
Tam, kde iní vidia problém, my len začíname



KTO SME
• Bývalí novinári s bohatou praxou v médiách
• Experti na krízovú komunikáciu 
• Strategickí plánovači 
• Odborníci na budovanie imidžu firmy
• Tvorcovia príbehov, ktoré chcú počuť médiá i verejnosť 
• Mediálni a komunikační tréneri
• Digitálni marketéri



KTO JE  
NEXTINA

Petra Jamrichová
Spolumajiteľka agentúry Nextina zodpovedná 
za získavanie nových klientov, poskytovanie 
strategického mediálneho poradenstva, krízovej 
komunikácie a komunikačných tréningov. 

Marta Kováčová
Spolumajiteľka agentúry Nextina, ktorá má na 
starosti riadenie agentúry a prinášanie nových 
projektov. V rámci komunikácie sa sústredí na 
strategické mediálne poradenstvo, content 
marketing a online komunikáciu. 



ČO ROBÍME



PR, komunikácia  
a budovanie 
imidžu

Agentúra Nextina od svojho vzniku rástla na poskytovaní tradičných PR 

služieb a budovaní imidžu pre spoločnosti, ktoré s médiami nemali 

skúsenosti. Dlhoročnou praxou v médiách sme získali prehľad o tom, čo 

novinári chcú počuť a v komunikácii vieme odfiltrovať to, čo prehliadajú.  

• Budovanie vzťahov 

s novinármi

• Rozhovory pre médiá

• Poskytovanie 

priestoru v médiách 

ad hoc

• Tlačové správy

• Newslettre

• Product placement

• Strategické 

plánovanie

• Nákup médií



Krízová 
komunikácia

Stačí jedna správa v médiách a dlhé roky budovaný imidž firmy môže byť 

výrazne poškodený. Klientom poskytujeme konzultácie a pomoc v médiách 

pri náprave imidžu. Na základe analýzy vyhodnocujeme a navrhujeme 

ideálny postup riešenia krízovej komunikácie, ktorý následne dokážeme aj 

zabezpečiť. 

• Strategické 

plánovanie

• Komplexná online 

a offline komunikácia

• Nákup médií



Content 
marketing

Nič nie je tak efektívne, ako dobrý príbeh. Produkt či ideu, ktorú chce klient 

predať v médiách, vsádzame do obsahu, ktorý je pútavý pre vybranú cieľovú 

skupinu. Dokážeme dlhodobo pracovať na projektoch riadeného obsahu, 

ktorého účelom je nenásilne a podvedome dostať produkt alebo službu do 

povedomia verejnosti cez ich kľúčové vlastnosti. 

• Sociálne médiá

• Online komunikácia

• Tvorba a správa 

obsahových 

webstránok

• Strategické 

plánovanie

• Influecner marketing

• Product placement



Tvorba časopisov 
a firemných promo 
materiálov 

Chcete vašim zákazníkom či zamestnancom odkomunikovať dôležité alebo 
zaujímavé veci? Firemný časopis či promo materiály sú ideálnou voľbou. Pri 
firemnom magazíne najskôr zistíme, aké sú vaše ciele a podľa toho vám 
vytvoríme váš vlastný časopis na mieru. Pripravíme layout, zriadime rubriky 
a budeme tvoriť pútavý obsah, ktorý nielenže zaujme, ale v ktorom 
odkomunikuje to, čo potrebujete. V promo materiáloch zas zabezpečíme to, 
aby ste v niekoľkých slovách povedali a ukázali to, čo viete a čo chcete, aby 
sa dostalo do sveta. 

• Obsahový návrh 

a spracovanie

• Grafický návrh 

a spracovanie

• Tlačiarenské služby 



MEDIÁLNE  
TRÉNINGY

Ľudia majú prirodzený rešpekt pred médiami. 

Či už to vyplýva zo zlých skúseností, alebo, 

práve naopak, ich nedostatku - my vás 

naučíme, ako sa s novinármi rozprávať. Ako 

vystupovať sebavedomo a na diktafón či 

kameru povedať to, čo vy chcete a nie to, čo 

chcú média počuť. Získané skúsenosti si 

následne overíte v praxi.



KOMUNIKAČNÉ  
A PREZENTAČNÉ 
TRÉNINGY

Docieliť to, aby vás ľudia 

počúvali, je umenie. A my 

vás ho naučíme. Ukážeme 

a reálne si vyskúšame, ako 

zaujať slovami aj gestami. 

Stanete sa spíkrom v 

pravom zmysle slova a 

bonus navyše - naučíte sa 

čítať v ľuďoch.



DIGITÁLNA  
STRATÉGIA

Vo svete moderných 

technológií je nutnosť pre 

každú firmu držať krok s 

dobou. Od jednoduchých 

webstránok po kompletnú 

digitálnu komunikačnú stratégiu 

dokážeme všetko pokryť za 

vás.



Tí, čo išli do 
toho s nami 



PS: POĎTE 
AJ VY 

marta@nextina.sk

+421 918 046 121

www.nextina.sk

http://www.nextina.sk

