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Dobrý design dělá dobrý obchod. Kvalitní web zaujme
více návštěvníků. Produkty v hezkém obalu se lépe prodávají. Moderní videoprezentace osloví širší publikum.
Využijte nové trendy v marketingu. Využijte služeb odborníků na komunikaci, architektů, designerů nebo fotografů
a dopřejte svému byznysu nový kabát pomocí Středočeského kreativního voucheru - jednorázové finanční podpory,
určené na spolupráci malých a středních podniků s kreativci.
Výhodou je minimální administrativní zátěž a rychlost při
proplacení dotace.
Naším cílem je umožnit podnikatelům v kraji, aby posouvali
své podnikání blíže k zákazníkům. A využili finanční podpory k inovacím, které třeba odkládali. Ať už díky spolupráci
s výzkumníky nebo kreativci.
Věříme, že tím zvýšíme jejich konkurenceschopnost
v Česku i zahraničí. Úspěšné firmy pak mají dopad
i na rozvoj samotného kraje.

Značka SIC se skládá ze dvou částí: loga
a doplňkového textu.
Logo představuje propojení dvou segmentů –
komerční a vědecké sféry. Podklad liter S a C tvoří
dva protitvary, které jsou zobrazeny ve fázi před
propojením. Mezera mezi těmito protitvary vytváří
prostřední literu I, označení pro inovace.
Interpretace značky je tedy jednoduchá – SIC je
instituce, která propojuje dva tematicky odlišné
celky, aby dala vzniknout inovacím.

Jsme klíčovým nástrojem
Středočeského kraje pro
rozvoj inovací v regionu.
Nabízíme malým
a středním podnikům
pomocnou ruku při
uplatňování nových
přístupů, vedoucích
k jejich rozvoji a vyšší
konkurenceschopnosti
na českém i zahraničním trhu.

PARTNEŘI:
• Obce a města
• Firmy
• Vědecko-výzkumné instituce
Jsme tým odborníků, kteří průběžně mapují, analyzují a následně navrhují konkrétní služby, projekty a programy. Od poradenství přes networking až po administraci
dotačních programů. Máme dlouhodobé zkušenosti s vyhledáváním inovačních
i investičních příležitostí. Zaměřujeme se na vzdělávání v přírodních a technických
oborech. Podporujeme kreativní průmysl.

ČLENOVÉ A ZAKLADATELÉ:
• Středočeský kraj
• Fyzikální ústav AV ČR
• Astronomický ústav AV ČR

• Výzkumný ústav geodetický,
kartografický a topografický
• České vysoké učení technické v Praze

KREATIVNÍ
VOUCHERY
2018

PŘEHLED PODPOŘENÝCH FIREM v pilotní výzvě
programu Kreativní vouchery SČK 2018
DEVINN

Vyčerpaná částka: 4.675.618,- Kč
USB Media

Podpořené oblasti:
• Elektronika a elektrotechnika
• Informační technologie

• Strojírenství
• Textilní výroba
• Zemědělství

Více než přívětivá administrace
Zažádat o Kreativní voucher je tak snadné. Podnikatel si vybere z Kreativní galerie, ve které je nyní
téměř 150 kreativců. Domluví se na zakázce a poté
zažádá o Kreativní voucher. Po schválení dotace
realizuje zakázku a SIC mu ji poté zpětně, ale rychle
proplatí až do výše 75 % z celkových uznatelných
nákladů. Minimálně dostane 50 000 Kč, maximálně
300 000 Kč. Celkem SIC rozdá nejrychlejším žadatelům 5 000 000 Kč, které na tento projekt vyčlenil
Středočeský kraj ze svých zdrojů. Nejedná se tedy
o zahraniční dotační program, ale přímou podporu
ze strany kraje vůči regionálním podnikatelům.

FRIENDI

DEEPTIME

• Obchod a služby
• Stavebnictví
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CADconsulting, spol. s r.o.
Hlavním zaměřením firmy CADconsulting se staly BIM technologie
(Building Information Modeling) a jejich implementace při vytváření
architektonických a projekčních podkladů staveb. Informační model
budovy zahrnuje komplexní podrobné informace od zadání projektu,
přes realizaci stavby až po samotnou správu během užívání.

