách, kde se pohybuje velké množství lidí, a tedy vašich potenciálních 
zákazníků. Na zastávkách MHD, v obchodních centrech a nákupních zónách, 
na  náměstích, v  parcích, pěších zónách, ve  sportovních areálech 
nebo na  hlavních dopravních tepnách, tam všude 
společně s  námi efektivně oslovíte cílovou 
skupinu.
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Vyberte si plochu ONLINE
REKLAMKA.cz

FOTO

MAPA
360° PROHLÍDKA
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NAVIGAČNÍ TABULE NA SLOUPECH

Reklama, která udává správný směr

Stává se vám, že cestou do  vaší firmy někdo bloudí? Kvůli 
špatnému informačnímu značení můžete přijít o  zákazníky.  
A to není dobrá zpráva pro žádnou společnost! Změňte to a pořiďte 
si dobře viditelné navigační tabule nejen v  Pardubicích, ale 
i po celé České republice.

Navigační tabule (příp. reklamní tabule nebo také informační 
tabule) slouží k  navádění zákazníků do  firem, obchodních 
center, restaurací či sportovišť. Tabule, které mohou sloužit i jako 
atraktivní reklama, umisťujeme na sloupy veřejného osvětlení 
a trolejového vedení – jsou tedy k dispozici po celém městě. 

Návrh nejefektivnějšího rozmístění tabulí vám rádi zpracujeme 
do mapy města, a to včetně fotografií konkrétního umístění.

...navigujte 
reklamou.
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REKLAMA NA MOSTECH

Uvidí vás tisíce motoristů denně

Denně kolem reklamy na mostech projedou stovky až tisíce aut a řidičů, kteří mohou 
být vašimi zákazníky. Osvědčeným způsobem, jak je zasáhnout, je prezentovat vaše 
služby či produkty na  těchto plochách. Díky nám můžete v  Pardubickém kraji využít 
rozsáhlé a  ojedinělé sítě reklamních ploch na  mostních konstrukcích, které jsou 
umístěny v atraktivních lokalitách u všech hlavních silničních tahů.

Vyberte si z mnoha různých menších či větších rozměrů reklamních ploch a prezentujte 
své služby či produkty efektivně v místech, kde si jich všimne každý cestující na dvou 
a více kolech.

...denně uvidí 
vaši reklamu 
tisíce řidičů.

Vyberte si plochu ONLINE
REKLAMKA.cz

FOTO

MAPA
360° PROHLÍDKA
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VOZIDLA MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY

Reklama na autobusech a trolejbusech

Pohybujete-li se často ve městech, běžně vídáte autobusy a trolejbusy městské 
hromadné dopravy. Věděli jste však, že i  na  vozidlech MHD může být vaše 
reklama, která je vzhledem ke svým pohybovým možnostem vysoce efektivní?

Vyzkoušejte efektivní způsob reklamní prezentace a  nechte jezdit vaši 
reklamu nejen po celých Pardubicích, v nichž jsme výhradním vlastníkem práv 
na realizaci této reklamy, ale i po celé ČR.

Vyberte si možnost využití vozidel MHD, která vám bude nejvíce vyhovovat.
Zajišťujeme pro vás komplexní služby – vytvoříme grafiku, vytiskneme ji 
a polepíme autobus nebo trolejbus.

VARIANTY PÁSOVÉ REKLAMY - AUTOBUSY

CELOPOLEP CELOPLOŠNÁ REKLAMA

VARIANTY PÁSOVÉ REKLAMY - TROLEJBUSY

A

F

E E

F F

O

Z

F
V

B C

D

M
C

D B B

V
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...denně uvidí vaši 
reklamu tisíce lidí.

Navštivte náš web pro  
více realizací MHD.

