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DayLight View, spol. s r.o. je mladá spoleè-
nost, která vznikla v roce 2000. Zakladatelé spo-
leènosti nìkolik let spolupracovali s pøedchozí
zaèínající spoleèností, jejímz hlavním pøedmìtem
podnikání byl návrh internetových prezentací.
Z tohoto prvotního zamìøení se spoleènosti
DayLight View podaøilo vytvoøit široký rozsah
sluzeb zalozených na grafickém designu a me-
diálním obsahu, které poskytuje svým klientùm.

Spoleènost získala svou první dùlezitou zakázku
v bøeznu roku 2000. Skupina River City Prague
se rozhodla ji jmenovat dodavatelem své
internetové prezentace a dala ji pøednost pøed
døíve jmenovanou renomovanou
marketingovou agenturou se sídlem v Londýnì.

První dva roky vývoje spoleènosti DayLight
View reflektovaly situaci na trhu, na nìmz
podniká: dynamický, intenzivní a pøekotný.

kazdým dnempráce
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Zatímco v pøedchozí spoleènosti pøevazovalo
zamìøení na oblast pouhých internetových
prezentací, DayLight View, spol. s r.o. dnes pù-
sobí v následujících oblastech.

Ve všech tìchto oblastech pùsobení má nyní
DayLight View silné zázemí a znalosti. Náš rozsah
sluzeb zahrnuje vìtšinu produktù: výroèní
zprávy, firemní internetové prezentace,
marketingové brozury, reklamy v médiích,
firemní vzhled èi Internet/Intranet aplikace
navrzené pro spe-cifické úèely.

Internetové prezentace
Ucelený design a layout firemních internetových
prezentací.

Aktivní média
Sluzby a média rozšiøující moznosti interneto-
vých prezentací, jako napø. Surround Video èi
Live WebCams.

Firemní média
Layout, design a implementace firemního vzhledu
a tištìných materiálù.

Internetové aplikace
Vývoj systémù a aplikací na základì pozadavkù
zákazníkù pracujících na Internet/Intranet bázi.

dáváme tvar predstavám¡
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Zdroj inspirace
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Øešení DayLight View poslouzilo jako zdroj
nápadù v rùzných oblastech developerského
projektu River City Prague a významnou mìrou
pøispìlo ke zhodnocení a významu projektu v
rámci Internetu.

Jedním z nejdùlezitìjších pøedpokladù této práce
bylo podpoøit dùraz na prezentování projektu
prostøednictvím Internetu. Na základì tìchto
pøedpokladù bylo navrzeny sluzby pro
jednotlivé sekce a oblasti Internetové prezentace.

Pro kazdou individuální èást bylo cílem navrh-
nout takové øešení, které by bylo ve vztahu jak
k pøípadné konkurenci, tak i k pozici celého
projektu na trhu, a nápaditì rozšíøit tyto oblasti
- jak po stránce rozsahu pùsobnosti tak i
aktualizace.

dejte nám svá pránívedet¡ ¡
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Svùj obchodní zámìr spatøuje spoleènost
DayLight View v pøílezitosti být vedoucím do-
davatelem tvùrèích øešení, co se týèe marke-
tingových potøeb jejích klientù. DayLight View,
spol. s r.o. se snazí poskytovat nejširší rozsah
sluzeb v rámci svých oblastí pùsobení.

Spoleènost pøeváznì obchoduje s klienty se síd-
lem v západní Evropì. Její zákazníci podnikají v
mnoha oblastech, vèetnì automobilového a te-
lekomunikaèního prùmyslu, stavebních a stavi-
telských èinností, elektronických a ostatních
inze-nýrských odvìtví. V mnoha pøípadech se
pozice jejích klientù upevòuje a posiluje v
mezinárodním mìøítku a DayLight View je
vhodnì doplòuje pøi upevòování pozice na trhu.

