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Hledáte jasnou 
firemní identitu? 
Komplexní 
řešení? u nás 
jste správně.

MOBY.DESIGN zhmotní i vaše sny.

Jsme grafické studio, které pro vás 
vyřeší firemní design. Dáme vaší firmě 
jasnou vizuální podobu, která se bude 
promítat i do propagačních materiálů 
(katalogů, brožur, firemních manuálů) 
a samozřejmě i prezentací.
Zároveň pro vás připravíme grafické 
návrhy pro velkoplošný tisk a navrh-
neme a vyrobíme kompletní nabídku 
lepenkových propagačních stojanů pro 
posílení Vaší značky.

ŘEšíME věcI jaKO cElEK.

jSME ráDI,  KDYž MYšlENKa Dává SMYSl 

a prOpOjujE všEcHNY čINNOStI .

taKOví jSME MY I  NašE tvOrBa.

info@moby.design
www.moby.design



MYšlENKa
„Základ všeho. 
Představa, 
námět, téma”
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a na začátku byla myšlenka… 

Myšlenkou nebo také námětem 
to všechno začíná, a my z vašich 
představ vytváříme reálné kontury, 
kterým nakonec dáme jasnou 
podobu. Pomocí drobných krůčků 
vznikají velké věci.
Velryba v našem znaku představuje 
sílu, záštitu a citlivost. A o tom je 
naše práce. 



MYšlENKa
„Základ všeho. 
Představa, 
námět, téma”

OrIGINalIta
„Svéráznost, osobitost, 
neotřelost“

MOBY.DESIGN

Originalita a kreativita...

Originalita a kreativita jsou 
našimi denními společníky, 
prostřednictvím kterých 
vytváříme výslednou podobu 
prvotních myšlenek. Víme, co 
děláme, a děláme to s vášní, která 
je ve výsledku zcela zřejmá.
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BraNDING
„Vizuální 
podoba 
značky”
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Branding. Z původní myšlenky 
vytváříme tvář vaší značky, 
uvádíme ji do života. Stává se 
reálnou, charakteristickou a snadno 
rozpoznatelnou. Symbolizuje vše, 
co vytváříte a na čem pracujete. 
Zákazníci vás najdou podle vizuální 
podoby zcela snadno. Vaše značka 
dostane jasné rysy.

vaše značka dostane jasné rysy...
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chcete, aby vaši značku bylo dobře 
poznat? Náš tým je tu pro vás.

Your mark.

Vaše značka získá charakteristickou 
vizuální podobu. Jsme originální, 
a vám to dopřejeme také. Nadšení, 
síla, citlivost. Pojďte společně s námi 
budovat vzhled vaší značky. Buďte 
dobře vidět.

víME, žE všE jE O DEtaIlEcH, DíKY KtErýM 

věcI DOStávají SMYSl. pŘEtváŘíME jE 

DO jaSNé pODOBY. jSME KrEatIvNí, a vY 

MůžEtE vIDět rEálNOu SKutEčNOSt.
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DěKujEME
za vašI Důvěru.
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KrEatIvNí ButIK

DOuBSKá 339/14
460 06 lIBErEc 6
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„Dobrá reklama prodává produkt,
aniž by přitahovala pozornost sama k sobě.“

David OGILVY


