


BOOST YOUR BUSINESS/
Analyzujeme, plánujeme, tvoríme, navrhujeme, píše-
me, kreslíme,  točíme, fotíme, vyrábame, tlačíme... 
a v neposlednom rade boostujeme. Sme fullserviso-
vá reklamná agentúra, ktorá dokáže zabezpečiť 
všetky reklamné služby - od  360° integrovaných 
komunikačných kampaní až po zabezpečenie výroby
reklamných predmetov. 

A okrem toho disponujeme aj štatútom chránenej 
dielne so 100% náhradným plnením.

Vieme, že kreatívne riešenia majú moc meniť ľudské myslenie 
a správanie. Preto vytvárame silné a inovatívne príbehy 
značiek, ktoré budujú pozitívny imidž a zároveň predávajú. Vďaka 
tomu, že so značkou od začiatku naplno žijeme, prenikáme hlboko 
do jej podstaty, kultúry či prostredia, v ktorom sa nachádza, 
dokážeme ju posilniť. Každé zadanie je pre nás veľkou výzvou 
a vždy nás teší, ak vedie k efektívnemu riešeniu a nakoniec 
k úspešnej značke. 



Babičkin dvor je známym slovenským dodávateľom vajec
a my pre nich zastrešujeme kompletnú celoročnú marketingovú 
komunikáciu v online priestore - plánujeme a tvoríme obsah pre 
sociálne siete a zabezpečujeme tvorbu a produkciu online videí. 
Pre samostatnú značku Babičkine vajcia sme realizovali i dizajn 
webstránky. 

• ONLINE • WEB • FACEBOOK • SPOT • FOTENIE • REKLAMNÉ PREDMETY 
• PRODUKCIA





Pre spoločnosť Chemolak, tradičného slovenského výrobcu
náterových  látok,  sme vytvorili identitu novej univerzálnej
farby Malebná – navrhli sme názov, logo i obalový dizajn. 
Pripravili sme tiež následnú komunikačnú kampaň zameranú
na podporu predaja Malebnej.

• ATL • BTL • ONLINE PRODUKCIA • REKLAMNÉ PREDMETY





Spoločnosť SINCLAIR SOLUTIONS  je svetovým výrobcom
klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel a LED
osvetlenia. Pre slovenské a maďarské zastúpenie tejto značky
realizujeme celoročnú online kampaň - plánujeme a tvoríme 
obsah pre sociálne siete, zabezpečujeme tvorbu a produkciu
online videí i internú komunikáciu.  

• ATL •  BTL • ONLINE PRODUKCIA • REKLAMNÉ PREDMETY





Pre dopravnú spoločnosť NAD - RESS, a.s. sme vytvorili
základnú komunikačnú stratégiu, ktorá mala za úlohu budovať 
imidž spoločnosti. Aj vďaka našej kampani sa firma stala lídrom 
vo svojom segmente. Kampaň pozostávala z ATL i BTL riešení 
- TV spot, rádio, OOH, printy, online. Okrem kampane sme 
navrhovali i kreatívne riešenia pre firemné eventy a zabezpečili 
produkciu reklamných predmetov.  

• BB • CL • POSTRE • ONLINE • WEB • FACEBOOK • SPOT • RÁDIO • FOTENIE
•  REKLAMNÉ PREDMETY • PRODUKCIA





Pre klienta Podravka Slovensko dlhodobo plánujeme i tvoríme 
kontent pre sociálne siete.  V rámci tvorby kontentu zabezpečujeme 
aj vlastný foodstyling a foto/video produkciu. Realizovali sme 
aj adaptácie zahraničných TV spotov a s nimi spojenú tvorbu 
vlastných animovaných videí špecifických pre slovenský trh.   

•  ATL • BTL • ONLINE • KREATÍVNE RIEŠENIA





S Donovalským pivovarom spolupracujeme od jeho úplného 
vzniku. Okrem vypracovania kompletnej korporátnej identity, 
sme im zastrešili celú kreatívnu ideu a interiérový návrh spolu 
so špeciálnymi inštaláciami v samotnom pivovare. Navrhujeme 
a produkujeme im špeciálne pivové fľašky s lákavým dizajnom 
a sieťotlačou, pričom pre každý druh piva sme vymysleli aj jeho 
jedinečný logotyp s výnimočným príbehom. 