Spoleènost DayLight View se aktivnì snazí pøispìt
rozliènými zpùsoby ke zvýšení produktivity a
zisku svých klientù. Produkty a sluzby nabízené
spoleè-ností by mìly poskytnout zákazníkovi
maximální hodnotu ve smyslu výkonu, kvality,
rychlosti, flexibility a celkového finanèního
zatízení.

výzvuprijmete¡ ¡
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Produkty a sluzby spoleènosti DayLight View
jsou vyvíjeny a pøizpùsobeny potøebám klienta
pro svou jednoduchost, volbu a zhodnocení.

Jednoduchost znamená, ze produkty a sluzby
jsou navrzeny tak, aby je zákazník mohl
pohodlnì a jednoduše vyuzít a spoleènost
DayLight View navrhnout a vytvoøit.

Zhodnocení znamená, ze DayLight View vìnuje
znaènou pozornost a pochopení pozadavkùm
a situaci zákazníka.

Volba pro zákazníka znamená, ze DayLight View
je hrdá nabídnout zákazníkovi široký rozsah
produktù a zákazníkovi moznost ovlivnit návrh
své zakázky do velice detailní úrovnì.

je jen na Vvolba ás
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šCo Vám muzeme nabídnout ...
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A protoze DayLight View, spol. s r.o. navrhuje a
vytváøí atraktivní výbìr internetových
prezentací významných klientù, byli bychom
potìšeni pomoci Vám pøi uspokojení Vašich
marketingo-vých potøeb a poskytnout nejvyšší
úroveò sluzeb a kvality.

Spoleènost má dobré vyhlídky pro zpevnìní
situ-ace svých klientù na trhu, coz je dùsledkem
pøed-vídavosti, tvùrèí síly a silného spoleèného
uvìdo-mìní ve spoleènosti.

V DayLight View chápeme, ze nìkdy potøebujete
mít hotové marketingové materiály ve spìchu.
To je jeden z dùvodù, proè se spoleènost tìší
dlouhodobé pøízni svých zákazníkù. Díky
dùslednému návrhu a tvorby produktù a vysoké
kvalitì sluzeb spoleènost ostøe kontrastuje s
konkurencí na trhu.

Jsme pevnì rozhodnuti pokraèovat v naší cestì
být zajímavou a atraktivní mediální spoleèností -
jasnou volbou pro naprostou spokojenost
zákazníka, který je naším nejcennìjším zdrojem.
Síla naší povìsti jde ruku v ruce s našimi
výsledky. Kazdý z nich se vyznaèuje
novátorským pøístu-pem a dokonalou zruèností.

muzete nám verit

o

o ¡¡
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Koncept Internetové prezentace
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Prezentace pøedstavuje zásadní nástroj v oblasti
marketingu. Stane se dùlezitým základem pro
nabídku obchodních sluzeb. Zákazníci docela
rychle reagují na nabídku sluzeb umoznìných
díky novým technologiím. Mnoho publikací a
úkolù vyzadujících komunikaci bylo nebo bude
pøeneseno na Internet.

Kombinace zvuku, obrázkù, videa a textu
vytvoøí nové informaèní pøílezitosti pro koncové
uzivatele. Vývoj také smìøuje ke snizování
nákladù a cen za jednotku, ke zvýšené mobilitì
a rozsáhlejšímu pøístupu ke zdroji dat a aplikací
s vyuzitím Internetu jako propletené páteøe
komunikace.

Prezentace také èasto nabízí moznost pøi-
zpùsobení individuálním potøebám svých
návštìvníkù, coz jim umozòuje vytvoøit si vlastní
specifický profil “homepage”. Pøíkladù je mnoho.

pro kazdéhorešení¡
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Tradièní Internetové prodejní a informaèní
kanály jsou nyní nahrazovány øešeními
vyuzívajících aktivních médií v souladu s
pozadavky a pøáními zákazníka. Elektronické
obchodování a pre-zentace umozòují oslovit
firmám celý svìt. Díky prezentacím zalozených
na technologii aktivních médií mohou dokonce
i velice malé spoleènosti obdrzet informace a
sluzby stejného rozsahu a hloubky jako
významní zákazníci, za efektivnì vyuzitých
nákladù, které by døíve tìzko bylo mozné.