Rudolf Vyhnálek,
jednatel

„Důvodem žádosti o KV SČK byla nutnost většího
zviditelnění společnosti CADconsulting na českém
a slovenském trhu.Výsledkem spolupráce s agenturou
Idealab byl marketingový plán a obsahová strategie
nového webového portálu CADBIM.CZ, ve kterém je
pravidelně publikován odborný obsah. Na trhu je
obvyklé že podobně zaměřené konzultační společnosti, včetně naší konkurence, se příliš nezabývají obsahovým marketingem a předáváním know-how. V tomto
ohledu jsme se díky Kreativnímu voucheru odlišili,
a tím nabyli vyšší konkurenceschopnosti.“

www.cadconsulting.cz
Dodavatel kreativní služby:
Idealab, s.r.o.
www.idealab.cz
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Czech Innovation Network s.r.o.
Společnost Czech Innovation Network byla založena v roce 2017
s cílem nabízet služby určené k podpoře českého průmyslu
a technologických společností. Sama se charakterizuje schopností
kombinovat a používat finanční a managementové nástroje pro
rozvoj podnikání v České republice.

Tomáš Pelikán,
jednatel

„Za společnost Czech Innovation Network
mohu říci, že díky voucheru jsme velmi
rychle vybudovali novou identitu a značku,
vytvořili nové webové prostředí a vlastní
prezentaci vůči novým zákazníkům.“

www.czechinnovation.cz
Dodavatel kreativní služby:
Jan Hrkal
jh@janhrkal.cz

www.kreativnivouchery.s-ic.cz
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DEEPTIME s.r.o
DEEPTIME je technologická společnost, která vyvíjí exkluzivní
audio systémy vyrobené inovačním způsobem s vysokou estetickou hodnotou. Jako první na světě uvedla na trh komerčně
dostupnou audio sestavu Deeptime Ionic Sound System, vyrobenou z písku pomocí 3D tisku.

Ondřej Chotovinský
a Martin Hřeben,
jednatelé

„Kreativní voucher byl využit k podpoře
vizuální komunikace. Výsledkem bylo natočení
profesionálního audiovizuálního spotu právě
na audiosystém Deeptime ISS, který tak mohl
být prezentován na řadě domácích i zahraničních výstav a serverech, zaměřených na design
a technologie. V loňském roce získal ocenění
Inovace roku, kterou uděluje Asociace inovačního podnikání ČR. V letošním roce se pak firmě
podařilo vstoupit na japonský trh.“

www.deeptime.limited
Dodavatel kreativní služby:
Creative Embassy s.r.o.
www.creativeembassy.net
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Delta Vision System s.r.o.
Delta Vision System je firmou, která podniká v oblasti odpadového hospodářství. Zaměřuje se na dodávky strojů i celých investičních celků v daném sektoru. V roce 2017 společnost rozšířila svou
působnost v oblasti odpadového hospodářství orientací na třídění
komunálního odpadu. Bez možnosti prezentace svých aktivit však
měla problém uplatnit se výrazně na trhu.

Július Szabo,
jednatel

„V rámci projektu byla vytvořena kompaktní prezentace a navržena vizuální politika,
včetně loga. Dnešní podoba prezentace,
zahrnující i web, přinesla naší společnosti
nové odběratele nejen z ČR a EU, ale v konečném důsledku se nám daří oslovit
zákazníky na africkém nebo asijském
kontinentu. Kreativní voucher nám
pomohl ukázat, co v oboru umíme.“

www.deltavision.cz
Dodavatel kreativní služby:
C&COM Advertising s.r.o.
www.ccom.cz

www.kreativnivouchery.s-ic.cz
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DEVINN s.r.o.
Firma DEVINN je malá, ale dynamická společnost, která udává
trendy ve světě vývoje a inovací automobilového průmyslu
a konkuruje i nadnárodním společnostem s dlouholetou tradicí na daném trhu. Hlavní doménou je vývoj světelné techniky
a výzkum a vývoj v oblasti alternativních zdrojů energie.

