
1.  Bezrealitky aktivační 
kampaně a mobilní aplikace 
 
2.  Zerowastelife logo manuál 
pro produkty
 
3.  Špuntík a Feedo interní 
grafický designer
 
4.  Dřevěné lištičky logo manuál 
a brand manuál 

5.  Mobilní.app logo manuál  
a brand manuál
 
6.  Rock rádio sociální sítě
 
7.  Click2Claim product sheety
a infografiky
 
8.  Kavárna štěstí klíčové 
vizuály pro měsíční nabídky

9.  Kutnohorskokolínská 
turistická oblast dárkové 
předměty
 
10. Podpishned.cz webové 
stránky a brandmanuál

11.  Šachy produktový design
 
12.  Vzpomínky na Vala 
videoprodukce, authoring  
a obalový design
 
13.  Nezapomenutelně logo 
manuál

Art director
Barbora Nykodýmová

barbora@nykodymova.com
+420 605 128 917
nykodymova.com / studyinblue.cz

2018

2022

14.  Vetmedika.cz webové 
stránky a vizitky

15. Smolíčkův med logomanuál

16.  Kabelka.cz art director, 
sociální sítě, kampaně, 
produkty, focení produktů

17.  IKDP brožury pro thinktanky 
na různá témata, brandmanuál, 
webové stránky

18.  KDU ČSL brožura, kampaň 
na téma příroda v roce 2019  
a 2020, petiční webové stránky

19.  SLŠ ČR katalog členů
 
20.  Kutná Hora questingy  
a Kutnohorský rodinný advent

21.  Luxor tender 
 
22.  Panasonic beauty care 
kampaně na sociálních sítí, 
soutěž Otestuj a získej.
 
23.  Raiffeisenbank emailing, 
HR kampaně, magazín RB Club
 
24.  Ticketmaster správa tiktok 
účtů a tváře Ticketmasteru

R
E

JSTŘ
ÍK

https://www.nykodymova.com
https://www.studyinblue.cz
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S GARANCÍ,  
ŽE TO KLAPNE!
DATUM REALIZACE 
zima 2018 

ZADÁNÍ 

Odkomunikovat garanci, že každý prodej přes webové stránky 
bezrealitky.cz “klapne” a zvládne to každý.

ŘEŠENÍ 
Tři klíčové vizuály. Rozpracování na velkoformátové formáty 
(billboardy, osvětlené smartboardy, CityLight vitriny) inzerce  
v časopisech E15 a Story a online formátů (PPC bannery). 

POZICE  
Grafický designer v MMS.digital a. s. 

zpět
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PRODÁVEJTE
NEMOVITOST
RYCHLE 
A BEZ PROVIZE!
DATUM REALIZACE 
jaro 2019 

ZADÁNÍ 

Vytvořit mobilní aplikaci pro snažší hledání  
a nabízení nemovitostí a podpořit ji kampaní.

ŘEŠENÍ 
UX/UI aplikace pro App Store a Google Play. 
Grafické zpracování celorepublikové kampaně. 

POZICE  
Grafický designer v MMS.digital a. s. 

zpět



UKÁZKA REALIZACE
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MÁTE ŽÍŽU?
POUŽIJTE
EKO LÁHEV
DATUM REALIZACE 
2019 

ZADÁNÍ 

Brand identita pro eko láhve a nádoby  
na jídlo pro e-shop zerowaselife.cz 

ŘEŠENÍ 
Brand identita včetně logo manuálu. Loga 
jsou použita na ekologických lahví a nádob  
na jídlo. 

Produkty můžete zakoupit zde.

zpět

https://www.zerowastelife.cz/nadoby-a-obaly-na-jidlo/
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MALÝ KROK 
PRO DÍTĚ, 
VELKÝ  
PRO RODIČE

UKÁZKA PPC BANNERŮ

POKRAČOVÁNÍ

UKÁZKA INZERTNÍHO ČLÁNKU

DATUM REALIZACE 
2018 - 2019 

Dlouhodobá spolupráce se Špuntík.cz 
(nyní Feedo.cz). 

OBSAH SPOLUPRÁCE

• PPC bannery (týdenní slevové akce)

• inzerce do časopisů Maminka  
a Sluníčko

• klíčový vizuál fúze Feedo  
a Špuntík

• velkoformátové tiskovny do prodejny 
v Hostivicích

• branding stánků

zpět
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OBJEVENÝ
VESMÍR

PRODEJNA HOSTIVICE

zpět



UKÁZKA POSTŮ

LOGO
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EKO STAVEBNICE
NAUČTE DĚTI  
SI ZNOVU HRÁT
ZADÁNÍ

Vymyslet obal a komunikaci pro novou 
stavebnici z dřevěných lišt(y)iček.

ŘEŠENÍ

Eco-friendly design obal a roztomilá online 
komunikaci s kompletní brand identitou.

zpět



LOGOMANUÁL

POKRAČOVÁNÍ
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APPKA
PRO KAŽDÉHO
DATUM REALIZACE

2020 - 2021

ŘEŠENÍ

• brand identita
• logomanuál
• letáky
• plakáty
• video návod
• landing page
• velkoformáty

zpět



PROPAGAČNÍ MATERIÁLY

POKRAČOVÁNÍ

zpět

https://www.youtube.com/watch?v=OHS9JD2wmZk


FACEBOOK POST
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ROCK
JE SLUŠNÁ MUZIKA

ŘEŠENÍ

Příspěvky na sociální sítě rádia Rock Rádio (nastavila jsem nový a jednotný vzhled příspěvků). 
Polep auta. Navrhla jsem brand produkty na jejich slušný e-shop. 

E-SHOP PRODUKTY

DATUM SPOLUPRÁCE

2018 - 2019

zpět



UKÁZKA PRODUCT SHEETŮ
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CLICK2CLAIM
ASSISTENCE
DATUM SPOLUPRÁCE

2019 - nyní

Věrný klient Click2Claim ❤, 
kterému vytvářím product 
sheety, infografiky  
a prezentace. 

