
ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU NOVÉHO DESIGNU PRO ČESKÉHO VÝROBCE VÁNOČNÍCH DEKORACÍ

Vážení zájemci,

jsme česká rodinná společnost zabývající se vývojem, výrobou a instalací vánočních a jiných sezónních dekorací. Na tuzemském 

i zahraničním trhu působíme od roku 1992. Zajišťujeme výzdobu pro města, obce, obchodní centra, firmy i jednotlivce.

V rámci této soutěže hledáme nové spolupracovníky pro vytváření dekorací určených pro exteriéry obchodních center. Zajímají nás:

 nové nápady, které nás odliší od konkurence

 moderní trendy i tradiční koncepce

Navštivte webové stránky www.mkmont.cz a seznamte se s naší společností.

Prohlédněte si dosavadní vánoční výzdobu v obchodních centrech u nás i v zahraničí, využijte všechny dostupné možnosti, abyste zjistili, 

jak se vyvíjí trendy ve světelné a vánoční dekoraci. Inspirujte se, nekopírujte, zachovejte osobitý styl.

Vžijte se do role majitele obchodního centra i běžného zákazníka, který zde utrácí své finance. Podrobte své návrhy kritice i uznání. 

Vyzdvihněte, v čem je Váš nápad jedinečný.

Vezměte si fotografie, které přikládáme k zadání, a navrhněte dekoraci pro výzdobu fasády i vchodu. Způsob zpracování je uveden na 

dalších stránkách.

Pokud budete mít zájem o další informace, spojte se s námi na telefonním čísle 777 798 045 nebo e-mailem na hodkova@mkmont.cz.

Těšíme se na Vaši tvorbu a případnou dlouhodobou spolupráci na prestižních projektech!

za tým společnosti MK - mont illuminations s.r.o.

Mgr. Kateřina Hodková
vedoucí obchodu

VÁNOČNÍ DEKORACE - EXTERIÉR OBCHODNÍHO CENTRA

PŘEDMĚT POPTÁVKY

JAK MOHU USPĚT



Výzdoba exteriérů

Výzdoba stožárů veřejného osvětlení, průjezdů ulic, náměstí, stromů, budov úřadů, obchodních center i soukromých firem.

UKÁZKA NAŠÍ ČINNOSTI



Na začátku je vždy prázdná fotografie exteriéru, do které se vkládají předem připravené dekorace a dotváří se celkový obraz. Respektujeme 

architekturu každé budovy i jedinečnost zákazníků. Přesto se nebojíme experimentovat a překonávat zažité hranice.

Výchozí fotografie

Výsledné zpracování

JAK TO DĚLÁME MY



Protože víme, že práce grafika je velmi náročná, nepožadujeme dokonalou počítačovou studii. Budeme akceptovat i návrhy a náčrty a to 

elektronické i ručně kreslené. Může se jednat o ucelené kolekce nebo dílčí nápady.

Kolekce nahoře vlevo představuje možné ztvárnění světelné fontány, vpravo návrh atypického dekoru na stožár veřejného osvětlení, dole 

pak počítačová studie chodby v interiéru.

Otevřete si fotografie, které jsou přílohou tohoto zadání. Uvidíte vstup do obchodního centra. Představte si, že je vánoční období a Vy právě 

jedete kolem. Co by Vás přimělo se na chvíli zastavit a centrum navštívit?

Při navrhování dekorací se nenechte limitovat. Můžete využívat světelné i nesvětelné prvky, aby byla výzdoba zajímavá za denního světla 

i v noci. Umisťujte jednotlivé prvky kamkoli Vás napadne. Nelámejte si hlavu s technickými parametry ani materiály, jako výrobci máme 

neomezené možnosti, jak Vámi navrženou dekoraci přivést k životu.

Všechny tvary mohou být naznačeny jen základními obrysy a liniemi. Oceníme nápad, detailní zpracování za Vás klidně dokončíme. 

Pracujte klidně v černobílém i vícebarevném režimu. Kreslete tužkou nebo modelujte v počítači.

Díky moderním strojům dokážeme realizovat 2D i 3D motivy. Nebojte se prostorového ztvárnění. Pokud nebudou z vizualizace patrné 

detaily Vaší myšlenky, připojte k nim textový popis.

Předložte jeden nebo i desítky nápadů, podobné verze sdružujte do tematických celků.

Není Vám něco jasné? Zeptejte se!

Jednorázová odměna a případná nabídka na dlouhodobý kontrakt.

KDE MÁM ZAČÍT A JAK POSTUPOVAT

VÝSLEDEK MÉHO SNAŽENÍ