• KORPORÁTNA IDENTITA • VÝROBA A PRODUKCIA • ŠPECIÁLNE FĽAŠE
• ONLINE, KREATÍVNE RIEŠENIA





• JEDÁLNE A NÁPOJOVÉ LÍSTKY • FĽAŠKY • OBALOVÝ MATERIÁL • POS
• PREZENTAČNÉ BROŽURY • PODPIVNÍKY • PRACOVNÝ A REKLAMNÝ TEXTIL



• ONLINE • KREATÍVNE RIEŠENIA • VLASTNÉ FOTENIE

Pre predajcu nábytku Tempo Kondela sme pripravili 
vianočnú online kampaň založenú na slovných hračkách. Okrem 
návrhu kreatívy a plánovania kampane sme zrealizovali
aj fotoprodukciu. 





Dopravcovi Bosta Group spravujeme sociálne siete a vytvárame 
pre ne content - Facebook, Instagram, LinkedIn.

Zameriavame sa na komunikáciu ekologických palív - LNG 
- v ktorých je Bosta Group lídrom na Slovensku.

Rovnako pre klienta realizujeme aj produkciu korporátnych videí 
či spotov.

• ATL • BTL • ONLINE • FOTENIE • VIDEO





Pre iClinic, lídra medzi očnými klinikami, sme pripravili 
maskota Dominika a aby mu nebolo smutno, vymysleli sme mu 
aj kamarátov.
Nika animujeme do televíznych spotov komunikujúcich aktuálne 
kampane či do sponzorských odkazov.

Oživili sme ho aj vo forme maskota pre hokejový tím iClinic 
Bratislava Capitals.

• ATL • BTL • ONLINE • KREATÍVNE RIEŠENIA





Pre Exisport, najväčšiu sieť športových predajní na 
Slovensku,sme vytvorili komplexnú komunikačnú stratégiu, 
na základe ktorej komunikujeme každý mesiac iný produkt z ich 
bohatého portfólia. Okrem vizuálov, tvorbe ktorých predchádza 
fotenie v súlade s konceptom, sme zastrešili aj výrobu 
sponzorského odkazu do TV či špeciálne kreatívne online 
súťaže.

• BB • CL • POSTRE • SPOT • FOTENIE





• ONLINE • KREATÍVNE RIEŠENIA

Pre Fond na podporu vzdelávania sme pripravili online
kampaň, ktorá komunikovala granty i pôžičky pre študentov
a učiteľov. Kampaň stála na krátkych zaujímavých videách, 
ktoré využívali hru so slovíčkami. 





Pre stavebnú spoločnosť LEIER sme vytvorili kompletnú 
komunikačnú stratégiu a kreatívne riešenie na niekoľko rokov. 
Zabezpečovali sme ich spracovanie, ako aj mediálne nasadenie. 
V rámci spoločnosti LEIER a so spoluprácou TV RIK sme 
navrhli neziskový projekt na podporu revitalizácie a opravy
škôlok na celom Slovensku s názvom Modrá škôlka. 

• ATL • BTL • ONLINE PRODUKCIA • REKLAMNÉ PREDMETY





Charakteristika eventu:
Návrh koncepcie a realizácia stánku na veľtrhu 
CONECO. Prepojenie značiek TV RIK a LEIER
a zrealizovanie detského kútika so sprievodným
programom pre dospelých a deti.

Počet osôb:
700 ľudí s priamou návštevnosťou

Miesto akcie:
Incheba, Bratislava

Charakteristika eventu:
Slovenská tour promo akcie Modrá škôlka s TV JOJ 

Počet osôb:
2000 osôb s priamou návštevnosťou

Miesto akcie:
Bardejov, Liptovský Mikuláš, Nitra

JOJ v meste



• BROŽÚRY • CENNÍKY • BANERY • REKLAMNÉ PREDMETY • POS • PRACOVNÝ
A REKLAMNÝ TEXTIL • PROJEKT MODRÁ ŠKÔLKA 



• BROŽÚRY • CENNÍKY • BANERY • REKLAMNÉ PREDMETY

Pre značku Volkswagen realizujeme produkciu tlačených
a iných reklamných materiálov.



