návrhy a uplatnění prostředků úspěšné strategické komunikace
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Zaměření
společnosti
Poslání

Metromedia s. r. o., je tým tvůrčích
osobností se znalostí specifik české
mentality a zaměřením na efektivní
marketingové komunikace. Původně
reklamní agentura působí na trhu
od roku 2005. V současné době zahrnuje portfolio služeb tři hlavní oblasti:

návrhy a uplatnění prostředků
úspěšné strategické komunikace
hledání nových
komunikačních řešení
vedení účetnictví
a daňové evidence

S kreativitou, vtipem a pravdou stát za trvalými úspěchy našich klientů.
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Naše
služby

komunikace
grafický design
interaktivní projekty
média
fotografie a video
public relations
tiskoviny
publicita

Ostatní služby
vedení účetnictví
a daňové evidence
zpracování projektových
žádostí na dotační tituly

Zkušenosti
z odvětví

finančnictví (fondy, mikroplatby)
pojištění (makléřství)
potravinářství (maso a masné výrobky, pečivo, regionální potraviny)
státní správa (publicita)
technologie (fotovoltaika, tepelná čerpadla, zemědělské stroje)
kosmetika
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Referenční projekty
Obchodní model „Dary ŠUMAVSKÉ PŘÍRODY“
Vytvoření komplexního prodeje hovězího masa z ekologicky atraktivní oblasti.
.produktový název
.obalový design
.komunikační strategie
.objednávkový systém
.obchodní místa – POS

NOVINKA

Poctivé hovězí ze Šumavy
Zdravější pochutnání z pravé přírody

Ilustrační fotografie

až o

Výhodné rodinné balení
Vý
V
• 5d
druhů masa certifikovaného jako
ŠŠumava – originální produkt®
• Hovězí zadní, plec, krk, kližka, žebro
+ navíc kosti na vynikající polévku
• Tři druhy nabídky: jatečný býk, mladé
hovězí, BIO mladé hovězí
• Garance původu a stáří zvířete
• Velikost pro uložení do mrazáku
• Hmotnost cca 10 kg

30 %

cenau
nižší
i běžném
prot
nákupu

Zde objednáte
obraťte, prosím

objednavkovy letak na krabicove maso 20100427.indd 1
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Referenční projekty
Mikroplatby gopay.cz, gopay.com
Projekt moderního platebního systému v prostředí internetu.
.produktový název
.korporátní design
.marketingová komunikace
.webové stránky
.publicita

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10297718398-den-d-iii-rada/
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Referenční projekty
CHUTNÁ HEZKY. Jihočesky
Projekt na podporu regionálních výrobců potravin a zvýšení turistického ruchu.
.produktový název
.korporátní design
.marketingová komunikace
.webové stránky
.prezentační akce
LHENICKÁ OVOCNÁ ŠŤÁVA
JABLKO-JAHODA

REIS SÜDBÖHMEN

PONĚŠICKÁ OŘECHOVKA

Lhenice ist die wohl bekannteste südböhmische Obstanbaugemeinde. Sie wird
auch „Der Obstgarten Böhmens” genannt. Obst wird hier seit Jahrhunderten
angebaut. Im Laufe der Jahrhunderte erschein sogar im Gemeindewappen ein
Obstbaum. An diese lange und ruhmreiche Anbau- und Verarbeitungstradition
knüpft seit 2005 auch die Firma „Pěstitelská pálenice a mošťárna Karel Gregora”
(„Züchterbrennerei und Mosterei Karel Gregora”) an. Die Züchterbrennerei, und seit
2008 auch die neue, mit modernsten Technologien ausgestattete Mosterei, verarbeitet Obst aus Eigenanbau und aus dem Anbau umliegender Züchter, die hier die
Produkte aus ihren eigenen Gärten auspressen lassen.

České Budějovice

HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

WIEN

LHENICE

chutnahezkyjihocesky.cz

us dem Fonds für das Programm „Europäische
Österreich – Tschechische Republik 2007 – 2013“,
irtschaftsplattform ERSN” mitfinanziert.