S čím Vám
pomůže služba

Travel Assistant
MAXI?

Jak Travel Assistant MAXI
funguje v praxi?

KLIENTI UNICREDIT BANK
využijí asistenční službu

SPECIALISTKA C2C
ihned zajistí následující řešení

RATS
(Refundation Air
Ticket Services)

Problém
s letem

Covid
Assistance

Zpožděné/
ztracené

zavazadlo
Autobusová

doprava
Železniční
doprava

KLIENTI MAJÍ ZRUŠENÝ ZPÁTEČNÍ LET DO ČR, 
ODMÍTNOU NÁHRADNÍ LET A ZAKOUPÍ SI NOVÉ LETENKY.

Ověření okolností
refundaceZajištění

refundace

Vysvětlení,
proč není nárok

na refundaci

RATS
(Refundation Air
Ticket Services)

4.

KLIENTŮM SE
ZTRATILO

ZAVAZADLO.

Asistence při problému
se zavazadlem

zpožděné/ztracené
zavazadlo

3.

LETADLO MÁ ZPOŽDĚNÍ
(VÍCE NEŽ 3 H).

Problém
s letem

Ověření
okolností letu

Nárok na péči
(hotel, taxi, občerstvení)

Žádost
o kompenzaci

Alternativa
dopravy

Finanční
kompenzace

Vysvětlení,
proč není nárok
na kompenzaci

2.

KLIENTI CESTUJÍ NA MALEDIVY
A POTŘEBUJÍ ZÍSKAT INFORMACE

K VYCESTOVÁNÍ.

Covid Assistance

Zajištění testů
Telefonicky

Aktuální informace
o destinaci

E-mailem

1.

zpět



UKÁZKA KLÍČOVÝCH VIZUÁLŮ
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KAVÁRNA
ŠTĚSTÍ
DATUM SPOLUPRÁCE

2019 - 2020 

Klíčové vizuály k několika 
měsíčním akcím. 
Rozpracování do online 
formátů a tiskovin.

POZICE

externí grafický designer

zpět
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KUTNOHORSKO
KOLÍNSKÁ
TURISTICKÁ OBLAST
DATUM REALIZACE

jaro 2020

ZADÁNÍ

Vytvoření dárkových produktů pro 
Kutnohorsko-kolínskou turistickou oblast.

ŘEŠENÍ

Grafické zpracování brand produktů: 
ponožky, plecháčky, tužky. 

zpět



REDESIGN WEBOVÝCH STRÁNEK A APLIKACE

PŮVODNÍ LOGO

REDESIGN
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PODPIS HNED
KDEKOLIV
DATUM REALIZACE

jaro 2022
ZADÁNÍ

Redesign a webové stránky pro 
podpishned.cz.
ŘEŠENÍ

Nový brand manuál, 
UX webových stránek.

zpět



zpět



FYZICKÝ PRODUKT PLAKÁT MOODBOARD

3D VIZUALIZACE

R
O

Č
N

ÍK
O

V
Á

 P
R

Á
C

E

ABSOLUTNÍ
JEDNODUCHOST
DATUM REALIZACE 
2018 

ZADÁNÍ 

Ročníková práce z produktového 
designu. Zadáním bylo vytvořit šachy 
inspirované jakýmkoliv architektem. 

ŘEŠENÍ 
Zvolila jsem architektu Zahu Hadid, 
která mě oslovila svým stylem. Šachy 
jsem následně vytvořila jako reálný 
produkt. Šachy jsou koncipovány  
do zlatého středu a vytvořeny ze dřeva 
a skla. S absolutně jednoduchým 
vzhledem. 

zpět
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ZÁZNAM AKCE
NA DVD
K této události vznikl video 
záznam prostřihů toho nejlepšího  
v celkové stopáži 60 min. 
Akce se konala 13. 5. 2017 ve 
Zbraslavicích.  

KAMERA

Barbora Nykodýmová
Sára Plačková

STŘIH |  POSTPRODUKCE |  GRAFICKÉ 
ZPRACOVÁNÍ |  DVD AUTORING |  PRODUKCE

Barbora Nykodýmová

NEZAPO–
MENUTELNĚ
ZAMILOVANÁ

Agentura Nezapomenutelně posky-
tuje fotografické a kameramanské 
služby pro svatby a plesy.  
Vytvářela jsem na jejím začátku 
kompletní brand identitu.

NYNÍ SE PROJEKTU VĚNUJE POUZE JEDEN ZE 
ZAKLÁDAJÍCH ČLENŮ JOSEF KRČIL.

zpět
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VETERINÁŘ
UHLÍŘSKÉ 
JANOVICE
DATUM REALIZACE

2020
Pro veterinární kliniku jsem 
vytvořila webové stránky, 
vizitky a informační cedule.

SMOLÍČKŮV
MED
DATUM REALIZACE

2019
Sladké logo pro rodinnou firmu 
Smolíčkův med. Smolíkovi mají 
včely v Krkonoších a v malém 
nákladu dělají domácí med.

zpět



POKRAČOVÁNÍ

K
A

B
E

L
K

A
.C

Z

B
R

A
N

D

KABELKY
CO LETÍ
SPOLUPRÁCE

2020 - 2021

ZADÁNÍ

Firma s velkoprodejem 
kožených a syntetických 
kabelek, batohů a peněženek 
reagovala na aktuální vývoj 
situace kvůli onemocnění 
Covid-19 a založila si e-shop, 
který chtěla firma podpořit 
pomocí sociálních sítí a online 
reklamy.

OBSAH SPOLUPRÁCE

Měla jsem na starost všechny 
grafické a fotografické 
záležitosti. Fotila produktové 
fotografie na web včetně 
videoukázek obsahu kabelek. 

Tvořila jsem aktivační kampaně 
pro podporu prodeje na 
e-shopu. Ta probíhala formou 
PPC bannerů a emailingu.  

Vytvářela kompletní obsah  
na sociální sítě. Content plán  
a focení imagových fotografií  
v interiéru i exteriéru. 