REKLAMKA.cz



REKLAMNÍ PŘEDMĚTY

Propagační předměty podporují firemní image

Mezi nejosvědčenější metody „jak být vidět“ stále patří reklamní 
předměty a  dárky. Trh si však žádá mnohdy netradiční řešení, dárky 
na míru a adresné. Nebojte se reklamních předmětů opatřených vaším 
logem, firemními barvami či značkou. Jde o zajímavý benefit nejen pro 
zaměstnance, ale i zákazníky, s nimiž díky symbolice reklamních předmětů 
budete v každodenním kontaktu. Nabízíme široký sortiment reklamních 
předmětů a darků.

Katalog reklamních předmětů 
vám zašleme na vyžádání.
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...klientům 
vždy po ruce.

ONLINE katalog  
reklamních předmětů

REKLAMKA.cz



REKLAMNÍ TEXTIL

Oblečte se do firemního textilu

Reklamní oblečení je atraktivním 
a víceúčelovým způsobem reklamy. Slouží 
k tomu, aby daná firma, logo či produkty byly 
vidět vždy a  všude. Vymezit se tak můžete 
vůči konkurenci, třeba tím, že použijete 
firemní oblečení pro zaměstnance při práci, 
sportu či eventech. 
Naopak v  případě firemních akcí můžete 
reklamním textilem potěšit klienty, kteří 
pak nošením dělají reklamu za vás.

V této oblasti mámé bohaté zkušenosti.
Kromě pracovního oblečení pro nejrůznější 
klienty a  profese, oblékáme kompletně 
i závodní tým BARTH Racing na Rallye Dakar.

...reklama, kterou  
budete nosit.

...neobyčejná reklamka!
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TISKOVINY

Tisk od vizitek po magazíny

Reklamní sdělení může mít mnoho podob. Tištěná média jsou však 
stále základním komunikačním nástrojem většiny společností. 
Výsledný produkt může být jednostránkový leták nebo několikstránkový 
magazín, kde můžete přehledně rozčlenit informace a zvýšit jejich 
srozumitelnost pro vaše klienty. Ulehčete vašim zákazníkům orientaci 
ve vašich službách a produktech pomocí kvalitního designu 
a zpracování.

Tisknout můžeme vizitky, 
letáky, katalogy s nabídkou 
produktů, reklamní a firemní 
časopisy a mnohé další. 
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...od vizitky po  
firemní časopis.
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Označte provozovnu logem

Správné označení budov je velice důležitou součástí každé firmy, jelikož dovede 
zákazníky až k vašemu stolu. Ať už se jedná o venkovní totemy a světelná loga, 
nebo navigace v areálech označující správnou cestu. 

Představte si logo vaší firmy přímo na vašem sídle - podtrhnuté osvícením tak, že 
ho nikdo nepřehlédne. Světelná reklama je zde proto, abyste byli vidět i v noci,
když město zahalí tma – vaše reklama bude stále všem na očích.

Plastová loga budou tvořit nádhernou atmosféru na zdi vaší recepce, kanceláře 
nebo jednací místnosti. Samozřejmostí je i označení místností, aby klienti věděli 
kudy k řediteli, do zasedací místnosti, nebo třeba na toaletu.

Na  podlahu můžete přidat například navigační šipky, nebo třeba něco více 
kreativního k podpoře navádění klientů po budově.

Pokud chcete být vidět i z dálky nebo ze silnice, 
ideálním řešením jsou vlajky nesoucí hrdě vaše logo.

OZNAČOVÁNÍ BUDOV
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...doveďte zákazníky, 
kam chtějí.

3D loga Podlahová grafika

Světelná reklama
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SPORTOVNÍ AKCE

Propojte obchod se sportem

Správná sportovní akce zasáhne širokou veřejnost a  přiláká obrovské 
množství potenciálních zákazníků.

Cílem pořádání sportovních akcí je:
• propojení obchodních aktivit se sportem, který většina lidí miluje
• brand building – budete vidět všude v místě, kde se akce konají
• spotřebitelské soutěže pro diváky
• zapojení zákazníků do dění
• společenská setkání (sportovní zájezdy, dětské dny, 
        běžecké akce atd.)

Vše je jen na vás a výběru 
té nejvhodnější sportovní aktivity.

