Kdo je Petr Urban?
Dnešním slovem kreativec – kreslíř, ilustrátor, malíř obrazů, fejetonista a bývalý
vrcholový sportovec.
Kdo je Ruda Pivrnec?
Kreslená postavička, hrdina vtipů ve více jak 60-ti autorských knihách a kalendářích,
která takřka 30 let náleží k české klasice.
Co je obchodní značka Pivrnec?
Úspěšná reklamní podpora různých podnikatelských subjektů, zároveň i názvů
průmyslového zboží.
Co je Pivrncova jedenáctka s.r.o.
Společnost zabývající se reklamou a vydavatelstvím, zastupující výtvarníky P.Urbana
a Bc. Markétu Urbanovou, která je také fotografkou, návrhářkou a ilustrátorkou.
www.rudapivrnec.cz, www.marketa-urbanova.com

Co Vám může náš tým nabídnout?
Díky tomu, že je Petr Urban známý kreslíř, oslovuje jeho výtvarný rukopis i humor,
je unikátní.
1) Kreslené vtipy na jakékoliv dané téma – na firemní produkty, na firmu jako
takovou, určené na webové stránky, reklamní letáky, billboardy, jako reklamy do
novin, časopisů, na novoročenky. Dále vytváříme originální polepy na auta. Vtipy
mohou být i zakomponovány do fotografie určitého prostředí, kam se umístí
kreslené postavičky. Za dobu působení máme spolupracující firmy, na něž je
spolehnutí.
2) Můžeme vytvořit pro vaši firmu stolní i nástěnný kalendář s vtipy na míru na téma
firmy. Kalendář může sloužit pro zaměstnance firmy, jako dárek pro klienty i jako
cena v nějaké např. předvánoční kampani (soutěži). Můžeme vytvořit jakoukoliv
publikaci s Petrovými vtipy na jakékoliv téma. Pro zaměstnance je možné připravit
vtipná a dobře zapamatovatelná pravidla pro bezpečnost práce.
3) Možné je připravit návrhy obalů na zboží, např. nějakou novou sérii výrobků.
4) Petr Urban je také autorem nově ilustrovaného Švejka, vydání Haškova díla
s Petrovými ilustracemi bylo velmi úspěšné. Máme připraveny i Švejkovy hrací karty,
kdy je možné na zadní stranu vytvořit reklamu firmy.
5) Zároveň je autorem i pohádkové postavičky Pořádníčka, který by mohl být využit
pro sortiment určený dětem. Možné je připravit na míru pohádky, které by mohly
např. podpořit reklamní kampaň.

6) V tomto směru možná lépe využít kresby dcery, texty na míru pro děti může
nabídnout Inka Urbanová, která napsala Pohádky o Pořádníčkovi. V této souvislosti
máme i nápad na předvánoční sběratelskou soutěž. Můžeme vytvořit jakékoliv
postavičky, které by se mohly ztotožnit s firmou.
7) Umíme připravit na klíč zajímavé firemní dárky pro různé příležitosti. Od
kosmetiky (např. mýdla, tělové šampóny (ty i ve 3D), svíčky, další – může být ve
tvaru nějakého vašeho výrobku,(více na www.obchod-darky.cz.). Dle vašeho zadání
jsme schopni navrhnout a připravit jakýkoliv dárek. Osvědčily se nám např. zástěry a
k nim rukavice na grilování, dále utěrky. Samozřejmě vše s vtipem Petra Urbana,
čímž vzniká originální předmět.
8) Petr Urban umí vytvořit kreslené vtipy k různým výročím – obrázek je v rozměru
A3, potřebuje k němu indicie a foto oslavence. Mohu říci, že to je velmi oblíbený
dárek zaměstnanců k různým výročím kolegů, nebo šéfů.
9) Petr Urban je i malíř obrazů – olejů. Vystavování obrazů a vtipů se prozatím
vyhýbá, ale když už vystavuje, je jeho výstava nejnavštěvovanější v tom místě.
(Frenštát pod Radhoštěm 2012, Parlament ČR -Poslanecká sněmovna 2013 a Tábor
2014). V loni vytvořil Křížovou cestu, což vyvolalo velký rozruch a všeobecný zájem
o toto souhrnné dílo, hledáme vhodné umístění díla, Petr byl pozván na Dny kostelů
do Štrasburku, aby své dílo v červnu představil.
10) Petr se účastní podle zájmu i akcí a večírků, kdy pro přítomné kreslí obrázky a
vtipy na zakázku.
11) Je možné umístit firmě reklamu do stolního kalendáře Urban 2016, kalendáře
patří už více jak dvacet let k nejprodávanějším na trhu.
12) V současné době připravujeme humoristický internetový časopis, do něhož
máme připraven i zajímavý reklamní projekt spojený s Petrovou kresbou, který
můžeme nabídnout jakékoliv firmě.
13) Již 20 let provozujeme v Praze restauraci U Pivrnce v Maislově ulici č.p.3.
14) Ubytování poskytujeme ve Smržovce v Pivrncově chalupě.

Naše kontakty:
Inka Urbanová 602428888
petr.pivrnec.urban@seznam.cz, pivrncova.jedenactka@seznam.cz
Luční 1282, 468 51 Smržovka
www.rudapivrnec.cz, www.marketa-urbanova.com, www.pivrncovachalupa.cz,
www.upivrnce.cz

