
NAŠTARTUJ
SVOJ PROJEKT S NAMI

Komplexný servis v oblasti reklamy.

#idea#kreativita#detail#kvalita#spoľahlivosť

Radi Vám poradíme.

#reklama a tlač

Sme kreatívna agentúra
s bohatými skúsenosťami.

ROKOV
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www.premiereprostudio.sk
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PREMIEREPROSTUDIO s.r.o., 
ponúka komplexný servis v oblasti reklamy. Od základného poradenstva pri 
výbere najlepšej formy prezentácie,  až po samotnú realizáciu Vašich predstáv 
a vízií.

 Originálna prezentácia firmy je dnes  jednou  z najefektívnejších foriem 
marketingu. Vizuálne podnety  sú  často krát rozhodujúcim faktorom pri 
získavaní zákazníkov.

 Dokážeme pre Vás vytvoriť komplexnú, nápaditú grafickú tvorbu, či už 
sa jedná o on-line grafiku, alebo návrhy potlačí pre outdoor reklamu.

 Sme firma poskytujúca výhradne kvalitné služby na profesionálnej 
úrovni, pričom spokojnosť zákazníka je pre nás prioritou.
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NAPREDUJTE S NAMI...



Aby ste ušetrili ešte viac času, ponúkame Vám branding takmer všetkého, čo si 
vymyslíte na jednom mieste. Zákazky realizujeme priamo u nás, takže sa 
nenabeháte. Brandujeme čokoľvek, od reklamných predmetov, cez textil až po 
autá a predajne.
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Tlačoviny Outdoor

Viz i tky
Plagáty
Letáky
Časopisy
Brožúry
Zakladače
Jedálne l ístky
Kalendáre
Roll-up

Bilboardy
Cityl ight
Výklady
Banery
Tabule
Pútače
Polep vozidiel

Reklamné predmety

Potlač text i lu
Vyšívaná reklama
Tašky
Hrnčeky
Kľúčenky
Šnúrky na krk
Samolepky
Krabice

www.premiereprostudio.sk

 Nový príbeh začína logom. Logo je 
základným prvkom firmy, produktu, služby. Logo 
firmy je súčasťou komunikácie smerom k 
zákazníkom. Pri tvorbe loga sa musí zohľadňovať 
aj jeho použitie na ďalších komunikačných 
nástrojoch. Rôzne letáky, city – lighty, reklamné 
predmety, bilboardy a iné. Je dôležité navrhnúť 
logo tak aby nebolo náročne na tlač a aby bolo 
použiteľné ako na vizitku tak aj na bilboard.

 Tlačíme na moderných a jedných z 
najnovších veľkoplošných strojov. Používame 
výhradne kvalitné materiály a farby. 
Obrandujeme vám takmer všetko.

BRANDING
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Radi Vám poradíme.
Sme kreatívna agentúra
s bohatými skúsenosťami.
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