Luboš Hajský,
jednatel

„Spolupráce s kreativním subjektem vnesla
do prezentace společnosti nový úhel pohledu
a pomohla nám zefektivnit komunikaci se zákazníkem, ale i širokou veřejností. Díky kreativnímu voucheru byl realizován projekt propagačního videa, které se stalo součástí profilů
společnosti DEVINN na sociálních sítích a je
prezentováno i na veletrzích. Projekt byl
realizován především díky podpoře KV.“

www.devinn.cz
Dodavatel kreativní služby:
WeAre production s.r.o.
www.weare.cz
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BALISTICKÁ VESTA
DÉMON VB-144
Balistická vesta speciálně navržená pro možnost skrytého a
WOŞKÝÓOPÝFOÓ,POTUSVLDFWFTUZ[BNF[VKFSP[FWÓSBOÓCPLƉQżJ
pohybu nebo sedu.
PŘEDNÍ PANEL

t .ŞLLÈ%TÓƃPWJOBQSPPEWPEQPUVBUFQMB
t 4VDIâ[JQQSPQżJQOVUÓJEFOUJmLBDF
t ;BQÓOBOÓOBTVDIâ[JQ
t .PäOPTUSP[ÝÓżFOÓPCBMJTUJDLPVQMBUGPSNVDISÈOÓDÓCżJDIP

OPASEK RAPTOR
TB-107, TB-108

Víceúčelový opasek s možností vložení balistické ochrany.
Složen z pevnostního a bederního opasku.
NOSNÝ SYSTÉM

t
t
t
t
t

1FWOPTUOÓPQBTFLTQżF[LPV$PCSB
0LPQSPLBSBCJOV
#FEFSOÓPQBTFLQPMTUSPWÈO%TÓƃPWJOPV
1PHVNPWBOÏŘÈTUJ[BCSBŵVKÓQPTPVWÈOÓ
-BTFSFNżF[BOÈWB[CB.0--&

KONSTRUKCE

FENIX Protector s.r.o.

t .BUFSJÈMQFWOPTUOÓIPPQBTLVBQżF[LB$PCSBKTPV
používané u lezeckých úvazků
t 0LBQSPQżJQFWOŞOÓUSÈLƉ
Společnost
t .PäOPTUWMPäFOÓCBMJTUJDLÏPDISBOZ

CZECH
CZECH
TACTICAL
TACTICAL
GEAR
GEAR

se zaměřuje na vývoj a výrobu vojenské výstroje –
batohy, taktické a balistické vesty, doplňky, na kterých se podílejí
HMOTNOST: 520 g
přední odborníci. Firma spolupracuje s příslušníky speciálních
ROZMĚRY: M - XXL
MATERIÁL:$PSEVSB $PS1MVTMBNJOÈU %TÓƃPWJOB
jednotek v Prostějově a Žilině a všechny její výrobky jsou testovány i na zahraničních misích v Afghanistánu nebo Iráku.

„Kreativní voucher nám pomohl vytvořit logo
nové řadě výrobků Magnus, návrh katalogu,
nové webové stánky, které jsou již i v anglické
jazykové mutaci a funkční a uživatelsky
přívětivý e-shop.

22

se stal Fénixem
Na trhu jsme
30jsme
let již 30 let
se stal Fénixem
Na již
trhu
Martin Hanuš,
jednatel

Nová grafika a nové funkcionality webu
přilákaly větší množství zákazníků a stejně
tak jsme zaznamenali výrazné navýšení
on-line prodeje.“

ZADNÍ PANEL

t 4LSZUÏOBTUBWFOÓWâÝLZ
t 'MFYJCJMOÓCPŘOJDF
t .ŞLLÈ%TÓƃPWJOBQSPPEWPEQPUVBUFQMB

VELIKOST: S/M, L/XL, XXL/3XL
HMOTNOST:HWŘFUOŞCBMJTUJLZ WFMMATERIÁL:$PSEVSB %TÓƃPWJOB

www.fenix-protector.com
Dodavatel kreativní služby:
C & COM Advertising s.r.o.
www.ccom.cz

www.kreativnivouchery.s-ic.cz
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Friendi s.r.o.
Firma FRIENDI je ryze českou značkou, která jako první přišla
na trh s nápadem navrhnout, vyrábět a prodávat organizér
na sedačku vedle řidičky nebo řidiče.

