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: TAGY

Brožúry
Web stránky

Firemné časopisy
Publikácie

Kreatívne knihy
Google reklama

Google analytics
Odborné konzultácie 

Brand dizajn
Online reklama

CD a DVD obaly
Dizajn výstavných panelov 

Flash bannery
Fotografie

Hypercube
Kupóny a poukazy

Letáky
Logá

Plagáty
Pozvánky

Produktové fotografie
Reklama a marketing
Reklamné stojančeky

Rollupy
Svadobné oznámenia

Towercity
Vizitky

Web prezentácie
Kalendáre
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klasické zákusky bez cukru

BezCukráreň
klasické zákusky bez cukru

BezCukráreň

KL

ASICKÉ ZÁKUSKY

BEZ CUKRU

"Sladenie stéviou, medom a javorovým sirupom”

Petra 
Muráriková

 

ENGLISH
with

v Anglič
5

2x45 minút malé skupinky
od 1-4 študentov

CCVČ na Klokočine

Celková cena kurzu 100 eur /pri 4 študentoch v skupine cena na osobu 25 eur/. 

KONATAKT

0911 446 117

Letné refresh kurzy angličtiny 

SCHOOL YEAR RECAP  
Intenzívny týždňový určený pre žiakov a 

študentov, ktorí ukončili školský rok horšie, ako 
mali. Cieľ - dobehnúť učivo a zodpovedne sa 

pripraviť na nadchádzajúci školský rok.   

SUMMER TALKS 1 
Týždňový konverzačný kurz hodiny pre mierne 
pokročilých s témami, o ktorých dokáže hovoriť 
každý. Cieľ – nabrať odvahu hovoriť po anglicky.  

SUMMER TALKS 2 
Týždňový konverzačný kurz hodiny pre pokročilých 

na témy, o ktorých sa oplatí diskutovať. Cieľ – 
nanovo sa rozrozprávať a zažiť radosť z 

komunikácie v cudzom jazyku.   

Brain

Týždňový kurz pre všetkých, ktorí chcú spraviť 
niečo so svojou angličtinou, ale nikdy sa k tomu 

Cieľ – definovať jazykovú úroveň, na 

mám pre jej zlepšenie. .  

MY ENGLISH HOLIDAY
Týždňový kurz pre tých, ktorí sa

dovolenky s malou dušičkou. 
Cieľ –

zahraničia.   

Zuzka
RODINNÉ 

KVETINÁRSTVO



: publikácia

: časopis

: brožúra

: roll up

: plagát

: leták

: billboard

: website

: poukaz

: stojanček

www.jungletrip.com



Džungľa ich
nepohltila

V E R
ED

JUNGLETRIP

Naša vízia

Vytvárať neobyčajné a kreatívne veci za podpory talentovaných ľudí, ktorí nielen že sú 
dobrí v tom, čo robia, ale robia veci s vášnou a radosťou. Ukázať, že sa dajú robiť veci 
nielen inak, ale že spoločne môžeme vytvoriť pre klienta výnimočnú cestu džungľou 

reklamy. 

Prečo to funguje?

Vďaka spolupráci a priateľstvu grafikov, fotografov, programátorov, video kreatívnych 
kameramanov Jungletrip zastrešuje rôzne oblasti reklamy a zároveň ponúka všetko na 

jednom mieste.



PETERDLHÝ
peter@jungletrip.com

0915 114 696

investuj do seba

DIZAJN&GRAFIKA&WEB&ONLINE&REKLAMA
&MARKETING&PRIATEĽSTVO&SPOLUPRÁCA
&PRINT&KONZULTÁCIE&PODPORA&PREDAJ
&KLIENTI&FOTOGRAFIA&PROGRAMOVANIE&
CIELENIENAZÁKAZNÍKOV&FIREMNÁIDENTIT
A&IMAGEFIRMY&STAROSTLIVOSŤOZAMEST
NACOV&ZÁUJEM&KÁVA&BOJOVNOSŤ&PUBL
IKÁCIE&RADOSŤ&LOGO&ZÁUJEM&ZNAČKA&
CELKOVÝBRANDDIZAJN&MÉDIA&PRODUKT
OVÉVIDEO&ENERGIA&INFOGRAFIKA&KOMU
NIKÁCIA&KREATIVITA&BILLBOARD&NÁPAD