Navrhovala vzhled kabelek.

zpět



POKRAČOVÁNÍ

POKRAČOVÁNÍ

zpět



PF 2021

KAMPAŇ PRO NOVOU KOŽENOU 
KOLEKCI NOELIA BOLGER

KAMPAŇ VALENTÝN

KAMPAŇ PRO NOVOU
KOLEKCI TANGERIN

POKRAČOVÁNÍ

POKRAČOVÁNÍ

zpět



PODPORA PRODEJE 
DÁMSKÝCH BATOHŮ

KAMPAŇ NA LEDNOVÉ 
SLEVY

PROPAGACE BENEFITU

POKRAČOVÁNÍ

zpět



UKÁZKA DOKUMENTŮ A POZVÁNEK
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IKDP 
BRAND MANUÁL
REALIZACE

2021
ZADÁNÍ

Nový brand manuál k původnímu logotypu. Rozdělení hlavních 
okruhů, kterými se instut zaobírá. Vytvoření nových webových 
stránek.
ŘEŠENÍ

Přidání dalších čtyř barev pro rozlišení jednotlivých okruhů  
s piktogramem, vytvoření sjednocujícího prvku a jeho aplikace 
v různých formátech. 

ROZLIŠENÍ OKRUHŮ

POKRAČOVÁNÍ

zpět



POSTY NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ

ROLL UP

VIZITKY

POKRAČOVÁNÍ

POKRAČOVÁNÍ

zpět



WEBOVÉ STRÁNKY

POKRAČOVÁNÍ

zpět



FACEBOOK POST
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HLAS KAŽDÉHO VOLIČE
MUSÍ MÍT STEJNOU VÁHU

PETICI
PODEPSALO

PŘES WEB 
3500 LIDÍ

REALIZACE  
2019

ZADÁNÍ  
Vytvořit petiční web.

ŘEŠENÍ  
Vytvořila jsem vizuální identitu celé kampani  
a kromě webu připravila posty pro sociální sítě  
k propagaci.

zpět



UKÁZKA BROŽURY
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THINKTANK:
PĚT MINUT 
PO DVANÁCTÉ
DATUM REALIZACE

jaro 2019

Brožura k události na téma Česko a změna 
klimatu. V brožuře jsou příspěvky všech 
vystupující. Brožura sloužila jako doprovodný 
materiál k celodenní akci.

zpět



UKÁZKA BROŽURY
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THINKTANK: EURO
A ČESKÁ REPUBLIKA
DATUM REALIZACE

zima 2020

Brožura k události na téma Euro a Česká 
republika. V brožuře jsou příspěvky všech 
vystupující. Brožura sloužila jako doprovodný 
materiál k celodenní akci.

zpět



UKÁZKA BROŽURY
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THINKTANK:
EVROPSKÁ
ZELENÁ CESTA
DATUM REALIZACE

zima 2020

Brožura k události na téma Evropská zelená 
cesta - budoucnost Česka. V brožuře jsou 
příspěvky všech vystupující. Brožura sloužila jako 
doprovodný materiál k celodenní akci.

zpět



UKÁZKA BROŽURY
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THINKTANK:
INOVACE
A DIGITALIZACE

DATUM REALIZACE 
podzim 2019 

Brožura k události na téma Inovace  
a digitalizace. V brožuře jsou příspěvky všech 
vystupující. Brožura sloužila jako doprovodný 
materiál k celodenní akci.

zpět



UKÁZKA MANUÁLU
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MANUÁL:
PRO NOVÉ ČLENY
DATUM REALIZACE

jaro 2021

Manuál pro každého nového člena politické 
strany KDU-ČSL, který je pravidelně 
aktualizován a probíhá již několikáty dotisk. 
Obsahuje potřebné informace o fungování 
strany. 

zpět



PLAKÁTY NA NÁSTĚNKY
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PLAKÁTY
NA NÁSTĚNKY

S LÁSKOU
K PŘÍRODĚ

DATUM REALIZACE

podzim 2019 

ZADÁNÍ

Vytvořit plakátky ve formátu A3  
na nástěnky po celé České republice, 
které se připravují na rok dopředu  
a které se v průběhu roku obměňují. 

ŘEŠENÍ 
Vytvořila jsem dva nové vzhledy 
plakátů se sjednocujícími prvky. 

DATUM REALIZACE

jaro 2019 - jaro 2020

ZADÁNÍ

Vytvořit kampaň pro podporu přírody  
v České republice. 

ŘEŠENÍ 2019 
Kompletní vizuální řešení, které se 
následně rozpracovalo do online 
i offline formátů. Vznikla série 
příspěvků na Facebook s klimatickým 
desaterem, posty na Instagram  
a letáky pro veřejnost.

POKRAČOVÁNÍ

zpět



POKRAČOVÁNÍ

2019

2020

POKRAČOVÁNÍ

ŘEŠENÍ 2020 
Poúspěšné spolupráci jsem byla 
oslovena na redesign na základě 
nového brandmanuálu. 

Vymyslela jsem sjednující horní 
linky, které rozlišují jednotlivá 
témata strany (voda nad zlato, 
na straně rodičů, ... ).

zpět



ZAČÍNÁ TO ZDRAVÍM

PŘIPOMEŇME SI

DALŠÍ

POKRAČOVÁNÍ

30 KILOMETRŮ
PRO 30 LET SVOBODY

V sobotu 9. listopadu 2019 symbolicky přejedeme české a rakouské hranice. Připomeneme si, že 
svoboda pohybu a cestování není samozřejmostí. Za jeden rok svobody jeden kilometr, dohromady 
ujedeme 30 kilometrů. Výjezdu se zúčastní členové předsednictva, lidovečtí poslanci i senátoři.

Čeká nás nenáročná trasa, kterou zvládne opravdu každý - zhruba za 3 hodiny.

Svou účast prosím nahlaste na email prochazkova@kdu.cz, a to nejpozději do 30. 10. 2019

Jen tak na výlet na kole do Německa nebo Rakouska?
Před rokem 1989 nemyslitelné. Díky, že dnes můžeme. 

