Katalóg reklamných riešení
pre Vaše podnikanie
obsahuje:
Reklamné a marketingové riešenia na kľúč ušité priamo pre Vás
Grafické práce od zadefinovania logotypu, až po úspešné prezentovanie sa na trhu
Navrhovanie efektívnych komunikačných kanálov - investujete do reklamy efektívne?
Podporné reklamné riešenia, PR aktivity, prezentovanie sa na internete a soc. sieťach
Branding a budovanie firemnej kultúry
Produktové a kreatívne fotografie, úpravy fotografií, retušovanie, video projekcia
Vždy možnosť spolupráce a budovania spoločnej, lepšej budúcnosti!

Zamyslite sa nad nasledujúcimi otázkami:
Prečo je dobré odlišovať sa od konkurencie? Aby Vás hocikto vedel hocikomu odporúčiť cez poznávacie znaky.
Ako sa prezentovať efektívne a jasne? S Vašou identitou a voliť vhodné komunikačné kanály.
Ako dať svojim klientom hodnotu? Vyzdvihnúť všetky fakty, ktorými sa od konkurencie odlišujete.
Prečo stimulovať zákazníkov? Aby mali jasnú voľbu nakúpiť čokoľvek práve u Vás a opakovane.
Ako vstupovať na trhy? S pridanou hodnotou pre nových klientov, jasne definovanou ponukou a značkou.

Vaše úsilie zmeníme na úspech!

Dôvody, prečo reklamu od Bee Mark s.r.o.
Rozumieme reklame a marketingu. Špecializujeme sa na marketingové riešenia ušité na mieru práve Vám s ohľadom
na spotrebiteľské okolie, konkurenciu, situáciu na trhu a pod. Sledujeme trendy aj v oblasti reklamy na internete
a sociálnych sieťach. Vytvoríme pre Vás reklamu, zabezpečíme jej výrobu a dodanie načas. Nie sme len tlačiareň
a výrobňa, ale v prvom rade sa na každú vec pozeráme okom spotrebiteľa.
Pred tým, ako začneme pre Vás čokoľvek robiť, analyzujeme trh, vašu konkurenciu, vaše doposiaľ realizované aktivity,
hľadáme chýbajúci článok, ktorý by Vás mohol od konkurencie odlíšiť a zvýrazniť. S nami zistíte, ako a prečo
potrebujete vytvoriť stimul na ľudí, hodnotu pre zákazníka a vaša stratégia podnikania začne brať trh, ako
miesto, kde sa menia ľudia na Vašich zákazníkov.
Sledujeme trendy ale zároveň vieme, že čo v reklame funguje, sa nemá zbytočne meniť.
Radi si dáme poradiť aj od Vás, pretože vy svoj biznis z vnútra poznáte najlepšie.
Vieme, že ak chceme pre Vás navrhnúť ideálne riešenie, musíme Vás vedieť vnímať z pozície okolia a zákazníkov. Príliš
zainteresovaní marketingoví pracovníci, by totiž mohli mať skreslený pohľad na vec. Dôležité nie je to, ako sa
vnímate vy sám, ale to, ako Vás vníma okolie. Zisk Vám predsa tvoria práve tí druhí.
Vieme zabezpečiť celú paletu reklamy a grafických prác, avšak nie len ako technické zabezpečenie, ale v prvom
rade dbáme na marketingové ciele, konkurenciu, trhy, príležitosti a vhodne volíme komunikačné kanály. Nerobíme iba
suchú grafiku. Robíme grafiku s reklamným konceptom a dušou obchodníka! Na billboarde od nás preto
nenájdete hromadu textov a farieb, na ktorých sa vyšantil nejaký grafik, pretože vieme, že z automobilu pri priemernej
rýchlosti 50 km/h si človek stihne prečítať max. 3-5 slov a má na to približne 3-5 sekúnd. Popri tom ho „rušia“ napr. iné
billboardy, okolie a samozrejme v neposlednom rade pozornosť pri riadení vozidla. Ak týchto cca 5 slov na billboarde
neobsahuje informáciu „Čo je to za ponuka a kto ju ponúka“ – potom ste svojim billboardom radikálne znížili
úspešnosť pri chytaní potenciálnych záujemcov a v konečnom dôsledku aj zákazníkov. A to predsa nechcete.
Náš cieľ je byť Váš partner v biznise. Náš cieľ je priviesť k vám zákazníkov. Vaše úsilie chceme zmeniť na úspech.
Chceme s vami budovať novú, lepšiu budúcnosť. Sme Vám vždy k dispozícii telefonicky, e-mailom, na webe, na
Skype alebo na Facebooku.