...propojení  
obchodu  
se sportem.
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TEAMBUILDING

Vybudujte silný tým

Teambuilding je v  současnosti nejpopulárnějším způsobem, jak stmelit kolektiv 
a  sjednotit jeho síly. Připravíme vám akci nabitou jedinečnými zážitky z  předem 
speciálně naplánovaných akcí, ať už se jedná o  hodinovou záležitost či delší 
motivační cestu – a to jak pro vaše zaměstnance, tak i pro obchodní partnery.

V  případě dokonale připraveného, naplánovaného a  zorganizovaného 
teambuildingu si můžete být jisti, že dojde k  upevnění vztahů a  posílení vzájemné 
důvěry i pout mezi vámi. Teambuilding slouži také k začlenění nováčků do kolektivu 
a stává se formou odměny za výborné pracovní výkony.

...tým je  
základ 
úspěchu.

Navštivte náš web  
a prohlédněte si videa  
z teambuildingů.
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GRAFICKÉ STUDIO

Zde vzniká grafický design

Všem grafickým produktům dáváme vizuální tvář a smysl. To vše děláme 
proto, aby byl výsledný produkt pro vás a  vaše zákazníky dobrým 
materiálem s reklamním účelem. Grafika nás baví, a  proto stále 
inovujeme technologické zázemí a  software, který pro naši kreativní 
práci používáme. Tým grafiků se postará o  váš design a  zpracuje ho 
tak, aby byl pro lidi co nejpoutavější. 

Naše kreativní a grafické studio nabízí široké spektrum služeb 
od grafických návrhů potisku propisek, vzhledu vizitek a samolepek, 
tvorbu katalogů ve  stylu a  barvách firmy,  tvorbu bannerů na  web 
a pro online reklamu, zpracování billboardů a bigboardů obrovských 
rozměrů až po vytvoření kompletní grafické identity společnosti.

Nápady a tvořivost jsou pro nás 
samozřejmostí. Tým našich grafiků  
a kreativců na základě vašich 
představ ochotně vytvoří 
design, který bude originální  
a nepřehlédnutelný.

Tvoříme kompletně i firemní 
časopisy od redakčního zpracování  
textů, fotek, grafů, korektury až 
po samotný tisk a distribuci.
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...s naší grafikou 
budete vidět.
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TVORBA LOGA

Logo – nezbytná součást firemní identity

Logo je to, s čím se vaši zákazníci setkají hned při prvním kontaktu. Proto 
je důležité, aby zapadalo do firemní grafické identity a aby jasně mluvilo už 
na první pohled – kdo jste a čím se zabýváte.

Logo je tedy nedílnou součástí vaší firemní identity a  firemní kultury. 
Vaši zákazníci si vás budou automaticky spojovat s  určitými barvami 
a  designem – a  právě ten vám rádi zpracujeme a  dodáme 
všechny merkantilie v jednotném grafickém stylu.

Vytvoříme vám takové logo, aby 
hned na  začátku udělalo 
dobrý dojem. Přehlednost 
designu a  čitelnost textů je 
nejpodstatnější.

...logo je tváří 
společnosti.
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Rozvíjejte svou image

Mít jasně čitelnou firemní tvář a jednotnou corporate identity (CI) je cílem 
každé společnosti. Právě firemní image vypovídá u klientů, zaměstnanců, 
managementu i konkurece o vaší společnosti.

Součástí grafického CI je především firemní logo a  jeho obsáhlý manuál. 
Jen díky manuálu docílíte nemalého úspěchu třeba tím, že bude vaše logo 
vždy stejně velké na  určitém typu tiskovin, stejně barevné a  hlavně 
i čitelné.

Pokud si chcete nechat vytvořit novou 
firemní tvář nebo ji pouze aktualizovat,  
či udělat redesign CI, jsme tu pro vás.

Budeme rádi, když vám budeme 
nápomocni při tvorbě nové image.

...jednotná
identita je 
nejdůležitější.

