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Contacts

Reference

Kontakty

Bekus Art Style
Česká lékárnická komora
Česká spořitelna, a. s.
EKOTOXA OPAVA, spol. s r. o.
Charita Opava
Kapka Naděje
Moravskoslezské cukrovary, a. s.
MPA GROUP s. r. o.
Optys, spol. s r. o.
Sdružené zdravotnické zařízení Krnov
Slezská nemocnice v Opavě
Slezská univerzita v Opavě
Tesco Stores ČR
Wiplast, spol. s r. o., a další

iOPAVSKO.cz s.r.o.
Havlíčkovo nábřeží 2728/38
702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
IČO: 28614968
E-mail: info@iopavsko.cz

Office Opava
Olomoucká 8
746 01 Opava
Telefon: +420 733 184 420
Mobil: +420 774 669 000

Web links

Representation

www.firemni-akce.eu
www.tvopavsko.cz
www.iopavsko.cz

www.studentagency.cz

Odkazy

Zastoupení

Information about our agency
Informace o agentuře

Agentura iOPAVSKO.cz, s.r.o. (dříve Jiří BOLÍK – iOPAVSKO.cz) se od roku 2005 zabývá servisem pro firemní klientelu.
Nejen pro unikátní nápady, ale především pro vzorné organizační zabezpečení jsou její služby každoročně vyhledávány
významnými klienty nejen Moravskoslezského regionu.
K nosným projektům agentury patří public relations a kongresová turistika – odborné semináře, konference, kongresy,
sympózia aj. Ale dokáže také spojit příjemné s užitečným a uspořádat firemní prezentace, večírky, setkání s klienty,
věrnostní programy, relaxační pobyty, a to vše dle přání klienta. Novinku pak tvoří nabídka netradičních zážitků.
Agentura iOPAVSKO.cz nabízí kreativní zpracování Vašeho zadání, detailní řešení a precizní realizaci Vašich akcí.

Hlavní činnosti agentury iOPAVSKO.cz:

Events

Události a zážitky
Nabízíme nápaditý a precizně vedený event management. Zajistíme pro Vás nejrůznější akce a zážitky dle Vašich přání a představ, ať už se jedná o eventy vzdělávací, incentivní, zákaznické a vnitrofiremní, nebo o relaxační a sportovní pobyty
či různé druhy zážitků. Uvedené služby nabízíme ve dvou úrovních – standard
nebo All inclusive.

Advertisement
Reklama

Proč ztrácet čas sháněním reklamních agentur, když se o vše postaráme za Vás.
Na základě zadání připravíme mediální plán, určíme strategii, složky komunikačního mixu a načasování. Poté najdeme cestu implementace, realizace. V rámci
kampaně zajistíme grafické zpracování, inzerci v tisku, televizní a rozhlasové spoty, tisk reklamních předmětů a jiných propagačních materiálů včetně jejich výroby.

Media relations
Vztahy s médii

Společně s Vámi identifikujeme cíle pro komunikaci s médii, navrhneme vhodné prostředky a plán jejich využití. Budeme řídit Vaše aktivní kontakty s novináři
a zorganizujeme akce, na nichž bude možné médiím předat informace (tisková
konference, kulatý stůl, brífink, press foyer, press trip atd.). Převezmeme odpovědnost za styk s médii, např. roli tiskového mluvčího, případně poskytneme pro
jeho práci potřebné konzultace a komplexní servis.

B2B

Obchodní vztahy
Naše Agentura Vám zprostředkuje cestovní služby spojené s Vašimi obchodními
či soukromými cestami. Už nemusíte trávit čas nad hledáním nejvhodnějších
spojů, nejlevnějších letenek a jiných. O vše se postaráme za Vás. Naším cílem je
usnadnit Vám práci a ušetřit čas, který můžete vynaložit na jiné činnosti. Rychlost, diskrétnost a preciznost jsou samozřejmostí. Navíc zajistíme komfortní dopravu na letiště a nádraží v Ostravě.

Additional services
Doplňkové služby

Aby Vaše událost či zážitek byl celistvý, zajistíme spokojenost Vašich klientů a obchodních partnerů. Zařídíme pro ně ubytování a dopravu, kulturní a společenský program a technické vybavení. Na závěr Vám vyhotovíme video a fotodokumentaci jako upomínku na daný event. Dokážeme připravit kompletní cateringový
servis včetně zajištění potřebného inventáře (stoly, ubrusy, nádobí, aj.) a personálu
(číšníci, servírky, barmani, hostesky, kuchaři, cukráři, aj.). Součástí naší nabídky je
coctail bar s více než 250 míchanými nápoji.

• kongresy, konference,
semináře, sympózia
• firemní a společenské akce
• relaxační a sportovní pobyty
• teambuilding
• incentivy
• zážitky, aj.

•
•
•
•
•
•

situační analýza
definice cílů
mediální strategie
implementace
realizace
reporting

• firemní časopisy
• mediální zastupování – služba
tiskového mluvčího
• krizová komunikace
• interní komunikace
• sponzoring
• instruktážní videa

• rezervace letenek
• prodej mezinárodních
autobusových jízdenek
• ubytování
• vízové služby
• cestovní pojištění
• pronájem automobilů

• péče o klienty a obchodní partnery
• fakultativní výlety
• překladatelské služby
• videoprojekce, ozvučení
• video a fotodokumentace
• cateringový servis
• firemní večírky, aj.

