REFERENCIE

REFERENCIE
Spoločnosť Michales Media, s.r.o. dokáže portfóliom svojich služieb garantovať kvalitu a profesionálnosť svojich služieb a produktov.
Tvoríme rozsiahle reklamné kampane aj na kľúč, čím dokážeme pokryť kompletné portfólio reklamnej práce.
KONTAKT:

+421 903 946 973 |

E-MAIL:

krska@grafickeprace.sk |

TOP KLIENTI

WEB: www.grafickeprace.sk

KOMPLEXNÁ PONUKA SLUŽIEB
Grafické práce

ESIN group, a.s.
www.esin.sk

REALIZOVANÉ PROJEKTY PRE KLIENTA:
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Hotel Kukučka, Humno Tatry, Apartmány Lomnica,

Komplexné grafické práce akýchkolvek požiadaviek.
Grafické práce, logá, vizitky, plagáty, letáky,
katalógy, bannery, billboardy...

MRA Betón Plus, Astom4PS
Dodávali sme: Grafické práce | Webstránky | Reklamné
materiály | Výrobu reklamných bannerov | Tlač materiálov

Tlač & Výroba
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Tatry Mountain Resorts, a.s.
www.tmr.sk

REALIZOVANÉ PROJEKTY PRE KLIENTA:
Pravidelné Otvorenie zimej sezóny,

Tlač a výroba reklamy u nás, bez sprostredkovateľa.
Tlač reklamných materiálov priamo u nás, do
formátu A2. Výroba reklamných bannerov,
plachiet, pútačov, reklamných tabúľ, polepov a
potlač reklamných predmetov.

Od Tatier k Dunaju, Tatranské Vianoce
Dodávali sme: Marketing | PR & promo | Stage Management

Webstránky

Slovak Telekom, a.s.
www.telekom.sk

REALIZOVANÉ PROJEKTY PRE KLIENTA:
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Webový portál 12111.sk

Tvorba webstránok a webových projektov na mieru.
Jednoduché a prezentačné webstránky, CMS
systémy, e-shopy, portály, aplikácie...

Dodávali sme: Webový portál | Služby obsluhy | Admin

Eventy & Clublife

Ďalší významní klienti:
Považské múzem, Gplus•Geberit, Herma,
Sliezsky Dom, OOCR Tatry, ZZHV Slovakia,
Preteky FIA EHC Dobšinský kopec a ďalší.
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Dodávali sme: Grafické práce | Webstránky | Reklamné
materiály | Výrobu reklamných bannerov | Tlač materiálov

PROMOVIDEO:

Spoločenské akcie, koncerty, párty, showky.
Koncerty, open-airy, shows, eventy, prezentácie,
konferencie, firemné akcie. Cez značku Clublife sa
zaoberáme špecifickou činnosťou tvorby
programov pre diskotéky a kluby.

http://youtu.be/7hrSjp7-m7g

PRIEMERNÁ VYŤAŽENOSŤ SEKCIÍ
Grafické práce

Sme firma zaoberajúca sa tvorbou grafických prác akéhokoľvek charakteru. Tvoríme
profi weby, e-shopy, internetové prezentácie a e-aplikácie. U nás máte komplexný servis
aj v oblasti výroby a tlače reklamy.

Tlač/Výroba reklamy
PR služby & Promo
Tvorba webstránok

Sme firma s históriou, komplexnou ponukou služieb reklamy, zostavená z mladých ludí,
mladých kreatívnych nápadov a rokmi vyzretej zodpovednosti. V neposlednom rade sme
odhodlaní naplniť Vaše vízie, pretože nás naša práca baví.

Eventy
Clublife Events
Ostatné služby

“Všetko pre vás navrhneme, vytvoríme, spustíme alebo vytlačíme. Priamo bez sprostredkovania a aj na kľúč.
Zvládneme jednoduché i náročné požiadavky spolu so zodpovedným prístupom k celej veci. To sme my.”
PHDR. MICHAL KRŠKA - CEO & ART DIRECTOR

Michales Media, s.r.o. | Bratislavská 415 | Žilina 01001 | IČO: 44231440 | DIČ: 2022629686 | IČ DPH: SK2022629686