Surround Video
Pøedstavuje skuteèný skok kupøedu pro ty, pro
nìz je dùlezité pøedstavit potenciálním klientùm
správnì svoji nabídku. Realitní kanceláø nabí-
zející prvotøídní obchodní èi kanceláøské
prostory nebo prodejce nových vozù, to je
pøíklad, kdy se spoleènosti mohou prezentovat
klientovi v souladu s jeho pøedstavami.

Internetové Live WebCams
Pøenos zábìrù kamer prostøednictvím Internetu
se stává významným nástrojem urèeným ke
strategickému vývoji marketingu zamìøeného
na urèitou oblast. Aktuální zábìry 24 hodin
dennì Vám umozní posílit dialog se zákazníky èi
obchodními partnery. Je to rozhodující krok,
který Vám pomùze porazit konkurenci.

kde je v pohybupohyb



Vývoj aplikací
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Øešení, které mùze DayLight View nabídnout
ostatním spoleènostem, je zalozeno na dialogu a
následné analýze potøeb a zámìrù spoleènosti.
Za vyuzití vývoje, implementace a údrzby našich
vlastních systémù mùzeme pøispìt k dosazení
nejvyšší úrovnì spokojenosti zákazníka.

V bìzném, kazdodenním zivotì výrobce potøe-
buje nepøetrzité a pøesné výrobní ukazatele, pro-
dejce vyuzije moznosti optimalizovat kapacity
øetìzce dodavatelù v závislosti na zmìnách cho-
vání zákazníkù. Obchodní zástupce zádá cen-
tra-lizovaný zdroj informací, aby mohl lépe
uspokojit potøeby klientù.

Dnešní svìt je o Internetu, webu a efektivní
výmìnì informací. Jednoduchým ale efektním
øešením DayLight View se ukázalo spojit tyto
dva svìty dohromady. My v DayLight View
vidíme obchod jako ucelenou, ziskovou
spoleènost, kde zdroje a zodpovìdnost mohou
být sdíleny globálnì bez ohledu na jejich
skuteèné geogra-fické umístìní.

svou prácirádimáme



Portfolio klientu
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Obèas je potøeba se trochu jinak a nevšednì
zamyslet k udrzení se na èele. Pøipravit se na
oèekávání neoèekávaného, støetnutí se s
výzvou nepøedvídatelného. Pokud oèekáváte
odlišný zpùsob uvazování od Vašeho
grafického studia, mìli byste mluvit s námi.
Protoze ve všem, co dìláme, nechceme být
pouhým studiem, ale tím pravým studiem pro
Vás.

Výbìr našich klientù:

Akademie vìd Èeské republiky
Deutsche Post CZ
Danube House
Evita
Europolis Invest
Jesus Christ Superstar

Makro Cash & Carry (Metro AG)
River City Prague
Taide Network AS
Telenor Èeská republika
Umax
Wacom

se jim práce ... ?líbila

o
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Deutsche Post CZ
Deutsche Post (CZ), s.r.o. je expresní pøepravní
sluzba, která zajiš•uje vnitrostátní a mezinárodní
pøepravu balíkù pro firmy (podnikatele). Završila
nìkolikaletý akvizièní proces a vybudovala v
Evro-pì z vlastních dceøinných spoleèností a
prostøed-nictvím podílù v pøedních
zasílatelských a spediè-ních firmách moderní
plošnou distribuèní sí•.