Ukončení v restauraci
Valtická rychta
Mikulovská 165, 691 42 Valtice
www.valtickarychta.cz
Pro přihlašování účastníků bude nutné, aby 
každý rovněž řekl,  zda má zájem o oběd Svato-
martinskou husu). Bez objednání není (s 
ohledem na termín) zaručen vstup do této 
restaurace.

Kdy: v sobotu 9. 11. 2019

V kolik: v 11:00 hodin

Kde: odjezd od Střední vinařské škola Valtice, 
         příspěvková organizace
         Sobotní 116, 691 42 Valtice
         svisv.cz
         Zázemí a parkování  je domluveno

V polovině cesty tj. na 15 km po stoupání 
za rakouskou obcí Schrattenberg  je před 
sjezdem do obce Úvaly Muzeum železné 
opony

Muzeum bude pro nás otevřeno.
předpokládaný příjezd ve 12 hod.
viz: www.muzeumopony.cz
prohlídka cca 40 min.

30 kilo

m
etrů pro 30 let svobody 

REALIZACE 
2019

ZADÁNÍ 
Bez brandmanuálu pro 
sociální sítě vytvořit nové 
příspěvky na facebook, 
které budou připomínat 
důležité události, které 
ovlivnili naši republiku.

ŘEŠENÍ

Nastavila jsem nový styl, 
který nahradil dosavadní 
komunikaci před novým 
brand manuálem.

REALIZACE 
2020

ZADÁNÍ 
Vytvořit rámeček na 
facebook, kterým si může 
každý vylepšit profilový 
obrázek.

zpět



UKÁZKA BROŽURY

TVORBA LOGA PRO SUBJEKTY
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SDRUŽENÍ LESNÍCH 
ŠKOLKAŘŮ ČR

DATUM REALIZACE

2021

ZADÁNÍ 

Nové přehledné zpracování katalogu členů 
lesních školkařů, který bude sloužit k vyhledání 
vhodného subjektu.

ŘEŠENÍ 

Kompletní grafické zpracování a DTP práce. 
Správa a kontrola dat od všech subjektů,  
vytvoření nového vizuálu, úprava původních 
piktogramů.

LOGOMANUÁL 

Pro dva členy jsem vytvořila nové logo.

zpět



FYZICKÉ LETÁKY SI MŮŽETE VYZVEDNOUT  
V INFOCENTRU KUTNÉ HORY

K
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QUESTING DO KAPSY
DATUM REALIZACE

2020
ZADÁNÍ

Grafické zpracování skládaných letáků s hrou pro děti i dospělé po Kutné Hoře. 

zpět



KUTNOHORSKÝ
RODINNÝ ADVENT
DATUM REALIZACE

2020
ZADÁNÍ

Nové vizuální zpracování 
Kutnohorského rodinného adventu. 
 

ZPRACOVÁNÍ

Vytvořila jsem plachtu na pódium,  
šablonu pro inzerci v Kutnohorských 
listech a plakát s programem. 
Grafické zpracování se s menšími 
změnami použilo i v roce 2021.

UKÁZKA INZERCE  
V KUTNOHORSKÝCH LISTECH
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UKÁZKA VIZUÁLŮ, KTERÉ JSEM 
PRO TENDER VYTVOŘILA
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LUXOR 
TADY KNIHY OŽÍVAJÍ
DATUM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

2022
ZADÁNÍ

Nová komunikační agentura pro síť prodejen  
a eshop Luxor. 
POZICE

Art Director v reklamní agentuře Underline.
IDEA MAKER

Petr Voborský
ŘEŠENÍ

Místo, kde knihy ožívají a vytváří příběhy. Zpracovala 
jsem jeden klíčový vizuál a několik podpůrných 
vizuálů pro podporu prodeje jednotlivých knih. 

luxor.cz

TADY KNIHY
OŽÍVAJÍ!

POKRAČOVÁNÍ

zpět



UKÁZKA PPC BANNERŮ
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PEČUJ O SEBE
S LÁSKOU
DATUM REALIZACE

Podzim 2021
ZADÁNÍ

Kampaň pro podporu prodeje personal care produktů.
ŘEŠENÍ

Vytvoření třech vizuálů pro jednotlivé produkty  
s ambasadorkou Darou Rolins, která se s produkty 
“mazlí a hýčká”.
POZICE

Art Director v reklamní agentuře Underline. Vytvořila 
jsem kompletní sady PPC bannerů pro jednotlivé 
produkty.
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UKÁZKA PŘÍSPĚVKŮ
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PEČUJ 
O SVOU LÁSKU
DATUM REALIZACE

Zima 2022
ZADÁNÍ

Kampaň pro podporu prodeje během Valentýnu.
ŘEŠENÍ

Online kampaň na sociálních sítí, kde jsem 
propagovali headline “Pečuj o svou lásku”. 
POZICE

Art Director v reklamní agentuře Underline. Vytvořila 
jsem klíčové vizuály, mini logo k Válentýnské slevě  
a zpracováních dalších formátů k propagaci. 
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UKÁZKA CAROUSEL FORMÁTU
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REMARKETING:
PEČUJ O SEBE S LÁSKOU
DATUM REALIZACE

Zima 2021
ZADÁNÍ

Remarketing pro podporu prodeje personal care produktů.
ŘEŠENÍ

Vytvoření třech vizuálů pro jednotlivé produkty. 
POZICE

Art Director v reklamní agentuře Underline. Vytvořila jsem kompletní sady 
PPC bannerů pro jednotlivé produkty včetně klíčových vizuálů.
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UKÁZKA FINÁLNÍCH  BANNERŮ

DRAFTY
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OTESTUJ
A ZÍSKEJ!
DATUM REALIZACE

jaro 2022
ZADÁNÍ

Reklamní soutěž o ústní sprchu Panasonic, kterou 10 
vybraných soutěžících získá k otestování a vytvoření 
referencí jako opravdový influencer.
POZICE

