PUBLISHING

Přehlížíte městské nebo
ﬁremní noviny?
My rozhodně ne!

Publishing
Čtivé, poutavě sestavené texty a publikace jsou předpokladem, jak efektivně oslovit veřejnost a zákazníky,
jakož i zvýšit prodej produktů a služeb. Naše zkušenosti v oblasti publishingu vám umožní soustředit
se na vlastní obor činnosti a práci se slovy nechat na našich odbornících.

Městská a obecní periodika
Radniční listy, městské noviny či obecní zpravodaje jsou
jedním ze stěžejních nástrojů komunikace úřadu s obyvateli
daného regionu a hrdě reprezentují město/obec.

V rámci tvorby místních periodik zajistíme:

•
•
•
•
•
•

Obsahový koncept, návrh graﬁcké podoby a formátu.
Poradenství při jmenování redakční rady a sestavení redakce.
Koordinaci přípravy jednotlivých čísel.
Redakční práci, jazykovou úpravu.
Graﬁcké zpracování, předtiskovou přípravu, tisk.
Inzerci a distribuci.

Vytváříme periodika měst
a obcí, kdy kompletně
zastřešujeme jejich přípravu
od graﬁckého návrhu
přes obsahovou náplň až
po distribuci. Druhou stěžejní
činností divize publishingu
je kompletní tvorba ﬁremních
časopisů a dále příprava
nejrůznějších tiskovin, textů
pro webové stránky, návrh
sloganů apod.

Více
získáte E:
nainfo@unionpoint.cz
www.unionpoint.cz nebo
na 222
telefonním
222 100
222044
593.
W:informací
unionpoint.cz
T: +420
222 592čísle
M: +420
+420 605
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Firemní magazíny
Podniková periodika skýtají prostor podat informace
osvěžující, zábavnou formou. Komplexně zajišťujeme
vydávání ﬁremních časopisů, ať už jsou určeny
zaměstnancům ﬁrmy, jejím klientům nebo partnerům.

V rámci tvorby ﬁremních magazínů zajistíme:

•
•
•
•
•
•

Obsahový koncept, návrh graﬁcké podoby a formátu.
Poradenství při jmenování redakční rady a sestavení redakce.
Koordinaci přípravy jednotlivých čísel.
Redakční práci, jazykovou úpravu.
Graﬁcké zpracování, předtiskovou přípravu, tisk.
Inzerci a distribuci.

Tvorba textů (copywriting)
Texty psané nezaujatým pohledem zvenčí přinášejí nové
nápady a inspiraci. Údernost, čtivost a srozumitelnost
patří k základním kamenům slovního projevu, který zaujme
a pomůže prodávat.

V rámci textové tvorby zajistíme:

•
•
•
•
•

Reklamní texty, propagační publikace a další materiály.
Slogany a nadpisy.
Tiskové zprávy, PR články, výroční zprávy.
Webové stránky.
Gramatická a stylistická správnost je samozřejmostí.
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