Máte o sebe správnu mienku?
Začnite od seba úprimne...
Možný stav #1

Vy sa vidíte možno takto

...a možno ste reálne na trhu takýto

Možný stav #2

Zákazníci Vás vidia možno takto

...a Vy ale chcete, aby Vás videli takto

Ideálny stav

Zákazníci Vás vidia takto

...a Vy ale chcete byť ešte väčší!

Výrazný, odlišujúci sa od konkurencie, známy, osvedčený, dôveryhodný,
pútajúci pozornosť, predajný, inovatívny, atraktívny, moderný príp. klasický,
aktívne reagujúci na nové výzvy a príležitosti
Nevýrazný, pasívny, zamiešaný medzi ostatnými, nevyvíjajúci stimul a hodnotu
pre zákazníka, neinovatívny, príliš obyčajný, nezaujímavý, uzavretý, namyslený,
rozhodujúci sa len na základe subjektívneho názoru

Potrebujete logo, ktoré sa nestratí!
Logotyp je podpis Vášho biznisu alebo aktivít!

My sa pred návhrom loga zamýšlame aj nad týmto:
Odlišnosť a jedinečnosť! Logotyp by Vás mal dostatočne jasne odlišovať od konkurencie a mal by byť nezameniteľný
s iným logotypom. Mal by na Vašich reklamných nosičoch jasne odprezentovať Vašu identitu a značku.
Púta pozornosť? Logotyp by mal pútať pozornosť publika a mal by jasne vynikať na použitých nosičoch.
Spolu so sloganom môže tvoriť zaujímavý spôsob, ako jasne a stručne informovať o predmete Vašej činnosti.
Logotyp je súčasťou korporátnej identity a mal by sa vyskytovať na všetkých nosičoch, ktoré komunikujú s Vašími
zákazníkmi alebo verejnosťou všeobecne!
Zapamätateľnosť! Logotyp je nemenný, preto ho pred vypracovaním dôkladne otestujeme, či je jeho použitie
vhodné na nosičoch, kde ho plánujete umiestniť a podobne. Čím je logotyp dlhšie bez obmeny na očiach publika
verejnosti, tým viac zapamätateľným sa stáva. Čím viac krát musí človek Vaše logo vidieť, aby si ho zapamätal, tým je
logotyp horšie navrhnutý. Logotyp meníme, len ak to má vážne opodstatnenie. Logotyp nie je vec, ktorá zostárne
a treba ju meniť! Logotyp Vám dáva šancu stať sa klasikou na trhu! Logo môžete inovovať ale je dôležite zachovať jeho
základne črty, ktoré už sú verejnosti známe, pokiaľ nebolo samozrejme cieľom zmeniť identitu.
Logotyp je Vaša menovka na trhu. Mal by mať jasne definované pravidlá použitia a vyobrazenia. Zlé použitie logotypu
uberá na patričnosti a zapamätateľnosti. Logotyp je podpis Vášho biznisu alebo aktivít.

Logotyp + Logo manuál
Zadefinujeme Vám jeho tvary, farebnosť, použitie,
pravidlá vyobrazenia a iné podľa potrieb!

149€
Cena spolu už od

Bez DPH

Logotyp Bee Mark s.r.o.
Standard color - pozitív

Standard color - pozitív / yellow bg

Standard color - negatív

Bez rastra color - pozitív

Bez rastra BW - pozitív

Bez rastra BW - negatív

Volajte:

0949 469 936
alebo píšte na

info@beemark.sk
Predpísanie čiernej farby - farba textu
C:
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0
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R:
G:
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0
0
0

# 000000

PANTONE black C

L:
a:
b:

0
0
0

L:
a:
b:

88
1
96

Predpísanie žltej farby - základná farebnosť podkladu identity

Abc

R:
G:
B:

255
218
0

# ffda00

PANTONE 108C

Predpísaný font textu v logotype a slogane

“Gloucester MT Extra Condensed”

Vaše úsilie zmeníme na úspech!

www.beemark.sk

NEvedia o Vás ostatní? Možno Vám stačí:
Balík

Balík

Basic Mark
Logotyp podľa kritérii,
ktoré musí spĺňať
Logo manuál
s definíciou tvarov, farieb,
použitia, a pod.

Bee Mark

Všetko ako Balík
Bee Mark

+ navyše:

+ navyše:

vizitky
hlavičkový papier
obálka
a iné po dohode

www.beemark.sk

Grafické predlohy
plagát, leták, roll-up,
billboard a iné po dohode
s ohľadom na Vaše zámery
10% zľava na všetky
grafické práce riešené
v budúcnosti
Vždy možnosť dohody a vytvorenia
cenovej ponuky presne podľa Vašich
požiadaviek a potrieb.