Art Director v reklamní agentuře Underline. Vytvořila 
jsem kompletní sady na sociální sítě.
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UKÁZKA KLÍČOVÝCH VIZUÁLŮ
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KAMPAŇ?  SAMOZŘEJMĚ.
DATUM REALIZACE

Podzim 2021
ZADÁNÍ

Náborová kampaň pro Raiffeisenbank komunikující tři hlavní 
benefity: skvělou partu, práci z domova a rozmanitost pozic. 
Využití Samozřejmě.
ŘEŠENÍ

Spot a následné zpracování klíčových vizuálů pro online  
i venkovní kampaň.
POZICE

Art Director v reklamní agentuře Underline. Vytvořila jsem 
klíčové vizuály, smyšlené logo do spotu na mikrofón a následné 
rozpracování do všechn online i offline formátů včetně polepů  
na autobusy a CLV.
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UKÁZKA KVĚTNOVÉHO A BŘEZNOVÉHO ČÍSLA
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T IP?  SAMOZŘEJMĚ.
DATUM REALIZACE

jaro 2022
ZADÁNÍ

Nové zpracování měsíčních tipů odesíláné na email 
klientům RB Clubu. 
ŘEŠENÍ

Vytvoření univerzální šablony v novém konceptu 
Samozřejmě.
POZICE

Art Director v reklamní agentuře Underline.  
Vytvořila jsem funkční řešení pro různě dlouhé 
průvodní textace a počet partnerů.

Zjistěte na webu RB Clubu, 
jak uplatnit slevu.

Sleva může být čerpána pouze oprávněným držitelem platební karty RB. Uplatnění slevy je třeba oznámit prodejci před placením či potvrzením objednávky platební kartou RB. Pokud není stanoveno jinak, 
jednotlivé slevy se nevztahují na e-shop, na již zlevněné zboží, na zboží ve výprodejích, na polední menu v restauracích, na speciální akce, dárkové poukazy ani balíčky a nelze je kombinovat s jinými slevami. 
Veškeré nabídky jsou plně v kompetenci partnerů programu RB Club a Raiffeisenbank a.s. nijak neručí za jejich obsah ani správnost. Raiffeisenbank a.s. nenese jakoukoliv odpovědnost za případné škody 
vzniklé v souvislosti s užíváním těchto informací. 

Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051.

VYTVOŘTE ZE ZAHRADY  
DOKONALOU OÁZU KLIDU        

Nastává čas zahrad, teras a balkónů! 
Přeměňte okolí svého domu nebo bytu 
na místo, které budete vy i vaši hosté 
milovat. Připravte se s RB Clubem na sezónu 
grilování, koupání a pobytu na sluníčku  
a pusťte se po hlavě do zahradničení.  
Se svojí kartou od Raiffeisenbank ušetříte  
v řadě e-shopů i obchodů po celé ČR – ať již 
při koupi zahradního nábytku, značkového 
grilu, vířivé vany, nebo zahradní techniky.

Sleva 15 % v e-shopu.

Úklid kolem domu i na zahradě zvládnete hravě s produkty 
Kärcher. Čističe se účinně, avšak šetrně postarají o fasádu 
domu, kamenné povrchy i zahradní nábytek. 

SLEVA 15 %

KVĚTNOVÉ TIPY 
RB CLUBU

Vytvořte ze své zahrady dokonalou oázu odpočinku pro rodinu 
i návštěvy a dopřejte si chvíle pohody ve vířivce nebo venkovní 
sauně. 

Sleva 10 % v prodejně.

SLEVA 10 %

Se značkovými grily Weber a dalšími potřebami pro grilování 
si parádně užijete volné chvíle na zahradě nebo terase a své 
hosty hravě oslníte kulinářskými specialitami. 

Sleva 7 % na grily Weber 
a příslušenství.

SLEVA 7 %

S tou správnou zahradní technikou může být péče o zahradu 
a okolí domu téměř bez starostí. Usnadněte si práci s úpravou 
trávníku a stromků i se zavlažováním záhonů.

Slevy a výhody.

SLEVY A VÝHODY

Dokonalé hamburgery, steaky nebo třeba zeleninu snadno 
připravíte a naservírujete s kvalitními noži, kleštěmi, 
grilovacími rošty nebo pánvemi od Tescomy.

Sleva až 20 % v e-shopu.

SLEVA AŽ 20 %

Usaďte se pohodlně do zahradního křesla, skryjte se před 
sluncem ve stínu slunečníku a dopřejte sobě i dětem zábavu 
na houpačce nebo v houpací síti. 

Sleva 5 % v e-shopu
a v prodejnách.

SLEVA 5 %

rbclub.cz
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UKÁZKA HOTOVÝCH IKON
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EMAIL? 
SAMOZŘEJMĚ.

SPOLUPRÁCE

zima 2021 - nyní
ZADÁNÍ

Nové zpracování emailů pro malé podnikatele, běžné klienty a uživatele 
kreditních karet. Vytvořit efektivní řešení, které bude funkční ve všech 
emailových klientech a bude se optimálně zobrazovat v každém 
rozlišení i darkmode.  
ŘEŠENÍ

Dle nového brand manuálu jsme vytvořili pravidla pro stavbu emailů. 
Vzhled nadpisů, práci s odstavci, zvýraznění tipů  
a upozornění a nové ikony.
POZICE

Art Director v reklamní agentuře Underline. Nastavila jsem pravidla pro 
tvoření nových emailů a vytvořila přes 100 emailingů, pro různé cílové 
skupiny. Vytvořila jsem vzhled ikon a jejich stavební prvky, pro další 
použití. 

SYSTÉM
TVORBY IKON

+

FINANCE VŽDY PŘEHLEDNĚ 
POD KONTROLOU? 

SAMOZŘEJMĚ.

Vážená paní Vzorková

je pro nás důležité Vám vždy jednoduše a přehledně přinášet informace o Vašich 
produktech. Proto Vám zasíláme návod k přihlášení do Internetového servisu.

V pravém horním rohu obrazovky klikněte 
na INTERNET SERVIS a poté zadejte 
uživatelské jméno a heslo.