Ve vìtšinì zemí Evropy má Deutsche Post nyní
kompetentní partnery, kteøí dobøe znají potøeby
místních zákazníkù. Spojení tìchto podnikù do
jedné celoevropské distribuèní sítì pod záštitou
Deutsche Post EURO EXPRESS je pro zákazníky
garancí jistoty a spolehlivosti.

se ...dívejte
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River City Prague
Architekt Kohn Pedersen Fox (Londýn) ve spo-
lupráci s prazskou architektonickou kanceláøí
ADNS obdrzeli stavební povolení pro Budovu 1
nového administrativního centra River City Pra-
gue na bøezích Vltavy. V rámci plánù KPF vznik-
nou ètyøi ze sedmi budov ve dvou etapách
stavby River City Prague.

Projekt v hodnotì 100 miliónù Eur je situován
na 6 ha pozemku nevyuzité zeleznièní tratì sou-
bìzného s Vltavou. River City Prague se z prvot-
ního návrhu rozšíøení historické èásti Karlína z
18. století stane dùlezitým novým územím Prahy
se svou vlastní identitou a charakterem.

se ...dívejte
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Danube House
Jako vlajková loï nového projektu RIVER CITY
PRAGUE pøedstavuje Danube House dominantu
krajiny, která nabídne prostory vysoce
kvalitního obchodního centra mezinárodní
úrovnì.

Stylový vzhled exteriéru oblozeného èerveným
pískovcem pokraèuje v interiérù podlahami
dlázdìnými šedým a bílým pøírodním kamenem

(Prazská mozaika) a dále a• jiz podlahami z pøí-
rodního kamene ve spoleèných prostorách èi
døe-vem vylozenými vysutými chodníky.

Danube House bude pøipraven k nastìhování v
roce 2002. Vzbudí obdiv kvalitou svého návrhu
a technických specifikací.

se ...dívejte
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Europolis Invest
Europolis Invest od svých poèátkù rozvinul a
prošel všemi stádii svých vlastních projektù, od
zabezpeèení staveništì po pøedání hotové
budovy nájemcùm. Do roku 1997 byly veškeré
aktivity zamìøeny na trh ve Vídni, ale od toho
roku je spoleènost aktivní také ve Støední
Evropì.

V roce 1998 Europolis Invest zapoèal rozsáhlý
investièní program v Budapešti, Praze a Varšavì.
Cílem je vytvoøení spolehlivého, vysoce
ziskového portfolia kanceláøských nemovitostí,
které budou vyhovovat mezinárodním
investièním standar-dùm.

se ...dívejte
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Makro Cash & Carry
Makro je velkoobchodem, který nabízí rozlièný
sortiment potravin a spotøebního zbozí svým
regi-strovaným zákazníkùm v celostátní síti
prodejen Cash & Carry. Makro je unikátní svou
koncepcí nabídky a velkoobchodním øešením
pro profesio-nální obchodní potøeby.

Obchodní zámìr Makra je navrzen tak, aby
ušetøil èas a peníze svých zákazníkù. Protoze
kupují velká balení, stejnì tak je kupuje Makro.
Jako souèást mezinárodní skupiny provozující
prodejny Cash & Carry po celé Evropì, je
nákupní síla Makra nevyèerpatelná a spolehlivá.

se ...dívejte
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Real Estate Karlín
Vize Nového Karlína spoèívá ve vytvoøení pro-
støedí pro další rùst úspìšných spoleèností.

Budovy jsou konstruovány dle nejvyšších
západ-ních standardù tak, aby pruznì reagovaly
na po-zadavky oddìlených, otevøených èi
smíšených stavebních úprav podlazí a zavedení
telekomuni-kaèních a IT kabelází.

Územní plán pro Nový Karlín, navrzený špa-
nìlským architektem Ricardo Bofillem, vyuzívá
sousedící zelenì, veøejných prostor a architek-
tonických prvkù jako svìtlo, atria a piazzy k
vytvo-øení mìstského parku protknutého tvùrèí
energií a pracovní výkonností.

se ...dívejte
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Wacom
Spoleènost Wacom proslavená dlouho tradicí
po celém svìtì vstoupila na èeský trh poèátkem
90. let. Hlavní pøedmìt podnikání pøedstavuje
výroba prodej poèítaèového pøíslušenství.
Vysoký poèet spokojených zákazníkù je
dùkazem jejich kvality.

