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Zabezpečuje jednotnú vizuálnu komunikáciu, aby každému návštevníkovi, ale aj domácim
obyvateľom bolo na prvý pohľad jasné, že ide o                      Preto je vhodné používať
komunikačné prostriedky s jednotným vizuálnym štýlom. Na tento účel slúži najlepšie 
vytvorenie manuálu, ktorý definuje základné pravidlá od komunikácie pre používanie erbu,
loga, obecných hlavičkových papierov, obálok, vizitiek, reklamných a darčekových predmetov,
prezentačných CD, obecných novín až po webdesign. 
   Zapamätateľnosť a originalita Vás odlíši.
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Obce Liptova sa ako máloktoré iné môžu pochváliť vysokou návštevnosťou turistami.
K ich lepšej orientácii v                        významnou mierou prispieva informačný systém obce,
ktorý pomáha pri vyhľadávaní kultúrnych, historických pamiatok, športovísk, ubytovania, 
reštauračných zariadení. Môže pozostávať z informačných tabúľ s mapou obce,  ktoré môžu 
byť umiestnené na začiatku alebo na inom vhodnom mieste v obci. Označenie obecného úradu,
kancelárskych priestorov, detských ihrísk, pamätnej izby, historických pamiatok. Smerové 
tabule alebo šípky nasmerujú návštevníkov do cieľa rýchlo a spoľahlivo. 
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Pamätná izba

Informačná tabuľa
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Detské ihrisko
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Medzi ciele obecného zastupiteľstva neodmysliteľne patrí správna propagácia obce, jej tradícií,
pôvodných remesiel,  pamätných izieb,  historických pamiatok. V tejto oblasti Vám ponúkame 
komplexné riešenia v oblasti tvorby a tlače propagačných materiálov formou prospektu o obci,
kníh, plagátov,  pozvánok pri stretnutiach rodákov, remeselných trhov... A to všetko na vysokej 
grafickej úrovni v zhode s vašim vizuálnym štýlom. Zabezpečíme Vám veľmi kvalitnú tlač a
dodávku materiálov priamo k Vám do obce. Pri tvorbe expozície pamätnej izby vytvoríme tabule
s popisom exponátu, s fotomontážou. Na reprezentáciu Vašej obce môžu poslúžiť aj darčekové
pretmety potlačené logom obce ( ako napr. perá, kľúčenky, reklamný textil...)     
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Uvítanie do života

Životné jubileum
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SEPARUJE
Naša OBEC 

SKLO

Krajšia, modernejšia obec

Obce dnes majú možnosť pomáhať si pri zveľaďovaní finančnými príspevkami od samosprávnych 
krajov, európskych fondov, prípadne iných podporných programov. Jednou z možností využitia
týchto prostriedkov je aj tvorba náučných chodníkov ( z oblasti histórie, tradičných remesiel, 
prírodných ojedinelostí...), cyklistických trás, zimných bežeckých tratí a pod.
   V tejto oblasti Vám vieme podať pomocnú ruku formou spolupráce pri vizualizácii Vášho
konkrétneho projektu ako aj zabezpečiť realizáciu informačných systémov, tabúľ, prospektov...
   Od 1. januára 2010 vyplynula obciam povinnosť separovať komunálny odpad. Niektoré obce
separujú už dávnejšie, v iných sa s tým len začína. V každom prípade je však neustále potrebné
vzdelávať občanov. Ponúkame Vám výrobu informačných letáčikov, tabúľ, výraznejších značení
kontajnerov PVC nálepkami a pod....  
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Cyklotrasy

Liptov

ERB OBCE 

Naša OBEC 

ĎAKUJEME, ŽE NENIČÍTE A NEZNEČISŤUJETE OKOLIE CHODNÍKA

Tradičné remeslá

Náučný chodník


