




Jsme kreativní marketingová agentura, která hledá  

v každém projektu jedinečnost. Máme dostatek  

zkušeností, abychom si mohli dovolit nabídnout kompletní 

balík marketingových služeb od celkové tvorby brandu  

přes nastavení efektivní B2B komunikace až po organizaci 

výjimečných eventů.

Kdo jsme?
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Strategie  
a konzultace

I pro boj o zákazníky platí základní evoluční pravidla.  
Lepší strategie vyhrává. Výhodu přitom mají ti, kteří se 
dokáží odlišit od konkurence, zaujmout potenciální obchodní 
partnery a trvale se uhnízdit v povědomí cílové skupiny. 

Postaráme se o kompletní strategické zajištění vašeho 
marketingu. Pomůžeme správně nastavit tonalitu i vizuální 
identitu vaší značky, identifikovat nejefektivnější komunikační 
kanály v offline a online prostředí i efektivněji oslovovat B2B 
partnery, abyste v nich vzbudili zájem o své produkty a služby.

• Nová osobitá značka či rebranding té stávající

• Profesionální nastavení B2B komunikace

• Komunikační koncept včetně funkčních kampaní

• Online prezentace a zajištění obsahu
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Rebranding

Corporate identity

B2B komunikace
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Kreativa
Zákazníci jsou v neustálém obležení. Na displejích, stránkách 
časopisů i na ulici jsou nepřetržitě bombardováni reklamou, 
a přirozeně si tak kolem sebe budují hradby. Úspěšně k nim 
pronikne jen takové sdělení, které dokáže svou silou nebo 
originálním nápadem tuto obranu překonat. Nebo ještě lépe 
zákazníka přesvědčit, aby je k sobě pustil dobrovolně.  
A právě to je úkol kreativy. 

Rádi pro vás připravíme kreativní koncepty, díky kterým bude 
vaše značka či korporátní identita nezaměnitelná. Stejně 
tak připravíme neotřelé komunikační kampaně, které prorazí 
reklamní slepotu, nebo se můžeme postarat, aby váš produkt 
na regálech jen tak někdo nepřehlédnul. 

• Koncept unikátní korporátní identity

• Osobité grafické zpracování

• Kvalitní design obalů pro vaše produkty 

• Funkční komunikační kampaně i obsah

• Špičkový grafický design a ilustrace
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Brand identity

Návrh obalů

Design pozvánek Design plakátů
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Online
Oslovovat zákazníky v džungli internetu může být docela 
dobrodružství. My se však na sítích cítíme jako doma. 
Budeme za vás lovit prokliky, budovat věrnou komunitu, 
bojovat  
s trolly v diskuzích i léčit reklamní slepotu u vašich bannerů.  
A k tomu se postaráme o zacílení veškeré reklamy přímo  
na srdce vašich zákazníků. 

• Správa sociálních sítí a zajištění influencerů

• Kompletní návrh webové stránky či e-shopu

• Efektivní SEO a výkonnostní kampaně

• Mobilní aplikace na míru či AR/VR řešení

• Newslettery přinášející návštěvnost či obrat
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Správa sociálních sítí

B2B web a e-shop

Vývoj mediální platformy

Tvorba webových stránek 

Spolupráce s influencery
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Produkce
Tak. Nápad by byl. A teď kdo se o to postará? Dohlédnout, 
aby se původní představa potkala s konečným výsledkem, 
není nic jednoduchého. Naštěstí to můžete s klidem hodit 
na bedra nám. Máme totiž hromadu zkušeností a klidně pro 
vás zorganizujeme velkou společenskou událost pro vaše 
klienty, zajistíme profesionální audiovizuální prezentaci vaší 
firmy či výrobků nebo se postaráme o správné vystavení 
zboží v obchodech, aby motivovalo k impulsivním nákupům. 

• Fotoprodukce pro komerční i reklamní účely

• Originální a nezapomenutelné eventy

• Video nebo animace srozumitelně představující  
 produkt či služby

• Špičková 3D vizualizace vašeho produktu

• Zajištění výroby POS/POP materiálů  
 a reklamních předmětů

08



Displej stojany

Veletržní stánek

Golf Cup event

Photo shoot

Roll-up
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Když v tom neumíte plavat, snadno vás v tomhle rybníčku 
něco stáhne ke dnu. Komunikace s veřejností a médii je totiž 
samostatná disciplína, která vyžaduje důkladnou znalost 
terénu, komunikační cit, kvalitní obsah a dobré kontakty. 

