Union Point, s. r. o.
Společnost Union Point vznikla roku 2007 a svou činnost
zaměřuje na marketing a média. Naši experti se mohou
pochlubit mnohaletými zkušenostmi ve svém oboru. Služby
poskytujeme městům, obcím, ﬁrmám, institucím, jednotlivcům
a dalším subjektům.

Třikrát ANO naší ﬁlozoﬁe

Třikrát NE naší ﬁlozoﬁe

ANO Za nabízené služby zodpovídáme.

NE Kvantita, ale kvalita.

ANO Děláme, co nás opravdu baví.

NE Levně a špatně.

ANO Za výsledky naší práce si stojíme.

NE Úskoky a nepoctivost.

Naše služby
CITYMARKETING
Zabýváme se komplexní problematikou městského marketingu. Městům a obcím pomáháme zvládnout umění
komunikace – od přípravy mediálního auditu po otázky související s identitou daného regionu.

PUBLISHING
Vytvoříme vám jakékoliv textové podklady a publikace. Jinými slovy nabízíme copywriting i samotnou
přípravu a výrobu např. ﬁremních časopisů, městských periodik, reklamních materiálů apod.

COACHING
Díky nasazení našich profesionálních koučů můžete dospět k mnoha cílům jak v pracovním, tak
v osobním životě. Koučink, to je dosažení sebedůvěry, seberealizace, sebeuspokojení a v konečném
důsledku i schopnosti koučovat sebe sama.

IDENTITY
Jedním z předpokladů úspěchu je odlišit se od ostatních. Poradíme, jak posílit vaši tvář, třeba
graﬁckou úpravou webu nebo vytvořením jednotného vizuálního stylu.

TRIBUNE
Za naše klienty pečujeme o korektní PR neboli vztahy s médii a další veřejností, a to díky mnoha nástrojům
počínaje přípravou tiskových materiálů přes budování dobré pověsti a krizovou komunikací konče.

Co s agenturou Union Point získáte
•
•
•
•
•
•

Spolehlivého partnera čili náš tým zkušených lidí, expertů ve svém oboru.
Nižší náklady a možnost plně se věnovat vaší hlavní činnosti.
Nezávislý pohled odborníků zvenčí při hodnocení situací a řešení problémů.
Větší efektivitu vlastního marketingového či mediálního oddělení, jeho větší motivaci a chuť přinášet nové nápady a inspirace.
Posílení konkurenceschopnosti: delegování vedlejších zodpovědností = větší pružnost v samotném podnikání.
Nemalý posun v naplňování vašich cílů.
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Orientační ceník služeb Union Point, s. r. o.
Uvedené ceny jsou orientační. V případě zájmu nám sdělte požadavek a my připravíme kalkulaci. Máte již uzavřený
rozpočet a nemůžete si dovolit zaplatit ani o korunu navíc? Zašlete nám vámi kalkulovanou částku spolu s cílem
a my vám řekneme, co jsme schopni připravit, popř. kde můžete ještě ušetřit. U nás v Union Point totiž věříme,
že cena je druhotná v porovnání s kvalitně zhotoveným a odevzdaným dílem, které uspokojí každého zadavatele.
Na nás je, abychom vám peníze uspořili na tom správném místě.

CITYMARKETING

– Ceník hodinových sazeb

Marketing director 2 500 Kč
Account manager senior 2 000 Kč

PUBLISHING

Account manager 1 500 Kč
Produkční 700 Kč

– Ceník hodinových sazeb

Publishing director 2 200 Kč
Account editor senior 1 500 Kč

Account editor 1 200 Kč
Produkční 700 Kč

• Korektury gramatické, pravopisné (interpunkce, morfologie, syntax, lexikologie) a stylistické úpravy: 280 Kč za normostranu
• Tvorba webových textů (včetně závěrečných korektur): 1 500 Kč za normostranu
• Tvorba reklamních sloganů – dle kalkulace

COACHING

– Ceník hodinových sazeb

Osobní koučink
Koučovací telefonát o délce 30 minut zdarma
Ochutnávka z osobního koučinku 30 minut 500 Kč
Orientační ceník hodinových sazeb

Akreditovaný profesionální kouč ICF 6 500 Kč
Profesionální kouč 4 500 Kč
Média kouč 3 000 Kč

Týmový koučink
Orientační ceník za den koučovaného týmu

Tým do 5 osob 15 000 Kč
Tým do 10 osob 20 000 Kč
Tým 11 a více osob dle kalkulace

Speciální nabídky
Virtuální profesionál (VP)
Profesionální kouč je vám plně k dispozici
na telefonu a e-mailu.
Měsíční balíček obsahuje: 4x telefonát (jeden telefonát
30 min. dle dohody), 3x e-mail
Cena za měsíc 4 500 Kč
Cena za měsíc při smlouvě na 6 měsíců 25 000 Kč

Profesionál (P)
Profesionální kouč je vám plně k dispozici osobně,
na telefonu a e-mailu.
Měsíční balíček obsahuje: 2x schůzka za měsíc, 3x telefonát
(jeden telefonát 30 min. dle dohody), 5x e-mail
Cena za měsíc 10 500 Kč
Cena za měsíc při smlouvě na 12 měsíců 58 000 Kč

Polovirtuální profesionál (PP)
Profesionální kouč je vám k dispozici osobně,
na telefonu a e-mailu.
Měsíční balíček obsahuje: 1x schůzka za dva měsíce,
3x telefonát (jeden telefonát 30 min. dle dohody), 3x e-mail
Cena za měsíc 6 500 Kč
Cena za měsíc při smlouvě na 6 měsíců 35 000 Kč

Dárkový poukaz
Profesionální kouč je k dispozici osobně a na telefonu.
Dárkový poukaz obsahuje: 1x mailing (nastavení procesu
koučinku), 1x telefonát (nastavení a identiﬁkace cílů),
1x schůzka (realizace koučinku a nastavení strategie)
Držitel dárkového poukazu má 10% slevu na veškeré naše služby.
Cena poukazu 3 800 Kč

IDENTITY

– Ceník hodinových sazeb

Creative director 1 990 Kč
Account manager 1 590 Kč
Graphic designer 890 Kč

Produkční 690 Kč
DTP 690 Kč

Speciální nabídky
Malý graﬁk 1 500 Kč/měsíc
Cena obsahuje: 2 h. graﬁckých prací, 2 h. produkční práce
Měsíční paušál – smlouva na 12 měsíců
Graﬁk 2 800 Kč/měsíc
Cena obsahuje: 4 h. graﬁcké práce, 3 h. produkční práce

TRIBUNE

Velký graﬁk 4 900 Kč/měsíc
Cena obsahuje: 1 h. creative director, 1 h. account manager,
7 h. graﬁcké práce, 4 h. produkční práce
Měsíční paušál – smlouva na 12 měsíců

– Ceník hodinových sazeb

Tribune director 2 500 Kč
Account manager senior 2 000 Kč

Account manager 1 500 Kč
PR produkční 700 Kč
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