649€
Cena spolu už od

Bez DPH

info@beemark.sk

Zviditeľnenie Vašej
spoločnosti na sociálnych
sieťach

Vždy možnosť dohody a vytvorenia
cenovej ponuky presne podľa Vašich
požiadaviek a potrieb.

249€
alebo píšte na

Časové uprednostnenie
v realizovaní Vašej reklamy
a okamžité konanie,
v prípade kroku konkurencie,
na ktorý je nutné reagovať

Dizajn manuál
s kompletnou definíciou
identity a kultúry podniku

Cena spolu už od

0949 469 936

marketingové
poradenstvo a analýza
doposiaľ realizovaných
reklamných aktivít
s návrhom zlepšení

Návrh sloganu

Zabezpečenie tlače, výroby
a dodávky načas!

Volajte:

Bee Mark+

Všetko ako Balík
Basic Mark

Office dokumenty
v identite logotypu:

Vždy možnosť dohody a vytvorenia
cenovej ponuky presne podľa Vašich
požiadaviek a potrieb.

Balík

Bez DPH

!

949€
Cena spolu už od

Bez DPH

Potrebujete vedieť názor ľudí? Plánujte na základe reality!

Zabezpečíme pre Vás prieskum formou anonymnej ankety na ľubovolnom počte respondentov Vašej cieľovej skupiny!
Nedomýšľajte si realitu, ak potrebujete plánovať! Poznajte skutočnosť a skutočné názory ľudí na čokoľvek v čom sa rozhodujete!
Dodáme Vám prehľadný graf s výsledkami prieskumu ušitý priamo pre Vás!
Kontaktujte nás na tel. č. 0949 469 936 alebo na info@beemark.sk

Grafické práce a tlač rôzneho druhu!
Vypracujeme grafický návrh a zabezpečíme tlač s dodaním načas!
Vizitky, letáky, plagáty, katalógy, banery...
Brožúry, foldre, nápojové lístky...
Billboardy a iný outdoor...
Polepy výkladov, áut
Informačné tabule
A iné!

VŽDY

KRETIVITA
ÚČELNOSŤ

DOHODA!

Reklamné predmety

Preneste Vaše posolstvo do každodenného života!

Volajte:

0949 469 936
alebo píšte na

Váš
motív

Textil

Tričká, polokošele, šiltovky, deky
a iné po dohode! Kontaktujte nás!

Vaše logo

Tašky

Darčekové papierové tašky,
Igelitové tašky, rôzne veľkosti
a hrúbky. Tie sa vždy zídu!

Váš
motív

Predmety
Prezenty rôzneho druhu!
Prejavte pozornosť Vaším
klientom a partnerom.

Radi príjmeme výzvu aj pre atypické riešenia!

info@beemark.sk
www.beemark.sk

Reklama na internete a sociálnych sieťach
Dnes už prakticky povinnosť!

Vytvoríme www stránky s ohľadom na Vašu cieľovú skupinu a účel!
Zviditeľníme Vás na “Facebooku” a “Google+”
Copywriting! Vaše texty a nadpisy budú pútať pozornosť!
On-line marketing! Poradíme Vám, ako získať klientov aj na internete!
A mnohé iné on-line riešenia po dohode!

Bee Mark s.r.o.

beemarksro

Vaša spoločnosť tu musí niekde byť!
Hľadať v Google

“Na webe ešte nie je všetko!

Skúsim šťastie

Ešte tam možno chýba práve Vaša nová www stránka.”

Chcelo by to fotografiu alebo video???
Nafotíme, natočíme a odovzdáme načas!

Produktová fotografia, ľudia, príroda, motivové foto a iné...
Profesionálny retuš a úprava, spracovanie RAW
Príprava obrazových podkladov pre tlač
Reklamné video a iné po dohode!

...lebo ľudia majú radi obrázky!
A nie len tie neslušné!

VŽDY

KRETIVITA

KVALITA

DOHODA!

Volajte:

0949 469 936
alebo píšte na

info@beemark.sk
www.beemark.sk

Spolupracujeme s profesionálnymi fotografmi!

Bee Mark s.r.o.
Čordákova 13
040 23, Košice
Slovenská republika
Mobil: +421 949 469 936
E-mail: info@beemark.sk
Skype: beemarksro
www.beemark.sk
Bee Marsk s.r.o. na:

Vaše úsilie zmeníme na úspech!

Volajte:

0949 469 936
alebo píšte na

info@beemark.sk
www.beemark.sk

