
Cena od 6.000,-

Přesnou cenu Vám rád sdělím na základě 

upřesnění Vašich požadavků.

Petr Kopecký „Amadeus“
www.amadeusdesign.cz

Všem grafickým výstupům je věnována maximální péče, 

protože spokojený zákazník, se vždy rád vrací...

SLUŽBY&PORTFOLIO
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„Ochutnejte“ 

MOJI TVORBU

Ukázky z portfolia a informace o nabízených službách v oblasti 

grafického designu, vizualizací a malby, které poskytuji svým  

klientům - s láskou a péčí. 

Uvedeny jsou zde také včetně orientační ceny pro Vaši základní 

představu. 

Od loga po malbu... I. Grafický design

-  Loga

-  Tiskoviny

-  Corporate design

-  Webové stránky 

II. Vizualizace

- Architektonické vizualizace 

 

III. Malba

- Abstraktní malba

- Umělecké koláže 



Cena od 6.000,-

Přesnou cenu Vám rád sdělím na základě 

upřesnění Vašich požadavků.
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Tvorba vektorového loga pro univerzální užití tj. pro web, vizitky, hl. 

papír, banery, inzeráty...

Dobré logo by mělo vyprávět příběh vašeho byznysu a nést určité poselství.  

Na úspěšné logo recept není, ale když víte z jakých základních surovin se recept 

míchá, výsledek stojí vždy za to. 

Možno je zpracovat logo včetně  logomanuálu, díky němuž má logo větší hodnotu 

a díky přesnějšímu používání i zaručenou jednotnou komunikaci v rámci celé 

společnosti.

> více informací na webu: logo

Adrenaline day

1/ Loga
Návrhem Vašeho loga vše začíná. 

Je to základní pilíř kvalitní prezentace a větší důvěry vašich partnerů a zákazníků.

http://www.amadeusdesign.cz/sluzby-grafika-webdesign-logo/tvorba-firemniho-loga/
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Cena od 900,-

Přesnou cenu Vám rád sdělím na základě 

upřesnění Vašich požadavků.

2/ Tiskoviny

Tvorba propagačních a firemních tiskovin

...od jednoduchých po mnohostránkové jako letáky, pozvánky, firemní desky, 

inzerce, katalogy, prospekty, plakáty, brožury, banery, časopisy, vizitky, výroční 

zprávy a další.

Možné je se domluvit i na sazbě tiskovin, retuší podkladů, fotomontáží apod.

 

V případě zájmu pro Vás mohu zajistit i výhodný a velmi kvalitní tisk z Německa 

www.BetterPrint.cz

> více k tiskovinám na webu: tiskoviny

Tiskoviny a tisková grafika jsou stále důležitou součástí firemní komunikace.  

Neměl by však chybět nápad, originálnost a případná vazba na již zavedené firemní tiskoviny.

http://www.BetterPrint.cz
http://www.amadeusdesign.cz/sluzby-grafika-webdesign-logo/tiskova-grafika/
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Přesnou cenu Vám rád sdělím na základě 

upřesnění Vašich požadavků.

Cena od 22.000,-
3/ Jednotný vizuální styl

Tvorba jednotného vizuálního stylu

• návrh a tvorba loga

•  návrh a tvorba jednotného stylu (kombinace značky,  barevnosti,  

typografie a dalších grafických prvků)

• grafický manuál 

•  návrh sady firemních merkantilních tiskovin (vizitka, obálka,  

hlavičkový papír, desky...)

• licence pro volné užití

 

> více informací na webu: Jednotny_styl

Tvorba jednotného firemního stylu společnosti. Je to souhrn všech vizuálních 

znaků, které reprezentují  určitou instituci, službu nebo produkt. 

http://www.amadeusdesign.cz/sluzby-grafika-webdesign-logo/firemni-identita/
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Přesnou cenu Vám rád sdělím na základě 

upřesnění Vašich požadavků.

