Žijeme příběhy našich klientů
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Kdo jsme
Lidé si pamatují věci prostřednictvím asociací a příběhů. Komunikační agentura COT
group začala psát ten svůj v roce 1997 jedním časopisem. Dnes činnost firmy představují
3 divize: media, marketing, events.
Ocenění:
•V
 letech 2018 a 2019 jsme získali podle mezinárodně uznávané metodiky Dun&Bradstreet ocenění D&B
Top Rating.
•2
 015–2021 – Šest let po sobě jsme se umístili v žebříčku Českých 100 Nejlepších, který každoročně vyhlašuje
panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius.
•2
 019 – Nadační fond STOP šikaně získal za videoklip Síť ve Zlatém středníku ocenění Top Rated v kategorii
Neziskový sektor.

C.O.T. media s.r.o.

C.O.T. media s.r.o.

IČO: 25098853, D&B D-U-N-S® Number 49-566-8688

IČO: 25098853, D&B D-U-N-S® Number 49-566-8688
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31. 03. 2019
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COT GROUP
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Přinášíme fakta i emoce

COT media
Napíšeme, přeložíme, nafotíme, nakreslíme, graficky uchopíme, obstaráme tisk a pošleme
časopis do světa. Umíme informovat, chytit za srdce i pobavit. Zákazníci, obchodní
partneři, zaměstnanci i široká veřejnost vnímají hodnoty společností díky našim
zákaznickým B2C, firemním B2B a zaměstnaneckým B2E magazínům.

interní magazín zaměstnanců
skupiny sanofi

1/20

inzulín Toujeo
pro děTi od 6 leT
12 prioriT
pro roK 2020
VieTnAM:
ráj bAreV
A chuTí

VŠechno jde,
KdYŽ Se chce

peTrA
KÖhleroVá
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COT media
Co umíme
•k
 orporátní tituly pro externí a interní komunikaci
•o
 borové magazíny
• lifestylové časopisy
•v
 ýroční zprávy
• fi
 remní publikace
•e
 lektronická interaktivní periodika

• s práva a obsahová náplň zpravodajských portálů
(Celyoturismu.cz; KomoraPlus.cz)
• digitální verze firemních publikací
a výročních zpráv

Reference:
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Vytváříme prostor pro vaše vize

COT marketing
Naši kreativci využijí své zkušenosti a nejefektivnější nástroje marketingové komunikace,
aby z vaší značky vytvořili ZNAČKU. V portfoliu máme malé společnosti i nadnárodní firmy,
ale na velikosti nám nezáleží. Klientovi vždy věnujeme maximální péči a pozornost. Jejich
zpětná vazba a spokojenost je nejhodnotnějším oceněním naší práce.
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COT marketing
Co umíme
•k
 orporátní identita
•b
 udování značky
• s trategický marketing
•o
 bsahový marketing
•m
 ediální plánování
•g
 rafický návrh a ilustrace
•H
 R – kampaně, nábor a další procesy
• seriál podcastů, tutorialů, voice-overů

Reference:
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Kouzlíme se zážitky

COT events
Místa, na která se v rámci otvíracích hodin nedostanete. Lidé, se kterými se běžně nepotkáte.
Program, který byste možná nečekali. Po celé republice umíme zorganizovat akci podle zadání
s obsahem na přání. Ať se jedná o kulturní představení, golfové turnaje, vzdělávací konference,
diskusní snídaně, setkání profesionálů nebo předávání cen. S klienty se potkáváme ve skutečném
světě. Jsme zprostředkovatelem kontaktů pro váš byznys.
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COT events
Co umíme
•p
 ořádání soutěží a ocenění – Velká cena cestovního ruchu, Osobnost cestovního ruchu,
Diamanty českého byznysu
•o
 rganizace odborných akcí a seminářů – snídaně, speciální oborové konference
a workshopy
•e
 venty na klíč – Setkání majitelů českých rodinných firem, Řád vavřínu Hospodářské
komory ČR, slavnostní křty časopisů, golfové či tenisové turnaje

