
Marketingová “pohotovosť”
produkt 



Rozumieme potrebám dnešných spoločností. 
Tak malým, ako aj veľkým. Neustále sa snažíme 
zlepšovať naše služby a rozdávať osvetu.  

Na našej stránke tigergroup.sk pravidelne radíme 
firmám, ako byť v online svete úspešný. 

Stačí ak sa obzriete okolo seba. Dnes sa všetci 
pozerajú do svojho smartfónu. Buďte preto tam, 
kde vás uvidia. Nepodceňujte online komunikáciu 
a svet internetu ako ani váš vizuál. 

Je to vaša vizitka.

VÁŠ MARKETINGOVÝ AGENT

vždy po ruke

http://www.tigergroup.sk/novinky


Dnes nestačí “vyrobiť” logo firmy vo Worde, alebo zavolať 
kamarátovi ktorý vie zapnúť Photoshop.  
 
Keď budujete svoju firmu alebo ju modernizujete a 
rozvíjate pre ďalší rast, logo je tá najdôležitejšia vec 
ktorá vás musí odlíšiť od iných.  

Zároveň logo musí byť zapamätateľné, aby ľudia vedeli  
že ste to vy. Všetky grafické výstupy ktoré nesú logo 
vašej spoločnosti musia vyzerať fantasticky. 
 
Vo väčších mestách a manažéri silných spoločností vedia 
že určitú úlohu má robiť ten, kto ju profesionálne zvládne. 
Nie je správne niekomu vo firme symbolicky priplatiť, aby 
popri jeho skutočnej práci riešil aj grafický a online vizuál 
firmy.

NEPODCEŇUJTE FIREMNÝ VIZUÁL

je to vaša vizitka



TIGER GROUP® eliminuje riziká: ak máte 
zriadené grafické oddelenie vo vašej spoločnosti, 
tak vám jeho náklady znížime.  
 
V prípade ak nemáte profesionálnu pracovnú silu 
pre grafické práce, najmite si nás. 

Neustále budete mať k dispozícií pracovníka 
TIGER GROUP®, ktorému stačí iba v krátkosti 
zadať požiadavku. Napríklad, ak plánujete uviesť 
nový produkt, alebo službu. My pripravíme 
komplexný marketingový plán od grafickej 
vizualizácie, až po vybratie vhodných mediálnych 
a komunikačných kanálov. 

ZRIAĎTE SI EXTÉRNE GRAFICKÉ

ODDELENIE





SPOZNAJTE NAŠU FILOZOFIU: 
KLIKNITE SEM

Výhody: 

✓rýchlo dokážete spropagovať aktuálnu službu, produkt a pritom dbať na vysoký dosah 
 reklamnej kampane pri optimálnych finančných nákladoch

✓neustále k dispozícii marketingového experta, grafika, programátora, web developera 
✓nepotrebujete vynakladať vlastné finančné prostriedky na grafické oddelenie 
✓máte istotu, že o váš brand, vizuál a online komunikáciu sa starajú pracovníci na to školení.  
 Preto grafické výstupy a online vizuál ako aj komunikácia budú spĺňať aktuálne moderné  
 a technologické požiadavky

✓sami si dokážete porovnať, či vám propagácia a investované finančné prostriedky priniesli  
 požadovaný efekt 
✓možnosť komunikovať cez Skype, pravidelné konferencie 
✓možnosť pravidelných mítingov za účelom plánovania marketingovej a komunikačnej stratégie 
✓vaši zamestnanci sa môžu naplno venovať svojej práci 
✓ľahko merateľné výsledky 

http://www.tigergroup.sk/sk/web-dizajn-a-marketing/
http://www.tigergroup.sk/sk/web-dizajn-a-marketing/


Našou výhodou je, že pôsobíme v štátoch 
Česko, Slovensko a Maďarsko.

 
Ako agentúra vás môžeme zastupovať vo všetkých 
uvedených krajinách s celkovou populáciou 25 
miliónov potencionálnych zákazníkov. Všetky 
služby ktoré v našom portfóliu nájdete sú 
plnohodnotne zastúpené vo všetkých štátoch.  

Zabezpečíme pre vás transparentný reklamný 
priestor v celonárodných médiách (televízia, 
rozhlas). Zastúpime vás na internete a v jazyku 
danej krajiny vybudujeme vaše meno.

VY KOMUNIKUJETE S NAMI

MY VO VAŠOM MENE S CELÝMI NÁRODMI

V Českej a Maďarskej republike poskytujeme ako 
jediná agentúra na Slovensku špeciálny servis:  
 
VIAC TU:  SUPPORT PLNÁ PODPORA 
PREDAJA

!"#

http://www.support.tigergroup.sk
http://www.support.tigergroup.sk
http://www.support.tigergroup.sk


S nami získate

našu prácu môžete sledovať online 
 

konzultácie a poradenstvo počas prípravy 

na vašom smartfóne môžete sledovať  
úspešnosť SEO optimalizácie a návštevy  

stránok 
 

pracovníci TIGER GROUP® sú vám   
  po celý čas nápomocní a dokážu flexibilne    

  reagovať na vaše požiadavky 

podrobné štatistiky a analýzy dát online 
 

grafická podpora 
 

marketingová podpora 



teraz ste pripravený 
na väčšie výzvy 

vaše logo môžeme medzinárodne 
zaregistrovať 

 
pomôžeme vám:  

 
s celonárodnou inzerciou 

regionálnou inzerciou 
PR marketingom 

komunikáciou 
tlačovými konferenciami 
product placementom  



televízna a rozhlasová kampaň｜LED obrazovky｜outdoorová kampaň 
mobilné aplikácie｜eshop｜PR servis｜identita na sociálnych sieťach


marketingové poradenstvo｜firemný brand｜webové riešenia

eventy ｜ kultúrne podujatia



www.tigergroup.cz

http://www.tigergroup.cz

