
Pražský Voucher - dotace 

na kreativní služby od společnosti BOHEMIA WERBUNG, s.r.o. 

Magistrát hlavního města Prahy 

Vám proplatí naše služby 

Reklamní agentura, fotoateliér 

85%dotace 



Pražský Voucher 

• Výzva pro pražské podnikatele, díky které můžete získat dotaci 

85 % na služby marketingových a kreativních firem. 

 

• Výzva je určena firmám, které jsou v době podání žádosti 

(březen/duben 2019) mladší než 3 roky existence. 

 

• Rozpočet se musí pohybovat v rozmezí 100 000 až 0,5 mil. Kč. 

Dotace je vyplacena až po realizaci projektu. 

 

• Díky našemu partnerovi, společnosti Czech Cool Trade, Vám 

zprostředkujeme podání dotace. U nás si pak vyberete to 

nejdůležitější – naše kreativní služby  

 



Czech Cool Trade, s.r.o.  

• Poradenská společnost Czech Cool Trade má více než 

pětiletou zkušenost v oboru dotačního poradenství. Věnuje se 

všem výzvám pro podnikatele, včetně bruselských a norských 

fondů. 

 

• Poskytne Vám kvalitní poradenství a zajistí včasné podání 

kompletní dotační žádosti se všemi povinnými přílohami. 

 

• Součástí žádosti je také nabídka dodavatele služeb, kterou 

zajistíme my, Bohemia Werbung. 



BOHEMIA WERBUNG, s.r.o. 

• V naší práci propojujeme českou kreativitu s německou 

precizností! 

 

• Zajistíme Vám širokou škálu kreativních služeb, od loga, 

firemního image,  produktových fotografií až po multimediální 

prezentaci, grafiku a reklamu. 

 

• Pracujeme s Vašimi požadavky a přáními, vždy přidáváme 

naše dlouholeté zkušenosti a poctivý přístup ke kreativní práci. 

Každý náš projekt je unikátem. 

 



Jak postupovat? 

• Kontaktujte nás a proberme spolu Váš záměr. 

 

• Propojíme Vás s naším partnerem, který s Vámi připraví 

dotační žádost. My mezitím připravíme nabídku dodavatele 

kreativních služeb. Následně vše podáme, vyčkáme na 

rozhodnutí o přidělení voucheru. Po Vašem uzavření smlouvy 

můžeme realizovat  

 

• Příjem žádostí bude otevřen 18.3. a očekává se velký zájem. 

Pusťme se tedy do práce. 

 

• Kontakt: Jiřina Chrtková 

     tel.: 605 27 93 93, chrtkova@bohemia-werbung.cz 

     www.bohemia-werbung.cz  

mailto:chrtkova@bohemia-werbung.cz
mailto:chrtkova@bohemia-werbung.cz
mailto:chrtkova@bohemia-werbung.cz
mailto:chrtkova@bohemia-werbung.cz
mailto:chrtkova@bohemia-werbung.cz
http://www.bohemia-werbung.cz/
http://www.bohemia-werbung.cz/
http://www.bohemia-werbung.cz/