Spoleènost Wacom si získala uznání mezi jinými
i svou øadou produktù Intuos, která se skládá
napø. z Intuos Pen, Intuos 4D Mouse nebo
Intuos Lens Cursor. Všechny produkty Intuos
se vy-znaèují moderním ergonomických
designem, kte-rý je pøedstavován nejen
vzhledem, ale i vnitøní funkcionalitou.

se ...dívejte
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Mazda Auto Zeman
Spoleènost byla zalozena v roce 1991. Mazda
Auto Zeman je autorizovaným prodejcem vozù
Mazda Ssang Yong. V prùbìhu své existence se
stal jedním z nejvìtších dealerù vozù Mazda.

Historie Mazdy zaèala pøed 75 lety. Pùvodní spo-
leènost Toyo Kogyo byla zalozena v Hirošimì

v roce 1920 a první vùz byl pøedstaven o
jedenáct let pozdìji. Úzká spolupráce znaèky
Ssang Yong s koncernem Mercedes-Benz
pøedstavuje dùlezi-té ocenìní více nez 40 let
vývoje spoleènosti a jejích vizí budoucnosti.

se ...dívejte
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Zwilling manikúra
Zwilling J. A. Henckels Solingen datuje svou
histo-rii od roku 1731. S dobrou dávkou
podnikatel-ského ducha nechal Peter Henckels
zapsat jméno Zwilling J. A. Henckels do
Solingského cechu nozí-øù. Mìl na mysli
jedineèný cíl: proslavit jméno Zwilling J. A.
Henckels jako dodavatele nejvyššího standardu
kvality. Po celém svìtì je logo Zwilling

J. A. Henckels synonymem dobré chuti a kvality.
Kromì svého ústøedí v Solingenu má distribuèní
dceøinné spoleènosti v Dánsku, Nizozemí, Japon-
sku, Kanadì, USA, Brazílii, Švýcarsku, Singapuru
a Španìlsku a jeho produkty jsou dostupné ve
více jak 100 zemích po celém svìtì.

se ...dívejte
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Potten & Pannen
Spoleènost Potten & Pannen vznikla v roce 1992
jako èeský výhradní distributor znaèkových vý-
robkù pro kuchynì a domácnosti.

Spoleènost nyní exkluzivnì zastupuje 17 celo-
svìtových znaèek, mezi neznámìjší patøí Ro-
senthal, Fissler, Emile Henry, Rösle and Zwilling
J. A. Henckels.

Kromì dvou oblíbených obchodù, obou v centru
Prahy, byl v øíjnu 2000 otevøen specializovaný
obchod Zwilling J. A. Henckels. Naleznete jej se
jménem Zwilling Shop na rohu Široké a Paøízské.

se ...dívejte
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Realitní dum
Návrh ucelené firemní identity pro realitní
spoleènost Realitní dùm. Identita zahrnuje návrh
loga, vizitek, hlavièkových papírù, obálek,
firemní prezentace a polepù aut.

se ...dívejte
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Dveøe.
Pøekázka?
Bránící?
Nebo zvoucí.

Nyní máte moznost pouhým gestem jedno-
duše tyto dveøe otevøít. Dveøe, jez jsou pro
Vás stìzí dveømi. Na cestì vpøed. Dveøe se
vytrácí. Protoze Vy máte klíè.

DayLight View øešení jsou klíèem...

DayLight View, spol. s r.o.
Holandská 16
101 00 Praha 10
Èeská republika

Tel: +420 606 706 811
E-mail: office@dlv.cz
Internet URL: http://www.dlv.cz

V C O M E  T R U E

DAY IGHTL
IEWW H E R E  D R E A M S
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