PORTFÓLIO

PRINT | WEB | COMMERCIAL | MEDIA
Spoločnosť Michales Media, s.r.o. dokáže portfóliom svojich služieb garantovať kvalitu a profesionálnosť svojich služieb a produktov.
Tvoríme rozsiahle reklamné kampane aj na kľúč, čím dokážeme pokryť kompletné portfólio reklamnej práce.
KONTAKT:

+421 903 946 973 |

E-MAIL:

krska@grafickeprace.sk |

TOP PROJEKTY ROKU 2016
AUGUST
2016

WEB: www.grafickeprace.sk

KOMPLEXNÁ PONUKA SLUŽIEB

End Of Summer DJ ANTOINE
klient: HUMNO Tatry | návštevnosť: 13.000

Letný open-air, na ktorom sa predstavil legendárny

Grafické práce

1

producent a DJ ANTOINE, Rytmus, Dara Rolins, Ego.

Komplexné grafické práce akýchkolvek požiadaviek.
Grafické práce, logá, vizitky, plagáty, letáky,
katalógy, bannery, billboardy...

Dodávali sme: Grafické práce | Webstránku | Reklamné
materiály | Výrobu reklamných bannerov | Tlač materiálov

JÚN
2016

Tlač & Výroba

FIA European Hill Climb Championship DK
klient: ESIN racing® | návštevnosť: 14.000

Preteky s celoeurópskym významom FIA European
Hill Climb Championship Dobšinský kopec 2012,
ktoré sa konali pod záštitou prezidenta Slovenskej
republiky Ivana Gašparoviča.
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Tlač a výroba reklamy u nás, bez sprostredkovateľa.
Tlač reklamných materiálov priamo u nás, do
formátu A2. Výroba reklamných bannerov,
plachiet, pútačov, reklamných tabúľ, polepov a
potlač reklamných predmetov.

Dodávali sme: Grafické práce | Webstránku | Reklamné
materiály | Tlač materiálov | PR & promo | Stage Mng.

FEB
2015

Webstránky

Slovak Telekom 12111
klient: Slovak Telekom, a.s. | štatistika: 5.500 UIP

Upgrade a spustenie novej online služby 12111,
vrátane webového portálu a príslušných grafických
prác a tlačovín.
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Tvorba webstránok a webových projektov na mieru.
Jednoduché a prezentačné webstránky, CMS
systémy, e-shopy, portály, aplikácie...

Dodávali sme: Webový portál

JAN
2014

Eventy & Clublife

Od Tatier k Dunaju
klient: Tatry Mountain Resorts, a.s. | návštev: 4.500

Zimný hudobný open-air s koncertami známych
slovenských interpretov Katka Knechtová, Robo
Opatovský, Komajota, Fragile, G-Strinx.
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Dodávali sme: Program | Booking | Stage Management

Spoločenské akcie, koncerty, párty, showky.
Koncerty, open-airy, shows, eventy, prezentácie,
konferencie, firemné akcie. Cez značku Clublife sa
zaoberáme špecifickou činnosťou tvorby
programov pre diskotéky a kluby.

STRUČNE O NÁS

PRIEMERNÁ VYŤAŽENOSŤ SEKCIÍ
Grafické práce

Sme firma zaoberajúca sa tvorbou grafických prác akéhokoľvek charakteru. Tvoríme
profi weby, e-shopy, internetové prezentácie a e-aplikácie. U nás máte komplexný servis
aj v oblasti výroby a tlače reklamy.

Tlač/Výroba reklamy
PR služby & Promo
Tvorba webstránok

Sme firma s históriou, komplexnou ponukou služieb reklamy, zostavená z mladých ludí,
mladých kreatívnych nápadov a rokmi vyzretej zodpovednosti. V neposlednom rade sme
odhodlaní naplniť Vaše vízie, pretože nás naša práca baví.

Eventy
Clublife Events
Ostatné služby

“Všetko pre vás navrhneme, vytvoríme, spustíme alebo vytlačíme. Priamo bez sprostredkovania a aj na kľúč.
Zvládneme jednoduché i náročné požiadavky spolu so zodpovedným prístupom k celej veci. To sme my.”
PHDR. MICHAL KRŠKA - CEO & ART DIRECTOR

Michales Media, s.r.o. | Bratislavská 415 | Žilina 01001 | IČO: 44231440 | DIČ: 2022629686 | IČ DPH: SK2022629686

