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O společnosti

Full service reklamní agentura
— výroba reklamy 
— grafické studio 
— prezentační systémy 
— reklamní předměty  
— webdesign 
— tiskárna

Prezentace v tisku za nízké ceny
Díky vlastnímu zázemí s nejmoderněj- 
šími stroji na tisk různých tiskovin, 
samolepek, bannerů a díky spolupráci 
se zahraničními dodavateli reklamních 
předmětů a prezentačních systémů,  
a dalšími specializovanými výrobci  
v oblasti reklamy, jsme připraveni veškeré 
naše služby realizovat až do úplného 
konce. Vzhledem k extenzivním odběrům 
u našich dodavatelů, jsou naše ceny 
produktů nesmírně nižší, oproti přímému 
oslovení jednotlivých specializovaných 
výrobců a dodavatelů.



Spokojenost a úspora
Naše organizační kultura pomocí této 
politiky umožňuje svým zákazníkům 
optimalizovat a zjednodušovat nákupní 
proces, což vede v konečném důsledku 
k nezanedbatelným úsporám. Spoko-
jenost našich stávajících zákazníků  
i neustále narůstající počet těch nových 
je potvrzením správnosti této myšlenky.

www.unimark.cz

UniMark (pod původním názvem do r. 2014 
Cheapdesign) je reklamní agentura, grafické 
studio a tiskárna, poskytující komplexní řešení 
v oblasti reklamní propagace, internetových 
řešení, grafických návrhů a tiskových 
služeb pro firmy za účelem měřitelného 
marketingového přínosu. Samozřejmostí 
našeho reklamního a grafického studia 
je osobitá a kreativní tvorba grafických 
návrhů se smyslem i pro ten nejmenší 
detail, přehlednost, jednoduchou strukturu 
a intuitivní ovládání. Grafické návrhy, ať 
už webdesign, reklamní materiály či jiné 
prezentace vytvoříme dle Vašich požadavků 
s ohledem na firemní identitu i technologické 
a finanční možnosti. Při naší práci využíváme 
nejnovější trendy kreativních technologií  
a tím pomáháme tuzemským i zahraničním 
klientům v jejich růstu a posílení prestiže.

Dlouhodobá spolupráce
Každému klientovi poskytujeme 
nadstandard oproti jeho očekávání. 
Věříme v hodnotu dlouhodobého 
vztahu, v rámci kterého měníme 
komunikaci z formální na přátelskou. 
Takový přístup má pro naše klienty 
maximální efektivnost a návratnost 
investic.



UniExpo / prezentační systémy
Od jednoduché prezentace až po luxu-
sní expozice. 
U nás dostanete vše, co si pod po-
jmem prezentace umíte představit. 
Zvenčí poskytují naše systémy potěšení 
svým designem, zevnitř prvotřídním 
zpracováním. Jsme výrobcem a doda-
vatelem širokého sortimentu prezen-
tačních systémů s dodáním do 24 hodin.
Na našich internetových stránkách je 
pro Vás připravený rozsáhlý e-shop 
prezentačních systémů. Rádi Vám také 
zašleme tištěný katalog.

www.unimark.cz/prezentacni-systemy

Uni 
Expo

• Banner stojany 
• Roll Up systémy   
• Stojany na prospekty 
• Světelné rámy 
• Vlajkové systémy 
• Flipcharty 
• Orientační systémy 
• Zákaznické poutače 
• Výstavní stěny 
   a mnoho dalšího



UniAdvert / výroba reklamy
Jsme připraveni Vám nabídnout, vy-
brat, zrealizovat a nainstalovat jakou-
koliv reklamu. Reklama nás obklopuje 
na každém našem kroku a jediné co 
jí může odlišit je dobrá idea a kvalitní 
provedení podepřené marketingovým 
přístupem. Nabízíme Vám uskutečnění 
Vašich přání a potřeb tak, aby jejich 
realizace maximálně splňovala Vaše 
požadavky.

www.unimark.cz/reklama

Uni 
Advert

• Reklamní desky 
• 3D písma 
• polepy vozidel 
• lepicí pásky 
• totemy 
   a mnoho dalšího



UniPromo / reklamní předměty
Vyberte si z širokého sortimentu reklam-
ních předmětů v našem rozsáhlém 
e-shopu, kde nabízíme více než 4000 
položek. Samozřejmostí je potisk, 
ražba, laser nebo výšivka. Miliony kusů 
skladem s rychlým dodáním. Rádi Vám 
zašleme také tištěný katalog reklam-
ních předmětů nebo vzorky.

www.unimark.cz/reklamni-predmety

Uni 
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UniWeb / webdesign
Nabízíme komplexní služby v oblasti 
Internetových prezentací - od pora-
denského servisu, grafického návrhu 
až po realizace www stránek, včetně 
oživení domény a zajištění optimálního 
prezentačního prostoru. U každého pro-
jektu preferujeme individuální přístup, 
s cílem najít nejoptimálnější řešení pro 
Vás.

www.unimark.cz/webdesign

Uni 
Web



UniPrint / tiskárna
Vytiskneme Vám prezentační materiály, 
za které se nebudete muset nikde 
stydět. 

Tiskneme brožury, katalogy, letáky, 
plakáty, kalendáře, velkoformátové 
samolepky a bannery, přímý UV potisk 
deskových materiálů a mnoho dalšího. 
Používáme špičkové stroje s brilantími 
barvami a kvalitní materiály. Rychlé 
dodání je u nás samozřejmostí.

www.unimark.cz/prezentacni-systemy
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UniGraf / Grafické studio
Vytváříme kreativní design podepřený 
marketingovým přístupem, který 
efektivně podpoří prodej. Náš tým se 
snažíme formovat tak, aby se skládal 
z různorodých osobností, a věříme, že 
každý z nich dokáže nabídnout zcela 
odlišný pohled na věc a jejich real-
izace bude maximálně splňovat Vaše 
očekávání.

www.unimark.cz/reklama
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reference

Malá ukázka našich referencí
— logotypy 
— corporate identity 
— webdesign  
— realizace 
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Těšíme se na  
naší spolupráci!
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