Karel Gregora, Krumlovská 14, 384 02 Lhenice, karelgregora@centrum.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Die „Bürgerliche Brauerei Strakonice” ist die einzige Brauerei
Tschechiens, die sich im Besitz einer Stadt befindet. In Strakonice
wird bereits seit dem 13. Jahrhundert Bier gebraut. Die Anfänge
der Bürgerlichen Brauerei gehen bis in das Jahr 1649 zurück. Die
Bürgerliche Brauerei geht den Weg der traditionellen Bierherstellung
aus tschechischen Rohstoffen aus Mähren und dem Žatecer (Saazer)
Gebiet. Das nicht pasteurisierte Bier aus Strakonice ist einzigartig in
Geschmack und Farbe. Eine weitere Besonderheit ist die Tatsache,
dass das Bier Dudák von einer Frau gebraut wird – der Braumeisterin
Dagmar Vlková.
Der „Strakonický Dudák” (Strakonicer Dudelsackpfeifer) erhielt dank
seiner hohen Qualität in der Tschechischen Republik und im Ausland
viele Preise. Im vergangenen Jahr punktete auch das schwarze
Lagerbier „Black”. Es erhielt das „Bronzene Biersiegel”. Zwei silberne
Siegel gewann das halbdunkle Lagerbier „Klostermann” und das
Hefebier „Král Šumavy” („König des Böhmerwaldes”). Mit der
Sortimentsbreite konkurriert die „Bürgerliche Brauerei Strakonice”
großen Brauereien. Für wirkliche Bierkenner stellt sie auch
Spezialitäten her, wie z. B. Bier mit einer hohen Stammwürze oder
Bier-Sekt. Das neueste Produkt der Brauerei „Otavský zlatý” („Otaver
Goldstück”) gewann Silber beim prestigeträchtigen Wettbewerb
„Pivo ČR 2010” („Bier der Tschechischen Republik 2010”).

Der Preis „Chutná hezky. Jihočesky.“ („Schmeck köstlich. Südböhmisch.“) ging
in diesem Jahr an den hundertprozentigen Lhenicer-Apfel-Erdbeer-Saft. Der
Saft ist ein reines Naturprodukt aus frisch gepresstem Obst. Es enthält keine
Konservierungsstoffe und keinen Zucker, wird nicht gefiltert und behält so
einen hohen Anteil an Ballaststoffen und Vitaminen. Für einen Liter Saft werden
etwa 1,4 Kilogramm Obst gepresst.

Týn nad Vltavou

Hluboká nad Vltavou

nice

OTAVSKÝ ZLATÝ SVĚTLÝ LEŽÁK
KLOSTERMANN POLOTMAVÝ LEŽÁK

Inmitten des berühmten Schwarzenberger-Poněšicer Wildgeheges, nur einen Katzensprung vom weltbekannten
neugotischen Schloss Hluboká nad Vltavou entfernt, liegt
die malerische und gepflegte Gemeinde Poněšice. Seit 2002
verarbeitet hier Ing. Jaroslav Ledajaks im Bauernhof Nr. 1 auf dem
Dorfplatz Obst. Seine Branntweine mit dem Symbol „3P“ (steht
für das Siegel der jungfräulichen Natur) im Logo sind mittlerweile
in ganz Tschechien und auch im Ausland berühmt. Sogar der
tschechische Präsident Václav Klaus und die Außenminister
der EU-Länder stießen mit diesen Branntweinen an. Die
Pflaumen-, Birnen-, Apfel-, Kirsch- und Sauerkirsch-, Nuss- und
Johannisbeerbranntweine aus Poněšice, aber auch der hiesige
Bier- und Möhrenschnaps und weitere natürliche Destillate in
originellen Flaschen gewinnen auf Degustationswettbewerben
einen Preis nach dem anderen. Stellvertretend für alle sei hier
der 1. Platz beim internationalen Wettbewerb „Velkomoravská
pečeť 2010“ („Großmährisches Siegel 2010”) für den Sliwowitz
und Nusslikör aus Poněšice erwähnt. Sorgfältig ausgewählte
Rohstoffe und saubere Produktionstechnologien verleihen den
Destillaten ihren vollmundigen zarten Geschmack. Ing. Ledajaks
stattete seine Brennerei mit modernen Technologieanlagen aus
und wendet als einer der wenigen Hersteller bei der Produktion
das schnelle Ausfrieren der Destillate an, was den Branntweinen
besondere Geschmackseigenschaften verleiht.
Lihovar Poněšice, s. r. o., Poněšice 1, Hluboká nad Vltavou, tel. +420 776 599 654
obchod@lihovarponesice.cz, www.lihovarponesice.cz

Měšťanský pivovar Strakonice, Podskalská 324, 386 01 Strakonice,
Bierbestellung unter der Tel.Nr. +420 383 312 407,
objednávky@pivovar-strakonice.cz, www.dudak.eu

