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Značka LIVIZ dostala novou tvář od Studia DESTINY pro prezentaci  
v rámci evropských států. 

Společnost LIVIZ je výrobce kvalitní ruské vodky již od roku 1897.  
Značka má velmi silnou pozici především na domácím trhu. Dodnes  
je jedním z největších lihovarů v Rusku a nyní vstupuje v zastřešení 
společnosti Assent Consulting Partners a.s. i na evropský trh.

Dnes vyrábí LIVIZ následující známé vodky: „Diplomat“, „Golden  
Moscow“, „Saint-Petersburg“, „Sinopskaya“, „Pyatizvezdnaya“.

 
Studio DESTINY mělo za úkol, vyřešit kompletně vzhled značky LIVIZ a sestavit koncept její 
prezentace na trhu EU. Jako podklady jsme obdržely pouze loga produktů a fotografie lahví. 
Bylo tedy zapotřebí vytvořit atraktivní design a aplikovat jej do všech propagačních materiálů. 
Vzhledem k postavení této značky muselo být zpracování prezentace na špičkové profesionální 
úrovni.

Poskytnuté služby
 Vytvoření nové grafické tváře značky LIVIZ
 Sazba a tisk propagačních materiálů ve více 

jazyčných verzích
 Realizace tisku ofsetovou a digitální technologií
 Design a výroba reklamních panelů
 Design a výroba reklamních plakátů
 Technická podpora pro zprovoznění webové  

prezentace (zajištění domény, hostingových  
služeb, e-maily) 

 Kompletní zpracování webové prezentace ve více jazyčných verzích 

Grafický design – Corporate Identity
Studio DESTINY vytvořilo originální grafický design, který byl následně zanesen do veškerých 
prezentačních materiálů značky LIVIZ.

Výroba reklamy
Součástí projektu byla výroba reklamy 
v podobě propagačních stojanů,  
panelů, letáků, plakátů nebo také  
papírových stojánků na stoly do barů  
a restaurací. U všeho jsme drželi  
jednotnou grafickou linku, aby bylo 
snadné identifikovat příslušnost  
prezentovaného produktu ke značce 
LIVIZ. 



Webová prezentace značky LIVIZ
Jedna z hlavních částí projektu byla webová prezentace kanceláře, která měla sloužit jako 
aktivní podpora prodeje produktů LIVIZ. Bylo tedy nutné zhotovit prezentaci takovou, která 
bude respektovat daný vizuální styl značky, v souladu se všemi materiály, bude uživatelsky 
přehledná a reprezentativní. Každou stránku prezentace jsme vždy doplnili o decentní animaci, 
zpracovanou technologií Adobe Flash, která příjemně doplňuje celkový dojem ze stránek.  
Projekt je zaměřený především na koncovou cílovou skupinu, v podobě spotřebitelů a středních 
odběratelů. V budoucnu budou stránky rozšířeny o neveřejnou sekci pro potřeby velkoodběra-
telů, která bude vyžadovat přihlášení uživatelským jménem a heslem. 

Jaký je výsledek
Vybavili jsme společnost Assent Consulting Partners a.s. vším potřebným, co je v začátku 
nutné ke vstupu značky LIVIZ na evropský trh. Celý projekt byl především záležitostí vytvoření 
kvalitní image značky LIVIZ ,a to ve velmi krátkém časovém období. Soudě dle kladných  
ohlasů se nám to povedlo. Nová image byla již prezentována na mezinárodní výstavě v Anglii,  
kde sklidila značný úspěch.

Jak hodnotí projekt zadavatel
„Studio DESTINY prokázalo profesionální a kreativní přístup k projektu a výsledek hodnotím 
velmi kladně. Za krátký čas nám zpracovalo všechny potřebné materiály pro odstartování  
prezentace značky LIVIZ v zemích EU, a to ve špičkové kvalitě. Spolupráci se Studiem DESTINY 
mohu jen doporučit.”

Ing. Kamil Marvánek
Jednatel společnosti

Assent Consulting Partners a.s.

Stručně o Studiu DESTINY
Jsme fullservisové reklamní studio, které 

patří mezi přední poskytovatele řešení  

a služeb v reklamním a grafickém odvět-

ví. Studio bylo založeno v roce 1992  

a od té doby úspěšně dodává kvalitní 

produkty a poskytuje reklamní služby 

klientům, kterým tím aktivně pomáhá 

s prosazením se a vzestupu na trhu.

Kanceláře PRAHA

Plzeňská 113/155
150 00 PRAHA 5
Česká republika
Mobil:  +420 775 212 180
Tel.:  +420 255 739 225
Fax:  +420 377 443 158
Email: info.praha@destiny.cz

Kanceláře PLZEŇ

Farského 20
326 00 PLZEŇ
Česká republika
Mobil:  +420 603 467 200
Tel.:  +420 377 429 851
Fax:  +420 377 443 158
Email: info.plzen@destiny.cz

DESTINY reklamní studio s.r.o.
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Náhled úvodní stránky webové prezentace www.liviz.cz

Stránka každého produktu je vždy laděná do 
pro něj specifické barvy.

Více informací o tomto a dalších 
podobných projektech si přečtěte  
na našich stránkách: 
www.destiny.cz/reference.html

Stránky jsou také doplněné o sekci, kde je 
možné stáhnout pozadí na plochu monitoru, 
tématicky laděné ve stylu LIVIZ nebo 
prohlédnout prezentační videa,. viz. níže.