Cena od 15.000,-
Kvalitní webová prezentace dnes není jen o líbivém vzhledu, ale web musí především 

plnit cíle a očekávání svých klientů. Důležité je tedy nejen grafické řešení, ale také 

technické provedení a následná snadná správa webu.

4/ Webové stránky

Tvorba webových stránek / webdesign

Webové osobní a firemní prezentace včetně zabezpečení, responsivity, 

optimalizace a vlastní správy stránek.

• Analýza potřeb (marketingová analýza)

• Wireframy, grafický návrh webu

• Technické řešení včetně redakčního systému pro snadnou zprávu obsahu

• Doplňkové služby (hosting, email, správa webu).

> více informací na webu:  webove_stranky

http://www.amadeusdesign.cz/sluzby-grafika-webdesign-logo/web-grafika-design/
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Cena od 10.000,-
5/ Architektonické vizualizace

Profesionální 3D vizualizace interiérů i exteriérů ve fotorealistické 

kvalitě se službami architekta.

• virtuální homestaging

• řez budovou nebo domem

• 3D půdorysy

• dynamický video pohled 

• 4D animace např. složení konstrukce

• pohled na ulici (urbanismus)

• photo Matching (fotozákres) 

 

> více informací na vyžádání

 

Ve spolupráci s architektem nabízím vizualizace ve fotorealistické kvalitě. Ideální zejména pro majitele, 

realitní kanceláře, developery a další, kteří hledají způsob, jak atraktivně prezentovat interiéry a exteriéry 

široké veřejnosti.

Přesnou cenu Vám rád sdělím na základě 

upřesnění Vašich požadavků.

http:// www.petrkopecky.cz 


Přesnou cenu Vám rád sdělím na základě 

upřesnění Vašich požadavků.
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Cena od 3.000,-
6/ Malba, umělecká tvorba

Malba, umělecká tvorba

• abstraktní malba – olej, akryl na plátně

• strukturální malba a mixed media

• velké i malé formáty

• umělecké koláže

• kvalitní autorské reprodukce

• vizualizace obrazů v budoucím interiéru 

 

Vybrat je si možné i z hotových autorských reprodukcí.

více informací na webu: www.petrkopecky.cz

Hledáte něco skutečně výjimečného a originálního? Pak Vám nabízím originální malbu olejem nebo 

akrylem na plátno. Obrazy ve kterých se snoubí dynamika, estetika, strukturální kompozice a láska pro 

barvy. Pokud tedy chcete obraz a s ním podtrhnout individualitu či výjimečnost libovolného interiéru,  

rád Vám pomohu. 

http:// www.petrkopecky.cz 
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Ozvěte se mi
Potřebujete  
více informací?

O mně

Jmenuji se Petr Kopecký a jsem grafický designer.   

13 let působím na volné noze pod vlastní značkou Amadeus. Rád i Vám 

předám své know-how, které poskytuji svým klientům - s láskou a péčí.  

 

Vynasnažím se, aby jste byli s mojí prací spokojeni a aby Vám moje výsledky 

přinášely potřebný zisk a posouvaly Vás dále ke splnění vašich snů a představ.

Spolupracuji s dalšími profesionály, kteří vyznávají podobné hodnoty a mají 

potřebné zkušenosti z nejrůznějších oborů. Tímto způsobem jsem schopný 

Vám pomoci i s méně obvyklými či technicky náročnějšími zakázkami (video, 

webové stránky, vizualizace, fotografie).

Proč se mnou spolupracovat?

• přes 20 let v oboru

• spokojení zákazníci, dobré reference , zpětná vazba od klientů

• dobrá příprava a analýza potřeb

• profesionální vybavení (software Adobe CS, Apple Mac, tablet) 

• spolehlivost, flexibilita, solidnost, poctivý přístup 

Těším se na spolupráci s Vámi.                

