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Zhruba polovina reklamních obrazovek míří na konkrétní cílovou skupinu. Jsou jimi především
skupiny s vysokými příjmy a rozhodovacími pravomocemi (luxusní kadeřnictví a wellness
centra, golfové kluby, komerční centra, hotelová zařízení…). Další klíčovou skupinou jsou mladí
lidé          v produktivním věku. Velice obletovaná a tvárná skupina, která ochotně mění své
postoje                 a přizpůsobuje se nabízeným trendům ( natáčení videa , reklamní obrazovky
na diskotékách a za barem, multikina…). Ale i další úzce vymezené skupiny. Obsah a nasazení
spotu je poté závislé                 na přirozeném projevu té které cílové skupiny.

      

 

  

 

  

Reklama je dobře podaná informace s dávkou emočního vlivu, která donutí zákazníky pořídit     
     si produkt. Tak proč si video-reklamu taky neuděláte? My Vám poradíme. Naše firma
spustila originální internetový cestovní a obchodní portál, založený na profesionální
videoprezentaci!          Je určený pro českou, ale i zahraniční náročnou klientelu. Moderní, akční
image filmy přesně podle Vašich představ. Jednoduchá, ale absolutně čitelná a zábavná
informace o Vašem zařízení, firmě      či provozovně. Vytvoříme Vám zajímavou video webovou
prezentaci, nafotíme krásné fotografie.  Vyjdeme vstříc jak požadavkům na jednoduchý a
finančně nenáročný projekt, tak i vytvoření náročnějšího dokumentu či reklamy. Samozřejmostí
je profesionalita od vybavení až po celkový výsledek. Dopřejte svým klientům zábavu pomocí
video prezentace Vašich produktů. Svatba           je jeden z nejzásadnějších dnů ve vašem
životě a proto si zaslouží být co nejlépe zaznamenán.          I po letech budete mít možnost si
tento velký den připomenout a zavzpomínat na krásné okamžiky. Proto nabízíme svatební
videa  přesně
podle vašich představ. Chcete přece, aby vaše 
svatební video
byl pěkný ucelený snímek, na který je radost se dívat. Možná zvažujete, zda služeb svatebního
kameramana využít či nikoliv.

  

Kompletní výroba videa a video reklamy od vytvoření scénáře, natočení díla, po titulkování        
  či dabing až po závěrečnou výrobu nosičů - produkce i postprodukce. A nabízíme mnohem víc
- úzce spolupracujeme s novým a netradičním video portálem Via-portal. Vytvoření SEO
optimalizace na Vaší grafické kartě Via-portal je naprostou samozřejmostí. Natáčení videa u
nás není žádný problém.
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