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JEDNOTNÝ
VIZUÁLNÍ STYL

06

• návrh logotypu (obchodní značky)
• grafický manuál
• copywriting
• tvorba sloganů

02

tvorba firemního
maskota
• skicování postavičky dle zadaného charakteru
• vytvoření 3D modelu
• rigging, materiály a osvětlení
• animace maskota na web, DVD,
do TV spotu, apod.
• výroba fyzické podoby maskota na výstavu

03

Reklama
Marketing a tisk
• návrh marketingové komunikace
a konceptu kampaní
• design reklamních materiálů
• letáky, složky, šanony, katalogy
• příprava inzerce do periodik
• reklamní světelné panely a neony
• prezentační systémy

04
05

07
09

tv spoty
• scénář, natáčení, produkce
• k ombinace s animovanou 3D grafikou
• speciální efekty (voda, kouřové efekty)
• střih, ozvučení, mluvené slovo
• mastering pro TV vysílání

Reklamní

FULLSERVIS
pro Vaše projekty

08

CD A DVD
prezentace

>>

• návrh scénáře a skladby prezentace
• profesionální natáčení (kamera, režie, světla,...)
• z vukové, pozaďová hudba, mluvené slovo, střih
• full flash animované zpracování
• mastering na CD/DVD

• grafický návrh obalů
• 3D vizualizace konceptu
• tvorba produktových řad
• etikety, nálepky
• sazba a předtisková příprava

• t vorba webových stránek
• grafické návrhy, implementace
• SEO optimalizace
• t vorba reklamních banerů
• flashové hry a soutěže

3d grafika
a animace
• vizualizace interiérů a exteriérů domů
a komerčních nemovitostí
• vizualizace výrobků a protypů
• 3D animace a reklamní spoty
• vizualizace technologických procesů

obalový design

webovÁ
řešení

e-shopy
• t vorba e-shopů na klíč
• platby přes internet
• propojení s účetnictvím
• připravíme reklamní kampaň
• podpora prodeje - tvorba bannerů,
promo her, soutěží

10
11

Výstavnictví
• 3D návrh výstavního stánku
• realizace výstavy na klíč (staveba stánku,
demontáž, catering, atd.)
• příprava veškerých reklamních materiálů,
polepů, stojanů, atd.

fotografické
služby
• reportážní fotografie (večírky, rauty, školení,...)
• firemní sídla, interiéry, hotely, provozy, haly
• produktová fotografie

www.drs.cz
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Navrhneme pro Vás logo – obchodní
značku, která se stane Vaším
symbolem a vytvoří na trhu novou
obchodní identitu. Vymyslíme
slogan, navrhneme dlouhodobou
marketingovou strategii a získáme
navždy pozornost klientů.

Jednotný vizuální styl MONT, klient: MONT, a.s.

JEDNOTNÝ

VIZUÁLNÍ STYL

•
•
•
•

návrh logotypu (obchodní značky)
grafický manuál
c opywriting
tvorba sloganů

0

02

Nechte za sebe jednat nového
maskota Vaší firmy. Máte sen
o ideálním obchodním zástupci a máte
na mysli charizmatického reprezentanta
a usměvavého workoholika, který
neúnavně pracuje pro Vás? Přijďte,
maskota vymyslíme, nastrojíme
a vdechneme mu život.

Hvězdík, klient: Kantors Creative Club

• s kicování postavičky dle
zadaného charakteru
• vytvoření 3D modelu
• rigging, m ateriály a osvětlení
• a nimace maskota na web, DVD,
do TV spotu, apod.
• v ýroba fyzické podoby maskota
na výstavu/prodejnu

Marťánek, klient: Walmark, a.s.

tvorba firemního

maskota
Sting Detektiv
klient: RK Sting

Sestřička
klient: FNO

Mr. Green - figurína z PVC
klient: Greenlux, s.r.o.

03

Vytvoříme obraz firmy, produktu
nebo služeb a najdeme způsob jak
Vás představit a ukázat, že právě váš
produkt je správnou a nejlepší volbou.
Můžete čekat kreativní přístup,
neotřelé nápady a výborné výsledky.

•n
 ávrh marketingové komunikace
a konceptu kampaní
• design reklamních materiálů
• letáky, složky, šanony, katalogy
• příprava inzerce do periodik
• reklamní světelné panely a neony
• prezentační systémy

0

Český národní poklad - reklamní leták, klient: IMS Pamětní medaile, s.r.o.

Sportovní gymnázium
Dany a Emila Zátopkových, Ostrava
příspěvková organizace
Volgogradská 2631/6
700 30 Ostrava - Zábřeh

atletika

Hlavní partneři školy:

volejbal

Reklama

basketbal
plavání
judo

Mediální partner:

Marketing a tisk

moderní
gymnastika
sportovní
gymnastika

WWW.SPORTGYM-OSTRAVA.CZ

design a sazba: Digital Reality Studios, s.r.o. - www.drs.cz, náklad 750ks

Ročenka SGO
klient: Sportovní
Gymnázium Ostrava

Inzerce masážního
salónu
klient: Relax&Beauty

Katalog CK Wisnar
klient: CK Wisnar
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Vzhledem k povaze produktu a cílové
skupině navrhneme vhodnou marketingovou komunikaci a strategii, která
podpoří úspěšnost produktů na trhu.
Zpracujeme pro Vás originální obaly,
mající osobitý styl a identitu – zkátka
obaly, které prodávají.