Jana N. Paterová,
jednatelka

„Značka Friendi je další úžasná výzva a škola
mého života. Intenzivní, náročná, ale bez
hranic. Za zhmotnění tohoto snu vděčíme
kreativnímu voucheru a SIC, které nám
pomohlo s jeho administrací. Díky finanční
podpoře jsme dosáhli na spolupráci s
profesionální návrhářkou, která připravila
vše od návrhu až po konstrukční podklady
pro výrobu. Odezva zákazníků nás utvrzuje
v tom, že to byl krok správným směrem.“

www.friendi.cz
Dodavatel kreativní služby:
Michaela Vlasáková
VlasakovaMichaela13@seznam.cz
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HEACO XM s.r.o.
HEACO XM je certifikovaný výrobce a dodavatel těžkých poklopů
(Heavy Access Covers), které sám vyvíjí. Výrobky jsou chráněny
užitnými průmyslovými vzory Úřadu průmyslového vlastnictví.
Ocelové poklopy jsou učeny pro šachty a komory s přístupem
k inženýrským sítím uloženým v podzemí, a dále jako únikový
východ z podzemních objektů. Jsou instalovány v místech s vysokou frekvencí dopravy a vysokým bodovým zatížením, jako
jsou letištní plochy, přístavy, cargo centra apod.

„Vývoj loga i celé strategie marketingu,
webových stránek, které jsme posléze
dotvořili i v anglickém jazyce, nám otevírá
brány k novým zakázkám, a to nejen na
tuzemském trhu.

Filip Nejedlý,
jednatel

Těžké poklopy

Stali jsme se sebevědomější firmou s pevným
místem na trhu. Myslíme si, že díky kreativnímu voucheru a nové a jasné identitě firma
na svých zakázkách roste.“

www.heacoxm.eu
Dodavatel kreativní služby:
Ondřej Vácha
www.ondrejvacha.com

www.kreativnivouchery.s-ic.cz
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ICEDRESS s.r.o.
Firma navrhuje, vyrábí a prodává designové volnočasové oblečení
v malých sériích. Jako jedna ze dvou obdobně zaměřených společností v České republice přišla s nápadem nabídnout zákazníkovi
možnost vlastního návrhu barevné kombinace.

Petra Dresslerová,
jednatelka

„Kreativní voucher nám pomohl vytvořit
poutavější prezentaci, ale hlavně spustit e-shop,
který je naším hlavním prodejním kanálem.
Hlavním přínosem je exkluzivita aplikace
responzivního konfigurátoru, funkční pro web,
mobilní telefon i tablet. Ten umožňuje našim
zákazníkům navrhnout si vlastní design čepice.
Zaznamenali jsme výrazný nárůst objednávek
zboží s vlastním designem a díky kvalitně
navrženým modulům e-shopu jsme schopni
odbavit větší množství zakázek.“

www.icedress.cz
Dodavatel kreativní služby:
Webový servis Company s.r.o.
www.webovy-servis.cz
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IFER - Monitoring and Mapping Solutions, s. r. o.
Firma IFER se 25 let věnuje výzkumu a vývoji v lesním hospodářství. V rámci své činnosti vyvíjí od roku 1997 technologii Field-Map, která umožňuje terénní mapování, měření a efektivní sběr
venkovních dat, jejich následné zpracování a vyhodnocení.

„Prostřednictvím kreativního voucheru
získaná úprava a modernizace software
Field-Map významně přispěla ke zvýšení
naší konkurenceschopnosti.

Martin Černý,
jednatel

Množství a propracovanost funkcí, které
pro specializované uživatele Field-Map
přináší a které ho v řadě ohledů dělají
jedinečným v celosvětovém měřítku, bylo
doplněno vizuálně lépe srozumitelným
a moderním vzhledem.“

www.ifer.cz
Dodavatel kreativní služby:
Tomáš Knopp
tomas.knopp@gmail.com

www.kreativnivouchery.s-ic.cz

10

JEPA Plastics a.s.
Firma se výrobou plastových kelímků pro potravinářský průmysl
zabývá od roku 2013. V roce 2018 začala vyrábět nejmodernější
obaly z jednodruhového snáze recyklovatelného materiálu s papírovou etiketou. Rovněž se začala orientovat i na malosériové
odběratele, jako jsou malé mlékárny, kozí a ovčí farmy nebo výrobci hořčic. Těm chtěla společnost nabídnout dynamické řešení
vlastního návrhu kelímku, a tak přišla s nápadem a možností zobrazení obalu ve 3D formátu, kde klient může pracovat s vlastní
grafikou a na počkání bude mít představu o podobě „svého“ obalu.