Petr Kopecký 

AMADEUS 

Tel.: +420 733 108 557 

petr@amadeusdesign.cz



Cena od 6.000,-

Přesnou cenu Vám rád sdělím na základě 

upřesnění Vašich požadavků.
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PORTFOLIO
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Vybrané ukázky z více jak 50ti realizovaných log  
od prodejců luxusních aut, restaurací a hotelů,  

až po zakázkové krejčovství či úzce produktové značky.
Různí klienti

Adrenaline day

BookClever
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Pozvánky a vouchery, na nejrůznější akce.
Různí klienti

Hudební plakáty.  Série plakátů pro různé umělce - Marie Rottrová,  
Monika Absolonová, Petra Janů, Dasha a další.
Hudební agentura Kapron Muzik Pro
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Profil společnosti a informační brožurka pro investory
Arca Capital
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Výroční zpráva a tiskové materiály a banery pro špičkovou 
společnost specializující se na technologie povrchové 
těžby a zauhlovací systémy. 
Společnost Noen group

Menu pro restauraci v 7 jazykových mutacích s důrazem 
na kvalitní vizuální podání a přehledným zobrazením 
všech jídel.
Restaurace At the Golden Scissors

Tiskové materiály pro luxusní pražský designový hotel  
Dahlia World Appartment s apartmány po celém světe.  Výrazným a sjed-

nocujícím znakem je vektorová stylizace květiny
Dahlia Inn
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Série velkých kreativních plakátů s podtitulem  
„Bumbu Sutra – 7 keys to success“ komunikující důležité firemní hodnoty

jako Respect, Openness, Reliability, Accountibility, Cooperation, Trust, Teamwork 
a další. Náročné odladění detailů se zde vyplatilo.

Ariba Czech
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5Ukázka z realizovaných firemních stylů.  

Obvykle řešeno logo, merkantilní tiskoviny, inzerce a doplňkové věci jako rollupy, 
banery, POS materiály, obaly produktů, polepy aut, vlajky, webové stránky  

a případně další explikace.
Různí klienti
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Ukázky webů a webdesignu a jejich řešení. 
Weby jsou připraveny v responsivním designu s důrazem na silnou 

vizuální stránku a také použitelnost daných řešení.
Různí klienti



W
e
b
d
e
si
g
n

0
7



V
iz
u
a
li
z
a
c
e

0
8



M
a

lb
a

, 

0
9



A
b

s
tr

a
k
tn

í 
m
a
lb
a

1
0



V
ý
tv
a
rn
é
k
o
lá
ž
e

1
1

„ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ“  
Výtvarná kompozice skládající 
se z 22 vrstev převážně otisků 
textur a materiálů do akrylových 
barev symbolizující jednotlivé 
roční období. Následné 
provedení korekcí a jejich 
výsledné seskládání v počítači  
do finálního celku.

Soukromé Pour Féliciter

Další z mnoha výtvarných
kompozic s motivem času. 
Výsledná kompozice s pomocí 
olejových barev a interakcí  
vrstev v počítači.
TheBESTtranslation

„VÝHLED 
PODZIMNÍM OKNEM“ 
Jednoduše stylizovaná 
abstrakce  
z otisků listů. 
Soukromý klient

„ČAS“  Výtvarná kompozice 
vzniklá otiskem olejových 
barev v kombinaci s montáží 
fotek a interakcí vrstev 
provedené v počítači  
s následnými barevnými 
korekcemi.

Soukromé Pour Féliciter
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Ukázka klasické kresby tužkou barevnou rudkou či uhlem na papír. 
Soukromé účely
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Petr Kopecký „AMADEUS“

V případě Vašeho zájmu mě neváhejte kontaktovat: 

+420 733 108 557 

petr@amadeusdesign.cz

www.amadeusdesign.cz
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Grafika spolehlivě a profesionálně.  

Bez kompromisů!

Co o mé práci říkají klienti? 
navolnenoze.cz/prezentace/petr-kopecky/doporuceni


	www.Betterprint.cz