• g rafický návrh obalů
• 3D vizualizace konceptu
• tvorba produktových řad
• etikety, nálepky
• sazba a p ředtisková příprava

Obaly osvětlovací techniky Greenlux, klient: Greenlux, s.r.o.

obalový
design

Obaly pro zábavnou pyrotechniku
klient: Tarra Pyrotechnic
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Připravíme kreativní řešení Vašeho
webu, který osloví a řekne vše za Vás.
Provedeme SEO optimalizaci pro snadné
vyhledání na internetu, vytvoříme
reklamní banner či promo hru ve flashi.

• t vorba webových stránek
• grafické návrhy, implementace
• SEO optimalizace
• t vorba reklamních banerů
• flashové hry a soutěže

0

Webová prezentace Kodecar, klient: Kodecar

Microsite softwaru VarioReality
klient: Acomware

webovÁ
řešení

Prezentace svatebního
salónu Perla Sposa
klient: Perla Sposa

Mrazík - muzikál na ledě
klient: Best Production s.r.o.
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Zpracujeme skvělý design
a vytvoříme místo, kde se zákazníci
budou cítit příjemně a kam se
budou za nákupy vracet. Naše
řešení e-obchodu je postaveno na
technologii, kterou používá přes
500 tisíc e-shopů na celém světě.

•
•
•
•
•

t vorba e-shopů na klíč
platby přes internet
propojení s účetnictvím
p řipravíme reklamní kampaň
p odpora prodeje - tvorba
bannerů, promo her, soutěží

E-shop s bezlepkovými výrobky, klient: Bezgluten Foods, s.r.o.

E-shop s outdoorovým
vybavením
klient: IQ Sport, s.r.o.

e-shopy
E-shop s rybářskými potřebami
klient: FishCentrum
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3D vizualizace a 3D grafika jsou
velmi silnými nástroji pro prezentaci
produktů, architektury, technologických
postupů, atd. 3D grafika skýtá široké
možnosti grafické stylizace, od
schématického ztvárnění až po fotorealistický výstup.

•v
 izualizace interiérů a exteriérů
domů a komerčních nemovitostí
• v izualizace výrobků a protypů
• 3D animace a reklamní spoty
• v izualizace technologických
procesů

0

Bar hotelu RRC, klient: Pelzer Interiéry

3d grafika
a animace

Byty v Parku Ostrava
klient: IMOS Development

Vizualizace nové prodejny
klient: ALEMA HOOP

Vizualizace
automobilu
klient: Direct
Services
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• scénář, natáčení, produkce
• k ombinace s animovanou
3D grafikou
• s peciální efekty (voda,
kouřové a světelné efekty)
• s třih, ozvučení, mluvené slovo
• m astering pro TV vysílání
• zajištění vysílacího času v TV

Spot Koňská mast - bylinné mazání, klient: Herbamedicus, s.r.o.

Spot Dermorevital
klient: Herbamedicus, s.r.o.

tv spoty
TV Spot Firo Tour
klient: Event&Promotion
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Chcete zákazníky vtáhnout přímo do
děje? Darujte jim víc než informační
leták! Ukažte jim technologii výroby,
představte vývojový tým. Prezentační
DVD bude Vaší společnost skvěle
prezentovat na veletrhu nebo jako
reklamní video oslovovat zákazníky
Vašich showroomů a prodejen.

•n
 ávrh scénáře a skladby prezentace
• p rofesionální natáčení (kamera,
režie, světla,...)
• z vukové efekty, pozaďová hudba,
mluvené slovo, střih
• f ull flash animované zpracování
• mastering na CD/DVD

Multimediální prezentace Krevního centra FN Ostrava, klient: FNO

CD A DVD
prezentace

1

10

Podle Vašich požadavků
a technických omezení navrhneme
podobu Vaší expozice, včetně
konstrukce stánku a přípravy grafiky.
Obstaráme veškeré záležitosti a stánek
dodáme na klíč včetně občerstvení,
úklidu apod. Pro veletrh/výstavu dále
připravíme reklamní materiály, projekci,
hostesky – vše podle Vašich přání.

• 3D návrh výstavního stánku
• r ealizace výstavy na klíč
(stavba stánku, demontáž,
catering, atd.)
• p říprava veškerých reklamních
materiálů, polepů, stojanů, atd.

Vizualizace výstavní expozice, klient: Greenlux, s.r.o.

Realizovaná expozice
klient: Greenlux, s.r.o.

Výstavní

expozice
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Profesionální technikou zachytíme
nejzajímavější okamžiky firemního
večírku či sportovní akce. V ideálním
světle nafotíme vaše firemní sídlo, hotel
nebo produkty do vašeho e-shopu.

• r eportážní fotografie (večírky,
rauty, školení, sportovní akce...)
• f iremní sídla, interiéry, hotely,
provozy, haly
• p roduktová fotografie
• velkoformátový tisk

Svítání u Tre Cime - Dolomity, Itálie

CZ
Digital Reality Studios, s.r.o.
creative studio

fotografické
služby

Vernisáž výstavy fotografií

Novinářská 1113/3
709 00 Ostrava
tel./fax: +420 597 450 292
mobil: +420 737 340 489
+420 603 757 092
+420 737 847 483
e-mail: info@drs.cz

www.drs.cz