Markéta Fialová,
majitelka

„Nová a moderní web prezentace naší společnosti i aktuální prezentace nových výrobků
a možností, které jsme získali za přispění
středočeského Kreativního voucheru, nám
přivedly nové zákazníky - odběratele zejména
z oblasti malých a rodinných farem. Zároveň
jsme se ale dostali i do povědomí velkých mlékáren, kde připravujeme další projekty spolupráce. V roce 2019 se nám podařilo navýšit
obrat společnosti oproti roku 2018 o 138 % .“

www.jepa.cz
Dodavatel kreativní služby:
C&COM Advertising s.r.o.
www.ccom.cz
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JOSEF BEDŘICH s. r. o.
Společnost Josef Bedřich je momentálně poslední rodinnou
obchodní společností, zaměřenou na prodej a výrobu potravin,
která konkuruje zahraničním obchodním řetězcům v okolí
Dobříše. Klade důraz na čerstvost a kvalitu, nabízí domácí
pečivo z vlastní pekárny a čerstvé uzeniny z vlastní udírny.

Josef Bedřich,
jednatel

„V minulosti jsme reklamu zanedbávali a nechali si ujet vlak. Dnes už totiž neplatí, že dobré
zboží se chválí samo. Program Kreativního
voucheru tak pro nás přišel jak na zavolanou,
díky němu jsme mohli nechat navrhnout nové
logo a vizuál našich materiálů. Byly vytvořeny
nové zajímavější webové stránky i strategie
pro sociální sítě. Výstupy, které jsme spoluprací
s kreativcem získali, nám výrazně pomáhají
obnovit postavení na místním trhu.“

www.ubedricha.cz
Dodavatel kreativní služby:
Green advertising s.r.o.
www.zelenareklama.cz

www.kreativnivouchery.s-ic.cz
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NW Company
Společnost NW Company řeší systémy venkovního stínění budov.
Dodává kompletní služby, od návrhu po montáž a servis, a to
s ohledem jak na funkčnost a bezpečnost, tak s ohledem na
estetickou stránku a možnost úspory energií staveb i šetrný
přístup k životnímu prostředí. Firma vstoupila do partnerského
projektu na podporu českých výrobců a založila vlastní značku
SUNBLOCK, která spolupracuje výhradně s tuzemskými výrobci
jako ISOTRA, CLIMAC nebo MINIROL.

„Program Kreativní voucher nám poskytl
možnost zviditelnit značku SUNBLOCK,
to jak přemýšlíme a kam směřujeme.“

Petr Hromádko,
jednatel

Finanční podpora byla použita na vytvoření
kompletně nového webu. Kreativní přístup
k propagaci, který si společnost voucherem
vyzkoušela, pokračoval již z vlastních zdrojů
tvorbou graffity bigboardu Sunblock na fasádě vzorkové prodejny.

www.sunblock.cz
Dodavatel kreativní služby:
EUFO s.r.o.
www.eurofoto.cz
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Abc

Ukázka z Ukázka
instruktážního
videa
z instruktážního
videa

Pedagogicko-psychologická poradna STEP s.r.o.
Pedagogicko-psychologická poradna STEP je soukromé školské
poradenské zařízení, které se mimo jiné věnuje vývoji diagnostických nástrojů školní zralosti, které jsou určeny odborným pedagogickým pracovníkům. Využití moderních metod již v předškolním
věku zvyšuje efektivitu vzdělávání a umožňuje individuální přístup. Diagnostické nástroje iSophi Diagnostics a iSophi SMART
společnost nabízí nejen zařízením v ČR, ale je o ně zájem i za
hranicemi, proto byla všechna instruktážní videa natočena
v anglické a čínské jazykové mutaci.

Ukázka z Ukázka
videoprezentace
z videoprezentace

Marek Pekárek,
jednatel

„Pracujeme na inovačních projektech, naše
finance jsou ale omezené a na propagaci naší
činnosti nezbývá dostatek prostředků. V rámci
programu Kreativní vouchery jsme mohli
natočit video prezentace a instruktážní videa
pro oba diagnostické nástroje a osvětový
e-learnigový kurz pro naši hlavní cílovou
skupinu - pedagogy v MŠ. Co nás mile překvapilo, byla rychlá a transparentní administrace
i profesionální přístup týmu SIC.“

www.ppporadna.cz
Dodavatel kreativní služby:
Petr Vinš
www.wetafilm.cz

www.kreativnivouchery.s-ic.cz
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SLUŽBY KPŽ s.r.o.
Sociální podnik Služby KPŽ s.r.o. je dceřinou společností pečovatelské služby Kvalitní podzim života, z. ú., zajišťující péči o seniory
v domácím prostředí. Mimo to se soustředí i na zaměstnávání
a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce,
převážně osob se zdravotním postižením.