Zavolejte nám na telefonní číslo 412 446 408 nebo napište na rsts@rsts.cz. 
Po přihlášení do Internetového servisu si v nastavení můžete uživatelské jméno 
upravit dle svých preferencí.

Na přihlašovací stránce do Internetového servisu klikněte na ZAPOMENUTÉ 
HESLO.

Systém Vás vyzve k autorizaci – vyplňte uživatelské jméno a další údaje a 
klikněte na POŽÁDAT O OBNOVENÍ.

Nové heslo zašleme obratem na Vaše registrované telefonní číslo. Po přihlášení 
Vás Internetový servis ihned vyzve ke změně hesla.

Co dělat, 
pokud si nepamatuji uživatelské jméno?

Co dělat, 
pokud si nepamatuji heslo?

Vaše Raiffeisen stavební spořitelna www.rsts.cz
412 446 408

Na tento e-mail prosím neodpovídejte, je zasílán automaticky. 

Toto je obchodní sdělení společnosti Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Nejedná se o návrh dohody ani smlouvy 
ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku. Pro sjednání nebo více informací postupujte dle 
pokynů.
 
Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova 2747/99, 130 45  Praha 3, IČO 49241257, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B-2102.
 
Klikněte zde, pokud již nechcete dostávat další e-mailová sdělení. 
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 NEJEN DANĚ SNADNO

A POHODLNĚ. 

SAMOZŘEJMĚ.

Podejte daňové přiznání 

online a ověřte svou 

totožnost pomocí 

Bankovní identity RB.Automaticky

nastavená.

Zcela
ZDARMA.

Snadná 

a pohodlná.

Vážená paní Vzorková, vážený pane Vzorku,

snažíme se dělat Vám život jednodušší, a proto Vám dnes přinášíme tip na službu,  

se kterou ušetříte čas a starosti. 

Už ho nemusíte odesílat poštou nebo osobně

chodit na finanční úřad.

Díky službě Bankovní identita RB vyřídíte nespočet záležitostí 

na úřadech online bez nutnosti osobní návštěvy. Postupně Vám 

představíme několik oblastí, kde by se Vám mohla hodit.

BANKOVNÍ IDENTITA RB

Zpracováváte si daňové 

přiznání sami?

Podáváte daňové přiznání 

sami kvůli hypotéce nebo 

dalším odpočtům 

či příjmům?

Podrobný návod na podání daňového přiznání online s ověřením totožnosti pomocí 

Bankovní identity RB naleznete ZDE.

Vaše Raiffeisenbank

Byl pro Vás tento e-mail užitečný? 

Prosím ohodnoťte

5 hvězdiček – velmi užitečný

1 hvězdička – zcela neužitečný

www.rb.cz

412 440 000

Na tento e-mail prosím neodpovídejte, je zasílán automaticky. 

Upozorňujeme, že Raiffeisenbank Vám e-mailem nikdy neodesílá přímý odkaz na stránku pro přihlášení  

do internetového bankovnictví. Vždy si zkontrolujte, zda certifikační zprávou v RB klíči nebo SMS zprávě 

potvrzujete úkon, který skutečně provádíte.

Toto je obchodní sdělení společnosti Raiffeisenbank a.s. Nejedná se o návrh dohody ani smlouvy ve smyslu  

§ 1731 zákona č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku. Pro sjednání nebo více informací postupujte dle pokynů. 

Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051.   

Chceme se stále zlepšovat, a proto je pro nás důležitý Váš názor. Budeme rádi za 

Vaše hodnocení a předem děkujeme.

 PROPOJENÉ

ÚČETNICTVÍ JEDNODUŠE  

A ONLINE?  

SAMOZŘEJMĚ.

Úspora
času.

Už žádné
překlepy.

Bezpečnost  

na prvním místě.

VÝHODY PREMIUM API

Služba Premium API 

propojí Vaše internetové 

bankovnictví s účetním 

programem nebo 

e-shopem.

Vážená paní, vážený pane,

vždy se snažíme být spolehlivým partnerem pro Vaše podnikání, a proto neustále 

zlepšujeme naše služby. Propojte jednoduše své účty u nás se svým účetním 

programem díky službě Premium API.

Díky Premium API máte kus svého bankovnictví přímo

v účetnictví nebo e-shopu.

Stále ještě ručně 

zadáváte platby a zjišťujete 

pohyby na účtu?

Už to není potřeba!

Stačí si v internetovém bankovnictví stáhnout certifikát a dát sbohem ručnímu párování 

plateb. Rádi Vám poradíme na e-mailové adrese premiumapi@
rb.cz.

Vaše Raiffeisenbank

Byl pro Vás tento e-mail užitečný? 

Prosím ohodnoťte

5 hvězdiček – velmi užitečný

1 hvězdička – zcela neužitečný

www.rb.cz

412 440 000

Na tento e-mail prosím neodpovídejte, je zasílán automaticky. 

Upozorňujeme, že Raiffeisenbank Vám e-mailem nikdy neodesílá přímý odkaz na stránku pro přihlášení  

do internetového bankovnictví. Vždy si zkontrolujte, zda certifikační zprávou v RB klíči nebo SMS zprávě 

potvrzujete úkon, který skutečně provádíte.

Toto je obchodní sdělení společnosti Raiffeisenbank a.s. Nejedná se o návrh dohody ani smlouvy ve smyslu  

§ 1731 zákona č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku. Pro sjednání nebo více informací postupujte dle pokynů. 

Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051.   

Chceme se stále zlepšovat, a proto je pro nás důležitý Váš názor. Budeme rádi za 

Vaše hodnocení a předem děkujeme.

 NEJEN ŘIDIČÁK

SNADNO A POHODLNĚ. 

SAMOZŘEJMĚ.

Podejte žádost o výměnu 

řidičského průkazu  

on-line a ověřte svou 

totožnost pomocí  

Bankovní identity RB.Automaticky

nastavená.

Zcela
ZDARMA.

Snadná 

a pohodlná.

V příštím e-mailu se zaměříme na oblast lékařské péče. 