Postaráme se o zpracování vaší inzerce ve vhodných 
časopisech i větší vizibilitu vaší společnosti v médiích. 
Zajistíme kompletní komunikaci s médii a připravíme kvalitní 
podklady pro novináře. Rovněž vám pomůžeme s budováním 
expertní pozice na trhu. 

• Profesionální tiskové zprávy a distribuce médiím

• Tiskové konference a zajištění novinářů

• Rozhovory a exkluzivní články v zajímavých médiích

• Budování expertní pozice na trhu

Public relations
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Press kit B2B rozhovor

Spolupráce více brandůRozhovor
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Petr
ZAKLADATEL

Když zrovna nezakládá agentury, věnuje 
se snad každému sportu, který lidstvo 
vynalezlo. Nejraději ale nakonec jezdí  
na kole se svým synkem. Když vás pozve 
na oběd, přesvědčte ho, ať připraví své 
domácí gyoza knedlíčky.

Kateřina
SOCIAL MEDIA MANAGERKA

Cvak! Úsměv na tváři, fotoaparát v ruce  
a australský ovčák Freddie v patách. 
Katka neustále něco loví. V kanceláři jsou 
to sledující na sociálních sítích, a když  
je venku, tak nápady na nové snímky.  
A taky jídlo. Hodně jídla.

Honza
ŘEDITEL

Prakticky pořád nad něčím přemýšlí.  
Nad projekty, chodem agentury  
nebo tím, jak zařídit, aby jeho kocour 
Albert přestal pustošit sousedovi 
zahradu. Má až příliš rád vše italské, 
takže pokud ho chcete paralyzovat,  
stačí mu rozbít kávovar.

Jolana
VÁŠ KONTAKT NA NÁS

Umí upéct úžasné koláče i oboustranně 
výhodný obchod. Ráda tančí a je hrdou 
principálkou amatérského divadelního 
souboru. Pokud začne náhle očichávat 
hlínu, nelekejte se. Prostě jen miluje  
její vůni.

Lidé 
za oponou
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Lukáš
GRAFIK A ILUSTRÁTOR

Někdo se po práci dívá na televizi, 
někdo luští křížovky, no a někdo suší 
podivné rostliny a vytváří s nimi světelné 
instalace. Třeba jako Lukáš. Kromě 
grafického designu se také věnuje 
uměleckým tiskům.

Vladka
PRODUKČNÍ

Nenechte se mýlit jejím něžným zjevem. 
Projekty drží pevně v rukou, zvládne 
vypít pivo za 4 vteřiny a klidně slupne 
talíř smažených cvrčků. Na to, že má 
fóbii z hadů, vlastní podezřele mnoho 
oblečení s motivem hadí kůže.

Mirek
COPYWRITER

Poslední jedničku z češtiny měl ve třetí 
třídě, a stejně se nakonec rozhodl živit 
psaním. Třeba i tohoto textu. Má rád 
RPG hry, historické dokumenty a jeho 
oblíbená strava se skládá z pálivých 
kuřecích křidélek a léků na pálení žáhy.

Petr
GRAFIK

Co si budeme povídat, práce 
agenturního grafika vyžaduje spoustu 
duševní síly a energie. A tak je lepší 
Petra nebudit, pokud nespal alespoň  
10 hodin. Jinak je to sympatický ogar  
z Valašska, který má rád rychlá auta  
a velké chlupaté pavouky.

Lukáš Holinka
GRAFIK

Nebýt Lukáše, už by u nás někdo 
spáchal seppuku. Zvládne totiž 
rozseknout každý problém s grafickým 
nápadem nebo vizuálem. Miluje zemi 
vycházejícího slunce a ve volném čase 
vyhledává japonské umělce, které by 
představil ve svém magazínu ZAK.
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Poznámky
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Naši klienti

16



Ozvěte se nám
Jolana Lalić

jolana@fullp.cz
+420 603 172 223

Navštivte nás
Full P

Pařížská 5, Praha 1
www.fullp.cz