Lenka Klestilová
jednatelka

„Proč jsme žádali o kreativní voucher? Chtěli jsme
rozvíjet naše služby a při tom se soustředit i na snížení
ekologického dopadu naší činnosti, vyloučit jednorázové
plastové obaly. Spojili jsme se s firmou BlueGhost.cz,
s.r.o., která nám pomohla s nastavením celého projektu,
který jsme pojmenovali „Koruna pro stařečky“. Spolupráce s profesionální marketingovou firmou zcela změnila
náš způsob komunikace. Využití Kreativního voucheru
nám umožnilo během půl roku posunout komunikační
a marketingové nástroje na úroveň, na kterou bychom
se bez jeho využití dostali až za několik let.“

www.korunaprostarecky.cz
Dodavatel kreativní služby:
BlueGhost.cz, s.r.o.
www.blueghost.cz
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STAR Research & Innovation Cluster, z.ú.
Špičková věda a aplikovaný výzkum. Technologické a inovativní
firmy. Atraktivní a bezpečné prostředí pro život i podnikání. Malý
region s velkým potenciálem. To je STAR. Vědecko-technologický
klastr, tvořený silnou komunitou výzkumných organizací, firem,
investorů a nadšených lokálních patriotů žijících a působících na
území mezi obcemi Dolní Břežany, Vestec a Zlatníky – Hodkovice.

Jana De Merlier,
ředitelka

„Díky Kreativnímu voucheru Středočeského
kraje jsme vytvořili novou vizuální identitu, která
moderněji a srozumitelněji odráží zaměření a cíle
STAR klastru. Výsledkem je grafický návrh nového
logotypu a s tím související portfolio tiskovin
a dalších prezentačních a marketingových
materiálů. Zásadním výstupem naší spolupráce
s agenturou jsou nové webové stránky, vytvořené v souladu s aktuálními trendy a požadavky
na efektivní komunikaci se stávajícími i budoucími partnery. “

www.star-cluster.cz
Dodavatel kreativní služby:
C & COM ADVERTISING s.r.o
www.ccom.cz

www.kreativnivouchery.s-ic.cz
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TOPOLWATER s.r.o.
Firma TopolWater je jedinou společností v ČR, která se věnuje
výhradně problematice čištění odpadních vod. Zabývá se vývojem, výrobou, prodejem i servisem technologií a zařízení, která
jsou určena k čištění domovních, obecních i průmyslových biologicky odbouratelných odpadních vod. Své podnikatelské aktivity
uplatňuje nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Jan Topol st.,
ředitel

„Kreativní voucher nám umožnil přizpůsobit se
modernímu pojetí produktového designu a udržet
si konkurenceschopnost při vývoji řídicí jednotky
TOM. Nové webové stránky nám pak pomohly zvýšit informovanost našich zákazníků. A nakonec jsme
mohli vylepšit naši korporátní identitu a využít
moderních technologií pro oslovení potenciálních
klientů, kterými jsou jak projektanti, zastupitelé
obcí, stavební firmy ale také koncoví zákazníci
a zahraniční obchodní partneři.“

www.topolwater.com
Dodavatel kreativní služby:
Jan Šrédl
www.sredl.cz
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TRYsyst s.r.o.
Společnost TRYsyst je malou firmou, která začínala v roce 2006
jako sdružení OSVČ a v roce 2015 se transformovala do s.r.o.
Její podnikatelské aktivity zahrnují vše, co se týká systémů
elektrického vytápění, a to jak pro rodinné domy a byty, tak
pro veřejné a průmyslové budovy a další specifické objekty.
Firma se specializuje na komplexní dodávku systémů,
od konzultace, až po realizaci na klíč.

„Zastaralé a nefunkční webové stránky, neexistující prezentace zboží a služeb, absence propagačního materiálu jak v tištěné, tak elektronické verzi,
a tedy nemožnost prezentovat naši společnost….