• TLAČOVINY • DIÁRE • REKLAMNÉ PREDMETY NA MIERU • TEXTIL 

Pre Slovenskú sporiteľňu zabezpečujeme výrobu rôznych
tlačovín a iných reklamných materiálov.  



• BROŽÚRY • ŠANÓNY • ROLL-UPY • REKLAMNÉ PREDMETY • POS 
• PREZENTAČNÝ STÁNOK

Pre Tesco realizujeme tvorbu a výrobu rôznych tlačovín 
a iných reklamných materiálov. Tiež sme zabezpečili
prezentačný náborový stánok na veľtrh pracovných príležitostí.  



Spoločnosti Orange Slovensko zabezpečujeme kompletný 
merchandisingový servis a starostlivosť o predajné miesta.

Tvoríme grafiku, tlačíme, skladujeme a zásobujeme.

Organizujeme eventy pri príležitosti otvorenia nových alebo 
redizajnovaných predajní - aktuálne v OC NIVY v Bratislave.

• TLAČOVINY • REKLAMNÉ PREDMETY • POS • EVENTY



• BROŽÚRY • ŠANÓNY • ROLL-UPY • REKLAMNÉ PREDMETY • PREZENTAČNÝ 
STÁNOK • ROLL-UPY • ŠPECIÁLNY CITYLIGHT

Pre spoločnosť Billa sme zabezpečili vlastný dizajn a výrobu
prezentačného stánku, vrátane interaktívneho citylightu. 
Taktiež realizujeme tvorbu a produkciu rôznych šanónov, 
informačných brožúr a reklamných predmetov. 



• BROŽÚRY • KALENDÁRE • REKLAMNÉ PREDMETY NA MIERU

Pre laboratória Medirex Group realizujeme výrobu tlačených 
materiálov a reklamných predmetov.



• TAŠKY • MAGNETKY • ZÁPISNÍKY • MAĽOVÁNKY A INÉ TLAČOVINY
• FARBIČKY • VITAMÍNOVÉ BALÍČKY

Pre spoločnosť LIDL realizujeme výrobu rôznych tlačovín
a reklamných predmetov.



• TAŠKY • POLEPY • REKLAMNÉ PREDMETY • MEDAILY • TLAČOVINY 
• REKLAMNÉ BANERY

Pre Štiavnický kros triatlon realizujeme výrobu rôznych 
reklamných predmetov, reklamných banerov a medailí.



• REKLAMNÉ PREDMETY • PRODUKCIA

Pre hlavné mesto SR Bratislava zabezpečujeme reklamné pred-
mety na mieru. Zameriavame sa na ekologické a obnoviteľné 
materiály.
Používame šetrné technológie potlače - všetko v súlade 
s ideami Hlavného mesta SR Bratislavy.



 

Charakteristika eventu:
Neformálna oslava 20. výročia založenia firmy na Slovensku. 

Počet osôb:
450

Miesto akcie:
AURELIUM, Bratislava

Program:
Koncerty

MEN OF POI
Catering



Charakteristika eventu:
Športová akcia s medzinárodnou účasťou (5 ročníkov)

Počet osôb:
2000 osôb s priamou návštevnosťou

Miesto akcie:
Banský Studenec – Kolpašské jazero a okolie

Program:
Registrácia/pretek/vyhodnocovanie výsledkov

Catering



Trochu iNNak Charakteristika eventu:
Hybridný event pre zamestnancov a zástupcov spoločnosti NN.

Spájali sme online event s reálnym dianím v štúdiu a so zapojením divákov

Počet osôb:
20 hostí live a 400 hostí online

Miesto akcie:
Centrála spoločnosti NN v Bratislave

Program:
Ochutnávka rumov pod vedením profesionála a šéfa baru Michala Kubovčíka



Spokojní
klienti/



BULHARSKÁ 38 
821 04 BRATISLAVA – TRNÁVKA 

SLOVENSKO

www.boost.sk / info@boost.sk