CORPORATE IDENTITY
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FOTOGRAFOVÁNÍ

Fotíme vaše zážitky

Fotografie jsou všude kolem nás. Pomocí kvalitních digitálních zrcadlovek 
vám pomůžeme netradičně zachytit vlastní firemní akce a večírky, ale hlavně 
vhodně prezentovat své výrobky, nabízené služby a prostory provozoven.

Vydáváte-li navíc firemní magazín, pak je tato služba vhodná dvojnásob. 
V  našem fotoateliéru nafotíme vaše produkty ve  vhodném osvětlení, 
případně pro ně vytvoříme poutavé prostředí.
Pořízené fotky následně upravujeme ve špičkovém 
softwaru Adobe tak, aby jejich barvy co 
nejlépe doplnily zachycený okamžik.

Zkušenosti sbíráme každoročně i profi 
focením na  nejtěžším závodě světa, 
Rallye Dakar.

...zvěčníme 
vaše zážitky.

40

...neobyčejná reklamka!



Interaktivní prohlídky

Máte restauraci, hotel nebo prostory k pronájmu? Přemýšlíte, jak je co nejlépe 
odprezentovat klientům? Virtuální prohlídka je nejlepší volbou! Zachytíme 
vaše prostory nebo interiér tak, že si je klient interaktivně prohlédne. 

Simulujeme nejen prohlídky interiérů restaurací, hotelů, bytů a  domů  
pro realitní kanceláře, ale i automobilů a obytných vozů. Točíme také 
360° videa.

Výstupem naší práce je virtuální prohlídka 
připravená přímo pro váš web nebo sociální sítě. 
Rádi vám pomůžeme i s nasazením vytvořené 
prohlídky.

...jako byste 
byli na místě.

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Více inspirací  
najdete  

na našem webu.
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DIRECT MAILING

Dostaňte se s námi do schránky

Umět využít možností direct mailingu tak, aby neobtěžoval, ale prodával, je 
v dnešní době uměním. Direct mailing je typem přímé propagace, kterou se 
vaše nabídka dostane do klientovy schránky. Pokud nechcete skončit v koši 
nebo spamu, pusťte se do toho s námi!

Víme, jak s  direct mailingem, tedy formou přímého marketingu, správně 
pracovat a jak oslovit klienty. Celý proces se podobá klasické kuchařce – je 
zapotřebí být osobní, přidat do mailingu emoce, správnou dávku adresnosti, 
vybrat vhodný obsah, který zaujme, zamíchat a vše 
samozřejmě dokořenit vhodně vybranou grafikou.

Jen tak se vaše dopisy, newslettery, katalogy  
či ceníky dostanou do těch správných rukou, 
budou chutnat a  neskončí v  koši mezi 
ostatními.

...klientům 
přímo 
do schránky.
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Mějte reklamu v rádiu

Rádio dnes poslouchá téměř každý, proto je rozhlasová reklama 
nedílnou součástí marketingového mixu. 
Chcete být slyšet? Pak vězte, že se o to rádio postará za vás.

Při tvorbě reklamních spotů spolupracujeme se známými 
osobnostmi a  jsme schopni vám vytvořit jak delší reklamní 
sdělení, tak krátké reklamní šoty, které utkví v paměti posluchačů 
do doby, kdy budou hledat konkrétní služby a vzpomenou si 
právě na vás.

Zvolit můžete různé stopáže, jejichž efektivita se liší dle obsahu 
sdělení. Je-li vaším cílem podpora prodeje nějakého produktu, 
pak je pro vás rozhlasový spot jako ušitý.

Zapůsobte na sluch – jeden z nejdůležitějších smyslů člověka!

ROZHLASOVÁ REKLAMA

...buďte 
slyšet.
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NAŠE REALIZACE

JAK JSME POMOHLI VYBUDOVAT NEJÚSPĚŠNĚJŠÍHO  
PRODEJCE VOZŮ NA OPERATIVNÍ LEASING?

Naše reklamní agentura BARTH-media dostala počátkem roku 2016 zadání 
od Autocentra BARTH – připravit komunikaci a kampaň na budování nového 
produktu.