Dozvíte se, jak Vám Bankovní identita RB usnadní 

přístup k eReceptům a údajům o očkování.

Vážená paní Vzorková, vážený pane Vzorku,

chodit na úřady a zdlouhavě vyřizovat jednoduché záležitosti už je minulostí.  

Díky službě Bankovní identita RB se snadno a bezpečně přihlásíte 

do portálů firem i úřadů.

Nyní už nikam chodit nemusíte.

Jednoduše tak například nahlédnete do katastru nemovitostí, získáte 

výpis z rejstříku trestů nebo zjistíte informace o zaplacených zálohách na 

důchodové pojištění.

BANKOVNÍ IDENTITA RB

Blíží se konec platnosti 

Vašeho řidičského průkazu?

Nemáte čas čekat ve frontě 

nebo Vám nevyhovuje 

pracovní doba úřadu?

Vaše Raiffeisenbank

Podrobný návod na výměnu řidičského průkazu on-line s ověřením totožnosti pomocí 

Bankovní identity RB naleznete ZDE.

Byl pro Vás tento e-mail užitečný? 

Prosím ohodnoťte

5 hvězdiček – velmi užitečný

1 hvězdička – zcela neužitečný

www.rb.cz

412 440 000

Na tento e-mail prosím neodpovídejte, je zasílán automaticky. 

Upozorňujeme, že Raiffeisenbank Vám e-mailem nikdy neodesílá přímý odkaz na stránku pro přihlášení  

do internetového bankovnictví. Vždy si zkontrolujte, zda certifikační zprávou v RB klíči nebo SMS zprávě 

potvrzujete úkon, který skutečně provádíte.

Toto je obchodní sdělení společnosti Raiffeisenbank a.s. Nejedná se o návrh dohody ani smlouvy ve smyslu  

§ 1731 zákona č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku. Pro sjednání nebo více informací postupujte dle pokynů. 

Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051.   

Chceme se stále zlepšovat, a proto je pro nás důležitý Váš názor. Budeme rádi za 

Vaše hodnocení a předem děkujeme.

AŽ XXX XXX Kč 

ZA X XXX Kč MĚSÍČNĚ? 

SAMOZŘEJMĚ.

Vážená paní Vzorková / vážený pane Vzorku,

hodila by se Vám na účtu hotovost? Využijte část limitu své kreditní karty a převeďte 

si peníze na běžný účet. Je to snadné a rychlé! Jak na to?

Stačí pár kliknutí v mobilním nebo 

internetovém bankovnictví.

S výhodnější úrokovou sazbou 

oproti té na kreditní kartě.

Peníze převedete zcela zdarma.
Přihlaste se do svého mobilního nebo internetového bankovnictví.

Zvolte svou kreditní kartu a nabídku převodu za zvýhodněných podmínek.

Následně uveďte číslo běžného účtu v ČR, na který chcete peníze převést, 

a zvolte částku a dobu splatnosti.

Kreditní karta

Běžný účet

ZAJÍMÁ MĚ TO

Vaše Raiffeisenbank

S případnými dotazy nebo převodem peněz Vám také rádi pomůžeme na naší infolince 

412 440 000 (7–22). 

Byl pro Vás tento e-mail užitečný? 

Prosím ohodnoťte

5 hvězdiček – velmi užitečný

1 hvězdička – zcela neužitečný

www.rb.cz

412 440 000

Maximální výše tohoto splátkového programu je dána disponibilním zůstatkem na Vaší kreditní kartě (případně nižší

částkou stanovenou bankou) ke dni zařazení bezhotovostního převodu peněžních prostředků z kartového účtu do 

tohoto splátkového programu. Ke dni xx. xx. xxxx by ve Vašem případě byla maximální možná výše splátkového 

programu Hotovost na účet xx xxx Kč.

Příklad
Výše splátkového programu xx xxx Kč, doba splatnosti xx měsíců, úroková sazba xx,xx % p. a., pravidelná měsíční 

splátka x xxx,xx Kč, zařazení kartové transakce do splátkového programu a vedení splátkového programu jsou 

zdarma, RPSN je xx,xx % a celková splatná částka xxx xxx,xx Kč.

Touto nabídkou nevzniká právní nárok na provedení bezhotovostního převodu peněžních prostředků z kartového 

účtu a na jeho zařazení do splátkového programu Hotovost na účet.

Toto je obchodní sdělení společnosti Raiffeisenbank a.s.

Na tento e-mail prosím neodpovídejte, je zasílán automaticky. 

Upozorňujeme, že Raiffeisenbank Vám e-mailem nikdy neodesílá přímý odkaz na stránku pro přihlášení  

do internetového bankovnictví. Vždy si zkontrolujte, zda certifikační zprávou v RB klíči nebo SMS zprávě 

potvrzujete úkon, který skutečně provádíte.

Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051.   

Chceme se stále zlepšovat, a proto je pro nás důležitý Váš názor. Budeme rádi za 

Vaše hodnocení a předem děkujeme.

HYPOTÉKA NA MÍRU?  

SAMOZŘEJMĚ.

Hypotéku vyřídíme do tří dnů. Čerpání 

úvěru je možné již na základě návrhu 

na vklad zástavního práva do katastru 

nemovitosti – jde o urychlení až o několik 

týdnů.

Navštivte některé  

z našich Hypocenter.

Zavolejte vzdálenému 

hypotečnímu poradci.

Vážená klientko, vážený kliente,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o hypoteční úvěr a provedení orientačního propočtu. 

Rádi bychom Vám nabídli zpracování konkrétního propočtu přímo na míru Vašim 

potřebám. Ten pro Vás může být mnohem příznivější než orientační výpočet z webové 

kalkulačky.

Naši odborníci Vám poradí se správným výběrem hypotéky a nastavením všech 

parametrů.

Rychlost

Propočet můžete 

získat více způsoby:

S hypotékou od nás

získáte:

Naši zkušení odborníci ve specializova- 

ných centrech Vám ochotně a srozumitelně 

vysvětlí vše, co se týká Vaší hypotéky.

