
Portfolio aneb ukázky našich prací



BrandCopy
Píšeme příběhy firem

Petr ŠilhavýDavid Ryvola
Nadšenec do příběhů všeho druhu, sběratel

knih, informací a znějících slov & frází.

Při psaní se vždy pídí po kontextu a texty

pro klienty ladí do detailu. Svým umem rád

přispívá projektům, které mají, co dát.

Fanoušek do psaní a kreativity. Rád dává

život smysluplným značkám a pomáhá jim

správně uchopit celkovou marketingovou

komunikaci. Baví ho zároveň elektrická

kytara, počítače a bojová umění.



Skupina ČSOB
Jedna z největších CZ bank

Ve skupině ČSOB jsme v copy-týmu léta psali 

texty pro retailové klienty všech značek, tedy 

i pro ČSOB Premium a Poštovní spořitelnu. 

Měli jsme příležitost textovat weby, ladit 

internetová bankovnictví, psát e-maily na 

statisíce lidí, newslettery, bannery, plakáty, 

letáky, brožury, kampaňové stránky, appky

atd.

www.csob.cz

#apps #webcopy  #e-mailing  #naming aj.



Limoux
Přeprava luxusními limuzínami

Adam Barna se rozhodl posunout přepravu 

prémiových klientů na vyšší úroveň, než která 

se tu běžně nabízí. A pustili jsme se do toho 

od úplného základu – na workshopech jsme 

vytvořili celou značku, sepsali brandguide, 

napsali texty na web, e-maily a sociální sítě a 

připravili strategii pro další obsah.

www.limoux.cz

#brand  #naming  #webcopy  #e-mailing #social



BankID
Digitální služba pro 6M Čechů

BankID je projekt, který nově zajišťuje využití 

bankovní identity pro soukromý sektor. Mluví 

se o něm jako o revoluci v digitalizaci ČR. 

Pomáhali jsme mj. vyladit web. A to tak, aby 

z něj vše pochopily různé klientské segmenty. 

Je tu totiž jak pro běžné uživatele, tak hlavně 

pro ty firemní, kteří si na webu můžou sjednat 

využití BankID i pro sebe a své zákazníky.

www.bankid.cz

#webcopy  #argumentace  #promo 



ČSOB Filip
Appka fin. gramotnosti pro děti

I po ukončení full-time působení v ČSOB 

externě vypomáháme: aktuálně na projektu 

aplikace finanční gramotnosti pro děti. 

Umožňuje nám to využít všechny nabyté 

znalosti i zkušenosti z banky, tentokrát ale za 

použití tonality pro nejmenší klienty. A 

pomáháme i s jejím webem a propagací.

www.csob.cz/filip

#naming  #aplikace  #web  #promo



ČSOB pro školy
Finanční a digitální gramotnost

Krom obsahu pro aplikaci ČSOB Filip jsme 

pomohli aktualizovat 6 prezentací s tématy 

týkajícími se financí a online bezpečnosti, 

které ambasadoři ČSOB chodí do škol učit.

K prezentacím jsme rovnou připravili skripta 

a shrnutí, aby ambasadoři měli vše po ruce. 

Zároveň jsme navrhli i pracovní listy, které 

žáci na hodině vyplňují, a více se tak zapojují.

www.csob.cz/pro-vzdelani

FINANCE PRAKTICKY

#prezentace  #skripta  #obsah #pracovnil•listy



Projekt Foodin
Catering z lokálních surovin

Foodin, to je zavedená rodinná firma, která 

nabízí netradiční catering. Ten kouzlí hlavně 

z lokálních surovin od ověřených dodavatelů. 

Navíc balí dárkové krabice a pořádají různé 

teambuildingy pro firmy, večírky aj. eventy.

Nezřídka pro ni píšeme FB a IG posty, články, 

vytváříme či optimalizujeme webové stránky, 

chystáme e-maily či rovnou celé kampaně.

#webcopy  #social  #blog #e-mailing

www.foodin.cz



INVESTER
Investiční platforma

Invester je platforma, kde se potkávají peníze 

investorů se skvělými byznysovými nápady.

Pro platformu, která zafinancovala již přes 

40 projektů za víc jak 100 milionů Kč, běžně 

vytváříme medailonky projektů, kde je texty 

pomáháme přiblížit potenciálním investorům. 

Dále jsme k ruce s FB posty, články a cíleným 

mailingem či marketingem u nových služeb.

www.invester.cz

#webcopy  #social  #blog #e-mailing



Merisimo
Funkční oblečení z merino vlny

Merisimo je projekt české výroby funkčního 

oblečení z merino vlny. Původně se jmenoval 

customtriko.cz. My jsme ale pomohli 

vymyslet lepší název a připravit webové 

stránky do moderní struktury. Spolu s tím jsme 

napsali veškeré texty tak, aby byly 

srozumitelné a odlehčené. 

www.merisimo.cz

#naming  #webcopy



Olga Chajmová
Svérázná nadějná umělkyně

Olga je malířka, která si jde za svým a ví 

přesně, co dělá. Její tvorba zaujala dokonce 

i zahraniční galerie. Když se tak rozhodla 

pro webové stránky, potřebovala chytlavé 

texty, které zaujmou, vše dobře vystihnou 

a zároveň hezky popíšou její příběh.

www.olgachajmovaholcova.cz

#brand  #webcopy



Adam Laita
Specialista na WordPress

Adam je špičkou v kódování webů na míru. 

V této branži se pohybuje přes 10 let, a bylo 

proto jasné, že jeho web musí být naprosto 

vyladěný. Nejen po stránce technické, ale 

i textové. Proto jsme mu pomohli zachovat 

stručnost, srozumitelnost a výstižnost.

www.laita.cz

#webcopy  #promo #argumentace



chci@brandcopy.cz

www.brandcopy.cz


