
REALITNÍ KANCELÁŘ STYL s.r.o. se prezentuje veřejnosti ve svěžím 
vzhledu, navrženém a realizovaném ve Studiu DESTINY. 

REALITNÍ KANCELÁŘ STYL s.r.o. se zabývá realitní činností, 
související se zprostředkováním prodeje, pronájmu či koupě 
nemovitostí, včetně poradenské činnosti v oboru realit, investic 	
a financování nemovitostí. Společnost byla založena v roce 

2007, zkušenými odborníky v oboru realit a jejím cílem  je poskytovat kvalitní, komplexní 	
a profesionální služby.

Studio DESTINY mělo za úkol, vyřešit kompletně vzhled nově založené společnosti a sestavit 
koncept její prezentace vůči veřejnosti. Trh je přesycen realitními kancelářemi a bylo potřeba 
našeho klienta posunout před konkurenci. Zvolili jsme proto pojetí designu tak, aby bylo jasné, 
že se jedná o seriózní kancelář, poskytující služby na patřičné úrovni. Vnesli jsme do veškerých 
prvků prezentace jednotnou linku tak, aby působila uceleným dojmem.

Poskytnuté služby
	 Grafický design – návrh logotypu
	 Sazba a tisková příprava prezentačních materiálů
	 Realizace tisku ofsetovou a digitální technologií
	 Vytvoření webové prezentace včetně CMS (aplikace pro správu obsahu)
	 Technická podpora pro zprovoznění webové prezentace (zajištění domény,	

 hostingových služeb, e-maily)
	 Reklamní předměty
	 Reklamní polep vozidel
	 Výroba a montáž vitríny
	 Výroba a montáž reklamního štítu s logem

Grafický design – Corporate Identity
Studio DESTINY vytvořilo originální grafický design, který vychází z logotypu a byl následně 
zakomponován do všech materiálů klienta.

Výroba reklamy
Součástí projektu byla výrobá reklamy v podobě firemního štítu, umístěného nad vchodem 
do kanceláře. Jelikož se nachází sídlo kanceláře v budově, kterou má pod dohledem Památkový 
ústav, bylo nutné dodržet určitá specifika, aby štít nepůsobil rušivě na celkový vzhled budovy. Projekt 
také zahrnoval výrobu vitríny, která by splnila požadavky na snadnou obměnu vnitřní dekorace 	
a inzerce.

V neposlední ředě také polep vozu, který měl být kombinací decentního stylu a viditelné firemní 
propagace.

Logotyp RK Styl byl prvním krkem při tvorbě 
Corporate Identity. Toto je výsledná podoba, 
která vzešla z několika předchozích variant.

Reklamní štít, který je umístěn nad vchodem 
kanceláře. Štít jsme navrhli, vyrobili  
i namontovali.

Reklamní polep firemního vozu.

FULLSERVISOVÉ REKLAMNÍ SLUŽBY 
PŘÍPADOVÁ STUDIE - REALITNÍ KANCELÁŘ STYL s.r.o.

www.destiny.cz



Webové stránky včetně aplikace pro správu a údržbu obsahu (CMS)
Jedna z hlavních částí projektu byla webová prezentace kanceláře, která měla sloužit jako 
aktivní podpora prodeje a služeb. Bylo tedy nutné zhotovit prezentaci takovou, která bude 
respektovat daný vizuální styl v souladu se všemi materiály, bude uživatelsky přehledná 
a reprezentativní. Hlavní důraz byl kladen na snadnou obsluhu a údržbu obsahu (inzerátů 
a novinek) ze strany realitní kanceláře. Navrhli jsme přehlednou aplikaci, která v mnoha ohle-
dech usnadňuje práci při vytváření inzerce v rámci webové prezentace a její obsluha vyžaduje 
pouze základní znalosti z obsluhy PC. Klient tak získal volnost pro editaci obsahu webových	
stránek v rámci vlastních zdrojů a díky tomu šetří nemalé náklady spojené s aktualizací prezentace.	

Jaký je výsledek
Výsledkem je ucelená Corporate Identity, která v plné míře reprezentuje společnost REALITNÍ 
KANCELÁŘ STYL s.r.o. a pomáhá jí v boji s konkurencí. Studio DESTINY opět dokázalo, 	
že přívlastek Fullservisové studio je v souvislosti s DESTINY na místě.

Jak hodnotí projekt zadavatel
„Studio DESTINY nám bylo doporučeno jedním z řady jeho spokojených zákazníků. V prvo-
počátku jsme chtěli pouze vytvoření loga společnosti a polepy firemních vozidel. Pracovní tým 
studia DESTINY ale odvedl v krátkém čase perfektní výkon, což nás utvrdilo v tom, že reklamní 
studio DESTINY je pro nás tím pravým partnerem. Profesionální přístup, kvalita, kreativita, 	
a pro nás perfektní reklamní prezentace naší firmy, to je reklamní studio DESTINY!”

Iveta Kadlecová
Jednatel společnosti

REALITNÍ KANCELÁŘ STYL s.r.o.

Stručně o Studiu DESTINY
Jsme fullservisové reklamní studio, které 

patří mezi přední poskytovatele řeše-

ní a služeb v reklamním a grafickém 

odvětví. Studio bylo založeno v roce 

1992 a od té doby úspěšně dodává kva-

litní produkty a poskytuje reklamní služ-

by 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.rkstyl.cz

Náhled detailního zobrazení jednoho z inzerátů

Náhledy prostředí aplikace CMS na správu 
obsahu webové prezentace www.rkstyl.cz. Díky 
této aplikaci mohou oprávnění uživatelé editovat 
textový a obrázkový obsah webové prezentace. 
První Screenshot zobrazuje seznam uveřejněných 
inzerátů. Na druhém Screenshotu je vidět editace 
inzerce.

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