Odhad ceny nemovitosti zařídíme za 

Vás, podklady ke schválení nám stačí 

elektronicky, a u výstavby navíc nemusíte 

dokládat faktury.
Chápeme Vaše potřeby a díky široké 

nabídce produktů dokážeme najít řešení 

každé situace.

Jednoduchost

Profesionalitu

Respekt

Přesvědčte se, jak jednoduché je financovat Vaše bydlení.

Vaše Raiffeisenbank

Byl pro Vás tento e-mail užitečný? 

Prosím ohodnoťte

5 hvězdiček – velmi užitečný

1 hvězdička – zcela neužitečný

www.rb.cz

412 440 000

Na tento e-mail prosím neodpovídejte, je zasílán automaticky. 

Upozorňujeme, že Raiffeisenbank Vám e-mailem nikdy neodesílá přímý odkaz na stránku pro přihlášení  

do internetového bankovnictví. Vždy si zkontrolujte, zda certifikační zprávou v RB klíči nebo SMS zprávě 

potvrzujete úkon, který skutečně provádíte.

Toto je obchodní sdělení společnosti Raiffeisenbank a.s. Nejedná se o návrh dohody ani smlouvy ve smyslu  

§ 1731 zákona č. 89/2012 Sb., obč. zákoníku. Pro sjednání nebo více informací postupujte dle pokynů. 

Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78  Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051.

Chceme se stále zlepšovat, a proto je pro nás důležitý Váš názor. Budeme rádi za 

Vaše hodnocení a předem děkujeme.

zpět



UKÁZKA VIZUÁLŮ

HR? 
SAMOZŘEJMĚ.
DATUM REALIZACE

2021 - nyní
ZADÁNÍ

Náborové kampaně pro HR oddělené 
Raiffeisenbank.
POZICE

Art Director v reklamní agentuře 
Underline. Vytvořila jsem klíčové vizuály 
a jejich rozpracování na autobusy, online 
formáty, apod.

zpět



UKÁZKA KLÍČOVÝCH VIZUÁLŮ

zpět



UKÁZKA KLÍČOVÝCH VIZUÁLŮ

18.–19. 10. 2022

#ZkuseniMentori

#SuperParta 

#NoveDovednosti

<strong>HISTORICKY PRVNÍ HACKATHON</strong>

Ale i bez nápadu vaše úsilí oceníme. Přesvědčte se na intranetu. 
Staňte se součástí týmu, který pomocí power platforem přijde s řešením, 

jak si práci v Rajfce usnadnit. Zapojit se může úplně každý.

#empowerment #pitch #lowcode

zpět



UKÁZKA KLÍČOVÝCH VIZUÁLŮ
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GENERACE Z? 
SAMOZŘEJMĚ.
DATUM REALIZACE

jaro 2022
ZADÁNÍ

Oslovit generaci Z na sciálních sítí s novým náborem 
v Olomouci
POZICE

Art Director v reklamní agentuře Underline. Vymyslela 
a vytvořila klíčové vizuály a jejich zpracování do 
různých formátů včetně animace.
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UKÁZKA MAGAZÍNU PODZIM 2022
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MAGAZÍN? 
SAMOZŘEJMĚ.
DATUM REALIZACE

jaro 2022 a léto 2022
ZADÁNÍ

Tvorba lifestyle magazínu pro RB Club. 
POZICE

Art Director v reklamní agentuře Underline. 
Zpracovala jsem vzhled magazínu a zalomila 
text.

zpět



UKÁZKA MAGAZÍNU LÉTO 2022

zpět



UKÁZKA MAGAZÍNU JARO 2022
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STAŇ SE TVÁŘÍ
TICKETMASTERU
DATUM REALIZACE

léto 2022
ZADÁNÍ

Založit účet Ticketmasteru na 
sociálních sítí a vytváření obsahu.
POZICE

Autor marketingové strategie pro 
Tiktok a art director v reklamní 
agentuře Underline. 

ŘEŠENÍ

Pro optimální využití vysokého organického dosahu na sociální síti Tiktok 
jsem vymyslela strategii pro efektivní využití algoritmu a dostání obsahu  
k cílovým skupinám. 

Kromě hlavního účtu @Ticketmaster_cz jsme uskutečnili nábor tzv. Tváří 
různých věků a zálib, které pod hlavičkou Ticketmasteru vytváří zábavný 
obsah pro svou cílovou skupinu. 

Každá Tvář má svůj vlastní účet a svůj osobitý styl, kterým informuje  
o nadcházejících akcí, ale primárně tvoří nápaditý a zábavný obsah,  
který není třeba propagovat, neboť je sám o sobě již virálním. 

Tváře mezi s sebou komunikují a pomáhají vytvořit lovebrand.

Amálie
@ami_ticketmaster

Simon
@simon_ticketmaster

Laura
@laura_ticketmaster

Vanessa
@vanessa_ticketmaster

Martin
@martin_ticketmaster

CO BUDEŠ DĚLAT?

VÍTEJ MEZI NÁMI,
AMÁLIE!

CO ZA TO DOSTANEŠ?

Natáčet videa dle svých 
časových možností a nápadů.

Každý měsíc tvořit několik videí 
dle našeho zadání.

Inspirovat ostatní k organizování 
zážitků s přáteli a tvořit tak 
s námi lovebrand.

Na každý měsíc pro tebe 
máme připravené lístky na 
koncerty, fesťáky a akce.

Každé video, které přesáhne 
hranici 50 srdíček, ti 

zaplatíme!

Tvůj profil budeme sledovat 
pomocí analytických 

programů a pomáhat ti tvořit 
obsah, co bude bavit.

LÍSTKY
NA KONCERTY

FINANČNÍ
OHODNOCENÍ KNOW-HOW

BONUS
5 000 Kč

Mezi všemi Tvářemi vybereme nejlepší video měsíce 
a vítěze ohodnotíme 5 000 Kč jako bonusem.

400 Kč + 2 Kč

video
nad 50 like

za každý 
další like

2 000 Kč

max. částka
za video

15 000 Kč

max. částka
za měsíc

zpět


