


Moloko ateliér s.r.o. 
Ateliér pro komunikaci a reklamu

SPECIALIZACE firemní časopisy

PŘEDSTAVENÍ

Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o , kterou 

spolumajitelé  v roce 2008 rozdělili na dva nové nezávislé celky, jedním z nich je Moloko ateliér 

s.r.o.

Jsme česká komunikační agentura pracující pro české i zahraniční klienty. 

Poskytujeme široké spektrum služeb v oblasti marketingové komunikace se specializací na 

podnikové časopisy.

Jsme malý,  kreativní a velmi flexibilní tým, každému klientovi nabízíme individuální přístup a plné 

nasazení.   

Moloko ateliér s.r.o. 
Communication and advertising studio 

SPECIALIZATION  corporate magazines 

INTRODUCTION 

We are a Czech communication agency working with Czech as well as foreign customers. We 

provide a wide range of marketing communication services, specializing in corporate magazines.

As a small, flexible, and creative team, we are able to offer individual approach and full 

commitment to each client.

Our advertising experience goes back to 1995, when we were known as Monte Cristo, Ltd. 

advertising agency. In 2008 Monte Cristo split into two independent entities, one of which is 

Moloko atelier, Ltd.



FIREMNÍ ČASOPISY 

časopisy pro zaměstnance/zákazníky/spotřebitele  na klíč 

redaktorské vedení

grafický návrh

texty, korektury

překlady nebo jazykové mutace 
(čeština, slovenština, němčina, angličtina, maďarština, vietnamština)

fotografie

tisk

distribuce

CORPORATE MAGAZINES  

Magazines for employees / customers / consumers according to your needs 

editorship

graphic design 

texts, proofreading 

translations or language versions  
(Czech, Slovak, English, German, Hungarian, Vietnamese) 

photos 

printing 

distribution









PUBLIC RELATIONS

tiskové zprávy

tiskové konference, neformální setkání s novináři – Press Style Club

PR články a kampaně

reklamní texty 

Pořádání akcí

Family Day, vánoční večeře, netradiční setkání s klienty

výběr lokality

námět, scénář, produkce, režie

mediální podpora

PUBLIC RELATIONS

press releases 

press conferences, informal meetings with journalists - Press Style Club 

articles and PR campaigns 

advertising  texts 

Organizing events 

Family Day, Christmas dinner, innovative meetings with clients 

site selection 

subject matter, screenplay, production

media support







VÝROČNÍ ZPRÁVY

kreativní zpracování

fotografie

texty, korektury

DTP práce

tisk

ANNUAL REPORTS

creative process 

photos 

texts, proofreading 

DTP 

printing 









KALENDÁŘE

obsahový a grafický návrh

fotografické práce

DTP práce

produkce

tisk

CALENDARS 

content and graphic design 

photos

DTP 

production 

printing 







KOMUNIČKAČNÍ KAMPANĚ

návrh komunikační strategie

kreativní zpracování

plánování a nákup médií

výroba podkladů pro zvolená média

tisková inzerce, rádio, TV spoty, billboardy

reklama na internetu – bannery, POS materiály

COMMUNICATION CAMPAIGN  

communication strategy project 

creative process 

media planning and buying 

data production for selected media 

print advertising, radio, TV commercials, billboards 

online advertising - banners, POS materials





FIREMNÍ IDENTITA A PREZENTACE

grafické prvky firemní identity

loga, vizitky

merkantilní tiskoviny

firemní dokumentace

webová prezentace společnosti

CORPORATE IDENTITY AND PRESENTATION

graphic elements of corporate identity 

logos, business cards 

mercantile 

corporate documentation

web presentation 





KATALOGY

katalogy výrobků a služeb

nabídkové letáky

informační brožury

CATALOGUES

catalogues of products and services 

fliers 

brochures 





PRODUKTOVÁ KOMUNIKACE

produktový design

spotřebitelské soutěže

PRODUCT COMMUNICATION 

product design 

consumer contests 





KONTAKTY

MOLOKO ateliér s.r.o.

sídlo: Ke Hřišti 20/239, 181 00 Praha 8

provozovna: Trojská 663, 170 00 Praha 7

mobil: +420 775 557 758

tel.: +420 283 850 647

fax: +420 233 552 611

e-mail: vlasta.rehackova@molokoatelier.cz

         kristyna.rehackova@molokoatelier.cz

www.molokoatelier.cz
Máte-li konkrétní dotaz týkající se našich služeb, kontaktujte nás,

prosím, na uvedených telefonních číslech nebo pošlete e-mail. Děkujeme.

CONTACTS  

MOLOKO ateliér s.r.o.

Registered office:  Ke Hřišti 20/239, 181 00 Praha 8

Place of business: Trojská 663, 170 00 Praha 7

mobile phone: +420 775 557 758

tel.: +420 283 850 647

fax: +420 233 552 611

e-mail: vlasta.rehackova@molokoatelier.cz

         kristyna.rehackova@molokoatelier.cz

www.molokoatelier.cz
If you have specific questions regarding our services, please contact us by phone or email. Thank you.