Postupně jsme tedy vymysleli název produktu  
„BARTH Operák“ a  následně jsme navrhli 
základní logo. Po vytvoření návrhů a výrobě motivů 
na billboardy, bigboardy a city light vitríny, jsme 
vše realizovali na  našich plochách v  Pardubickém 
a Královéhradeckém kraji. 

Vytvořili jsme a  stále vytváříme také letáky,  
které v  různých formách distribujeme do  schránek 
domácností a firem v různých lokalitách.

Vytvářeli jsme každý měsíc nové bannery, které 
byly používány na webech Autocentra BARTH a dále 
na některých inzertních serverech.

Polepili jsme flotilu vozidel, 
která propagují tento velmi 
úspěšný produkt.

Ambasadorem produktu 
BARTH Operák je známý 
moderátor Pavel Cejnar.
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Ukázky dalších realizacích najdete na 
našem webu REKLAMKA.cz

Pro Autocentrum BARTH jsme vytvořili na  nový produkt interaktivní a  poutavou webovou stránku 
www.BARTH-OPERAK.cz a začali jsme ho komunikovat na celorepublikové úrovni.

Aby byla kampaň ještě úspěšnější, natočili jsme pro produkt BARTH Operák několik videoklipů 
v různých délkách a s různým scénářem. Tyto videoklipy komunikujeme na několika sociálních sítích, 
webech, na internetu, Facebooku a jsou vysílány třeba na hokejových utkáních Extraligy v Pardubicích 
a v Hradci Králové. Naše videospoty byly také součástí programu na akcích – jako festivaly, Olympijský 
park v Pardubicích, a také jsme je nasadili do internetového vysílaní České televize.

Díky této reklamní kampani produktu BARTH Operák se během roku stalo  Autocentrum BARTH 
největším prodejcem vozů s operativním leasingem v  tomto segmentu. Navíc v roce 2016 prodalo 
více než 1 000 nových vozů prostřednictvím operativního leasingu a měsíčně čelí stovkám poptávek  
po nových vozech. 45
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Pro DEK Stavebniny vytváříme komplexní reklamní kampaň

• branding poboček, který zahrnoval výrobu několika 11metrových 3D nápisů 
včetně montáží

• různé rozměry dibondových desek s polepem ze samolepících fólií, bannery  
a plachty z meshe na štítech domů včetně montáží (výškové práce)

• polepy osobních vozidel
• polepy nákladních vozů a různých typů přívěsů
• výroba a instalace navigačních tabulí na sloupech trolejového vedení ve městě
• vnitřní a vnější navigační systém značení budov

NAŠE REALIZACE
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Ukázky dalších realizacích najdete na 
našem webu REKLAMKA.cz

Nový a lepší design pro Pardubický Majáles

S  festivalem Pardubický Majáles spolupracujeme již řadu let v  oblasti venkovní 
reklamy a tiskovin. Pro letošní ročník jsme se domluvili s pořadatelem na rozšíření 
spolupráce o  další služby, které nabízíme i ostatním klientům, a  vše jsme započali 
vytvořením nového designu. Ten jsme rozpracovali na všechna média, která klient 
využívá k propagaci akce. Dále pak vznikly klasické plakáty a redesignem si nakonec 
prošel i  web Pardubického Majálesu a  s  ním související elektronické bannery pro 
sociální sítě a  online marketing. Díky vylepšení vizuální stránky Pardubického 
Majálesu, aktualizaci barev do  moderní a  poutavé podoby a  s ohledem na další 
změny je Pardubický Majáles stále velkou a  známou událostí, která svou tváří 
a jménem opět přiláká tisíce návštěvníků.
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Kontakty
BARTH Reklamka a.s.
Hůrka 1798, 530 12 
Pardubice - Dubina

telefon: 464 645 170
e-mail: barth@barth.cz
REKLAMKA.cz
facebook: BARTH-media

...reklama nás baví!...neobyčejná reklamka!