Reference:
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Pomáháme

Pomáháme
Nadační fond STOP šikaně
Společně s Univerzitou Karlovou a Hudebním divadlem Karlín jsme hrdým partnerem
a zakládajícím členem Nadačního fondu STOP šikaně, který se rozhodl postavit
tichému, ale nebezpečnému společenskému nešvaru. Do projektu STOP šikaně se už
zapojilo také mnoho známých umělců a sportovců v čele s Václavem Noidem
Bártou, který je zároveň jedním ze zakládajících členů fondu.
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Pomáháme
Hudební divadlo Karlín ŽIVĚ
Koronavirus s sebou přinesl celou řadu ekonomických problémů. Zásadním
způsobem ovšem sáhnul na to nejcennější, co máme, na naše zdraví a na náš běžný
život. Proto jsme se rozhodli propojit umělce s podnikateli a přenést zábavu za
lidmi domů prostřednictvím moderních technologií. V těžkých týdnech jsme
realizovali charitativní projekt na pomoc seniorským domům a zdravotnickému
personálu. Ve spolupráci s partnery rozdali pomoc v hodnotě 5 milionů korun.
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Komunikační agentura COT group

Komunikační agentura COT group
Na jedné adrese
•T
 ým 35 nadšených profesionálů
•G
 rafické studio se 6 stanicemi vybavenými nejnovějším softwarem
•P
 rofesionální podcastové studio
•V
 lastní fotoateliér
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COT group reference

Reference

Spolupráce na měsíční bázi je
opravdu velmi intenzivní, a přináší
i situace, kdy ne vždy musíme
mít stejný pohled na věc, ale vždy
najdeme společně řešení.
COT – Celý o turismu považuji
za studnici informací o cestovním
ruchu. Pro mne osobně jsou
nejzajímavější rubriky „Destinace
měsíce“ a „Trendy a inovace“.
Články jsou opravdu rozmanité
a každý měsíc nalézám alespoň
2-3 velmi zajímavé příspěvky,
které mi opět rozšíří obzory
a znalosti v cestovním ruchu.
COT bych doporučila mj. jako
povinnou četbu všem studentům
vysokých škol se zaměřením
na cestovní ruch.
SOŇA MACHOVÁ,
vedoucí manažer výzkumu trhu
CzechTourism

TOMÁŠ VRBÍK,
Tajemník Úřadu HK ČR

Vážíme si vysoké kvality
redakčního zpracování. I přes
velkou odbornost některých
témat jsou články zpracovány
srozumitelně a zároveň bez
ztráty erudice. Za vše mluví
i velmi pozitivní hodnocení přímo
od našich zaměstnanců.
LIBOR KYTÝR,
ředitel komunikace
Sanofi Group CZ & SK

Od spolupráce s komunikační
agenturou COT group jsme si
slibovali nejen výrazný posun
v designu časopisu, ale i v jeho
obsahové náplni. Už první společně
připravené vydání naplnilo naše
očekávání a setkalo se s dobrým
ohlasem i mezi zaměstnanci.
LENKA BRYCHTOVÁ,
PR and Communication Consultant
Foxconn
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Reference

Oceňujeme profesionalitu velké
agentury při komunikaci s naší
tiskárnou. Od managementu
až po produkční oddělení, které
výborně připravuje tiskové
podklady a dodržuje domluvené
termíny. To v dnešní době
rozhodně není samozřejmost.
PETR KOTÝNEK,
předseda představenstva
tiskárny Triangl

Partnerství s COT group
umožnilo naší doposud digitální
agentuře plnohodnotně zapojit
do marketingového mixu
našich klientů i offlinové kanály,
a tím ještě více zkvalitnit naše
kampaně. Společně jsme zvládli
dotáhnout i velké digitální projekty
typu zpravodajského portálu
se zaměřením na ekonomiku
komoraplus.cz a web Nadačního
fondu STOP šikaně. Při spolupráci
vzájemně propojujeme své silné
stránky, díky čemuž dosahujeme
skvělých výsledků.
RADIM BÍLÝ,
obchodní ředitel agentury
Fresh Services

Spolupráci s COT group jsme
zahájili na společném projektu
pro Dopravní podnik města
Liberec a Jablonec nad Nisou.
Tehdy jsme se ujistili, že se jedná
o profesionální spolehlivou
agenturu, se kterou rádi budeme
spolupracovat jako partneři
i nadále. Tým COT group ví, co
dělá, a sympatické je, že si svou
práci umí také užít. Moc nás baví
jejich eventy i přátelský přístup,
díky kterému je naše spolupráce
radost a ne starost.
VENDULA KLABUSAY,
Konzultantka / Garantka
videoprojektů pro byznys
Business Video Production
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Děkujeme za váš čas
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