
Střední firmy do 50 zaměstnanců

Velké firmy, akciové společnosti

Drobní podnikatelé a živnostníci

Nabídka služeb pokrývá kompletní potřeby v oblasti reklamy a prezentace 

od vyhotovení loga, vizitek, přes propagační materiály, profesionální webové 

stránky, e-shopy až po kompletní zajištění marketingu. Pokud ještě nemáte 

nadefinovaný jednotný vizuální styl (Corporate Design) vaší společnosti 

či živnosti, tak designéři společnosti 5Q vám vyhotoví corporate design na míru 

službám či produktům, které poskytujete. Máme řešení jak pro velké, tak i malé 

firmy a živnostníky. Řídíme se heslem, že i s omezeným rozpočtem se dá pracovat 

a dodat zákazníkovi služby na profesionální úrovni.
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5Q, spol. s r.o.

5.května 159/15, Liberec 1 - Staré Město
www.5q.cz,  info@5q.cz,  (+420) 777 777 019
 

www.5q.cz

profesionálně zpracované 
propagační materiály jsou 
vizitkou každé úspěšné firmy

naši zákazníci

ProPagace 
od a do Z

V oblasti propagace služeb a produktů 
vám nabídneme kompletní 
sortiment služeb.

5Q | 



weblogo propagační materiály

Společnost 5Q realizuje webové stránky vždy na míru oboru, ve kterém podnikáte. Každý web 

vyžaduje svůj čas a osobitý přístup k realizaci. Naši grafici vám navrhnou vhodný design webu 

z pohledu stylu i struktury s ohledem na vámi nabízené služby a produkty. Všechny webové 

stránky stavíme na našem administrativním systému, který vám umožní upravovat texty, 

obrázky, fotogalerie a to včetně vytváření nových podstránek. 

Logo je vizitkou každé společnosti, a prozradí 

zákazníkům mnoho o kvalitě nabízených služeb 

či produktů, které prodáváte. Navržené logo od naší 

společnosti 5Q bude budit důvěru a zájem. Na první 

schůzce si vyslechneme vaše představy o barvách 

a stylu loga. Naši grafici vám pomohou v případě, 

že zatím představu nemáte. Poté vám zpracujeme 

několik návrhů. 

ProFeSioNáLNí weboVé StráNKy jSou záKLaDeM 
ProPagaCe KažDého PoDNiKateLe a žiVNoStNíKa

Logo je VizitKou KažDé SPoLečNoSti, StyL Loga 
by MěL být aDeKVátNí VašeMu oboru PoDNiKáNí

V DNešNí KoNKureNCi jSou ProFeSioNáLNí 
ProPagačNí MateriáLy MožNoStí, jaK Se oDLišit

design či redesign webu na míru

možnost návrhu loga 

vlastní administrativní systém

intuitivní správa textů a obrázků

tvorba propagačních textů

pomoc s výběrem  profi fotek

zajištění překladu webu
profesionální logo na míru

grafický manuál k logu

corporate design na míru

seo, internetový marketing
KVaLitNí PoziCe Ve VyhLeDáVačíCh, NoVí záKazNíCi 
z  PPC KaMPaNí S DobrýM PoMěreM CeNa / VýKoN

Do internetové reklamy patří činnosti, které přispívají 

k dosažení větší návštěvnosti webových stránek 

nebo e-shopu, čímž získáte nové zákazníky nebo 

zvýšíte prodej zboží. Seo optimalizace webových 

stránek, e-shopů zajišťuje správné nastavení 

webu pro vyhledávače Seznam.cz a google.cz, 

které povede ke zlepšení pozic na důležitá klíčová 

slova. Další službou v  této oblasti je správa PPC 

kampaní a samozřejmě kvalitně postavená stránka 

na sociálních sítích Facebook, twitter, google+.  

seo optimalizace a ppc kampaně

profi stránky na facebook, twitter, google+

detailní statistiky

vizitky    

letáky, brožury, roll-upy 

velkoplošná reklama  

reklamní předměty  

Profesionální vizitky s kvalitním logem, čistým rozvržením 

vašich kontaktních údajů.

Kvalitně zpracovaný leták osloví mnoho vašich zákazníků. 

V našich partnerských tiskárnách zajistíme dobré ceny.

Vytvoříme pro vás tiskové podklady pro billboard, reklamu 

do clap-rámy a city-lighty. 

Navrhneme vám vhodné reklamní předměty s dobrým 

poměrem cena / výkon.


