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Vítûzná realizace
MANHATTAN RESTAURANT
SoutûÏ Duhov˘ paprsek srovnává úroveÀ produkce u ãesk˘ch i zahraniãních v˘robcÛ
reklamy v uplynulém roce. SoutûÏí se v pûti kategoriích – svûtelná reklama, outdoor,
indoor, mobilní a nekomerãní reklama. Letos se do soutûÏe pﬁihlásilo 69 prací, které
byly posuzovány dvoukolov˘m systémem. Mezi hlavní kritéria hodnocení patﬁí – vizuální
a technické ﬁe‰ení, marketingová úãinnost a v˘jimeãnost realizace.
S jak˘mi ambicemi spoleãtûÏe vstupovala?
„Samozﬁejmû
s úmyslem po „roãní abstinenci” opût zvítûzit,” odpovídá Vlastimil Král.
Které argumenty rozhodly, Ïe jste pﬁihlásili právû MANHATTAN
RESTAURANT? âím je tento projekt zajímav˘?
„Pﬁedev‰ím cel˘ projekt vznikal v naprosté shodû mezi architektem
p. Radou – autorem projektu, klientem p. Hájkem a námi jako v˘robcem.

svûtelná reklama

nosti Rex, s r. o. do sou-

ruãení a schválil navrÏenou kombinaci rÛzn˘ch materiálÛ a technologií.
V kategorii svûtelná reklama zvítûzila spoleãnost Rex, s r. o., která

Konstrukce

pﬁihlásila svoji realizaci MANHATTAN RESTAURANT. Porota ocenila tento

Nosnou konstrukci tvoﬁí ocelové jakly skrouÏené do oblouku. Na

projekt proto, Ïe vizuální provedení plnû odpovídalo pﬁedpokládanému

takto vytvoﬁeném rámu jsou osazené dûrované plechy. Celá konstrukce

zadání. Technické zpracování, které v sobû spojuje nûkolik technologií,

je s ohledem na moÏnou korozi zinkována a následnû lakována na

není samoúãelné, ale podporuje potﬁeby vizuální prezentace. Porotci se

poÏadovanou barevnost.

shodli, Ïe tato realizace ze v‰ech pﬁihlá‰en˘ch prací nejlépe vystihuje to,
co se od svûtelné reklamy oãekává – schopnost poutat pozornost,
dodat propagovanému subjektu atmosféru a image a vyuÏití ‰irokého
spektra technologií.

ã. 04 2006

Neony
Dominantou reklamy je, dle mého soudu, velmi hezky navrÏené
logo od autora projektu. To bylo vyrobeno technologií Alurol – tzn.
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riálÛ a provedení. OceÀuji, Ïe ve v˘bûru materiálÛ dal klient na na‰e dopo-
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svûtelná reklama

s vyuÏitím lakovan˘ch plechÛ s ãelní lepenou

i to, Ïe reklamu jsme pﬁedávali cca ve 20 hodin

nemohl v tomto oboru pÛsobit,” popisuje své

stûnou z probarveného plexiskla Perspex. Pro-

veãer pﬁed kaÏdoroãní celozávodní dovolenou.

pocity Vlastimil Král.

svûtlení zaji‰Èují neonové trubice, stejnû tak

A také na rodinu, bez jejíÏ podpory bych
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svûtelná reklama

jsou vizualizované nápisy po obou
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Co pro vás ocenûní znamená?

stranách loga. Pro netradiãní rozpt˘le-

„Rozhodnû se jedná o velmi

ní svûtla vystupujícího ze zadního

dobrou referenci, kterou vyuÏijeme

lemování je stﬁední pás oblouku

v na‰ich propagaãních materiálech.

navíc zezadu podloÏen Axpetem opál

Váhu ocenûní podporuje i sloÏení

s polepem transclucentní fólií. Také

poroty, která byla sloÏena z lidí, kteﬁí

osvûtlení tohoto prvku je zaji‰tûno

v reklamním „prÛmyslu” pﬁedstavují

sintrovan˘mi neonov˘mi trubicemi.

absolutní ‰piãku a jejichÏ práce si
váÏím.

Jak jste se cítil pﬁi pﬁebírání ceny?

Myslím si, Ïe za více jak 16leté

„Byl jsem rád, protoÏe i já si mys-

pÛsobení spoleãnosti REX na zdej‰ím

lím, Ïe se jedná o jednu z na‰ich nej-

trhu nás jiÏ vût‰ina zadavatelÛ zná.

lep‰ích realizovan˘ch reklam v roce

I tento klient, pan Hájek, se na nás

2005. Samozﬁejmû jsem pﬁi tom

obrátil na základû reference, respekti-

vzpomnûl na v‰echny pracovníky ve

ve doporuãení od jiného zadavatele.”

v˘robû. O jejich obûtavosti svûdãí

Kateﬁina Procházková

INZERCE