SAMSON SVĚTLÝ LEŽÁK
1795 SVĚTLÝ A TMAV Ý LEŽÁK

STRAKONICE

Innerhalb der Stadtmauern hatten die Bürger bereits seit der
Gründung der königlichen Stadt České Budějovice durch Přemysl
Otakar II. im Jahre 1265 das Braurecht. Der Vertrieb des Bieres wurde durch das „Meilenrecht” sichergestellt, das in einem Umkreis
von 10 km fremde Schenken, Brauereien und Mälzereien verbot.
Neben den brauberechtigten Häusern erbaute im Jahre 1495 der
Stadtrat eine Brauerei, die Weißbier aus Weizenmalz braute. In den
brauberechtigten Häusern durfte dunkles Bier aus Gerstenmalz gebraut werden. Die daraus entstehenden Streitigkeiten dauerten bis
1795 an, als die Bürger eine Gesellschaft gründeten, die später „Die
Budweiser Bräuberechtigten - Bürgerliches Bräuhaus - Gegründet 1795 - Budweis” genannt wurde, an das die gegenwärtige
„Budweiser Bürgerliche Brauerei” anknüpft. Diese stellt eine Reihe
traditioneller Spitzenbiere her - darunter das SAMSON, 1795, BB
und PITO. Die Brauerei erwarb für die Biere „Budějovické pivo”
(Budweiser Bier) und „Budějovický měšťanský var” (Budweiser
Bürgerbräu) das EU-Siegel für Produkte mit geschützter geografischer Angabe (PGi).

KIRTAGSFEST

ZUM HL.
W ENZEL

Wien, 30. September 2010
Botschaft der Tschechischen Republik

BUDĚJOVICKÝ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR a.s., Lidická 458/51, 370 03 České Budějovice,
Tel.Nr. +420 386 708 234, www.samson.cz, www.budweiser1795.com
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Referenční projekty
Toulcův dvůr - Praha
Publicita projektu Revitalizace Toulcova dvora spolufinancovaného z prostředků EU.
.webová kamera monitorující průběh revitalizace
.webové stránky
.informační tiskoviny
.tisková konference

www.toulcuvdvur.cz

Obnovou historického
areálu v Praze - Hostivaři se
obyvatelům Prahy zcela otevírá
další ze vzácných a unikátních
objektů v hlavním městě. Citlivá
a rozsáhlá obnova Toulcova
dvora vycházela z původního
charakteru místa v nivě Botiče
i všech objektů, který tento
cenný architektonický
soubor tvoří.
Toulcův dvůr je mimořádně
zachovalou sídlištní památkou
na území Městské památkové
zóny Hostivař, vyhlášené
v roce 1993 na území městské
části Praha 15. Nejstarší
zmínka o tomto dvoře pochází
z 11. června 1362. Své
současné jméno získal dvůr
podle posledního nájemce, pana
Františka Toulce.

Středisko ekologické výchovy hlavního města Prahy Toulcův dvůr,
Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10

REVITALIZACE TOULCOVA DVORA
Celkové náklady na revitalizaci
dosáhly předem plánovaných více
než 27 milionů Kč. Na nancování se
podílelo hlavní město Praha a státní
rozpočet, za přispění strukturálních
fondů Evropské unie. Prostředky byly
využity zejména na sanaci pozůstatků
po necitlivé výrobě z 20. století,
na obnovu krovů napadených škůdci,
k obnově prvků původního stavebního
charakteru urbanisticky cenných
historických staveb, rozšíření zelených
ploch a počtu dřevin, k výstavbě
dětského hřiště a dalších částí dvora,
včetně nového osvětlení a nového
řešení inženýrských sítí.

Tento projekt Revitalizace Toulcova dvora je spolufinancován Evropskou unií

toul_dv_plakat_A1.indd 1
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Referenční projekty
GoMobil
Kampaň pro virtuálního operátora.
.produktový logotyp, slogan
.marketingové materiály, promo
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Referenční projekty
RAK JK - AGROREPORT
.koncepce a správa komunikačního portálu

Metromedia s. r. o., Rudolfovská 21, 370 01 České Budějoice, tel./fax +420 387 313 751, e-mail info@metromedia.cz

8

AB agentura – Regionální potravina
Robert Bosch, spol. s r.o.
Castrol Lubricants (CR), s. r. o.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj - Krajský úřad
LIVA Předslavice, spol. s r. o.
MOTOR JIKOV Group a.s.
Regionální agrární komora JK
TERMS a. s.
GOPAY s. r. o.
Velvyslanectví ČR v Rakousku – Vídeň
X Terra Group, s.r.o.
ZEFA Volary s. r. o.

Vybraní
klienti
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Identifikační
údaje

název firmy
sídlo
rok založení

		
základní jmění
IČ
DIČ
bankovní spojení
obchodní rejstřík

Metromedia s. r. o.
Rudolfovská 21, 370 01 České Budějovice
2005, struktura vlastníků 2 české fyzické osoby,
každá 50 % podílu
200 000 Kč
26093154
CZ26093154
7000018309/8040
KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č.13570

Bc. Kateřina Pristašová / výkonná ředitelka / pristasova@metromedia.cz
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