Jiří Rybák,
jednatel

Pro malou firmu, která denně řeší provozní
problémy, zajišťování zakázek, finanční toky,
logistiku, personální zajištění atd., je takřka
nemožné zabývat se vlastní propagací na profesionální úrovni. To všechno jsme mohli změnit
díky Kreativnímu voucheru SČK.“

www.trysyst.cz
Dodavatel kreativní služby:
Dana Jirásková
www.danajiraskova.cz

www.kreativnivouchery.s-ic.cz
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UHELNÝ MLÝN
Majitelé společnosti Uhelný mlýn zakoupili zchátralý objekt
uhelného mlýna v areálu šroubáren v Libčicích nad Vltavou
z konce 19. století se záměrem zrekonstruovat jej, dát mu nový
život a přetvořit jej na místo pro kulturní a společenské akce
místních i přespolních.

„Místní komunita se učí teprve s místem
pracovat, zvyká si na nově zpřístupněný
areál i na jeho využití. Je to proces, jehož
význam ukáže až čas.
Andrea Hoffman
Nečasová
a Patrik Hoffman,
majitelé

Klenot mezi industriály
nedaleko Prahy.
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Díky kreativnímu voucheru jsme mohli
zrealizovat web, který funguje jako zdroj
informací a inspirace, jak s opuštěnými
brownfieldy zacházet.“

www.uhelnymlyn.cz
Dodavatel kreativní služby: Designové
a technologické studio manGoweb, s.r.o.
www.mangoweb.cz

www.kreativnivouchery.s-ic.cz

USB Media, spol. s r.o.
USB Media je malá ale flexibilní společnost, která navrhuje, vyrábí
a dodává reklamní IT předměty. Proto, aby se ve svém oboru
udržela na špici, považuje za klíčovou vlastní prezentaci i způsob,
jakým klienty oslovuje.
Nabídka předmětů pouze prostřednictvím fotodokumentace není
atraktivní ani dokonalá, a tak se firma rozhodla od základů
přebudovat web a při vizualizaci vsadit na 3D rendry.

„Díky finanční podpoře Kreativního
voucheru jsme mohli firmu skokově
posunout tam, kde jsme chtěli být –
řádově o několik stupňů nad konkurencí.

Tereza Vašinová,
jednatelka

Díky způsobu prezentace a responzivnímu webu jsme navázali spolupráci nejen
s partnery v ČR, ale také s partnery zahraničními, kteří mají zájem distribuovat
naše produkty.“

www.usbmedia.cz
Testovací režim: www.usb.yunnan.litea.cz
Dodavatel kreativní služby:
Litea Solution s.r.o.
www.litea.cz
www.kreativnivouchery.s-ic.cz
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ÚVT Internet s.r.o.
Společnost ÚVT Internet poskytuje telekomunikační služby tzv.
Tiple play (telefon, internet, HDTV). Má vybudovanou vlastní
přístupovou optickou síť a HW a SW řešení 3P služeb je výhradně
v jejím vlastnictví, což zajišťuje koncovým zákazníkům plnou
kontrolu nad kvalitou poskytovaných služeb.

„Důvodem žádosti o Kreativní voucher byla naše
snaha zlepšit komunikaci se zákazníkem, zatraktivnění webové prezentace a adekvátní uzpůsobení pro on-line marketing.

Radek Janeba,
jednatel

Výsledkem je grafický návrh webu. Již v testovacích verzích se toto jevilo jako krok správným
směrem s pozitivním dopadem na vztah se
zákazníkem. Zrychlení procesů komunikace
s klientem je jedním z faktorů, které ovlivňují
pozici firmy na trhu a její konkurenceschopnost.“

www.uvtnet.cz
Dodavatel kreativní služby:
BlueGhost.cz, s.r.o.
www.blueghost.cz
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01.01
ZNAČKA SIC

Značka SIC se skládá ze dvou částí: loga
a doplňkového textu.
Logo představuje propojení dvou segmentů –
komerční a vědecké sféry. Podklad liter S a C tvoří
dva protitvary, které jsou zobrazeny ve fázi před
propojením. Mezera mezi těmito protitvary vytváří
prostřední literu I, označení pro inovace.
Interpretace značky je tedy jednoduchá – SIC je
instituce, která propojuje dva tematicky odlišné
celky, aby dala vzniknout inovacím.
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