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Na slovenskom a 
španielskom trhu 
pôsobíme od roku 2006.

09
ROKOV

Zamestnávame viac ako 
50 odborníkov a 
kreatívcov z oblasti 
digitálneho marketingu, 
reklamy, dizajnu, 
technológií a médií.

50
¼UDÍ

Dodnes sme pracovali 
pre viac ako 300 klientov 
z 10 krajín. 

300
KLIENTOV

BRATISLAVA
BANSKÁ BYSTRICA
BARCELONA
Sme zakladajúcim èlenom Asociácie digitálnych marketingových agentúr (ADMA) 
a držite¾om certifikátu bezpeènosti ISO 27001. 

Sme SCR® – marketingová a technologická agentúra 
pôsobiaca v oblasti reklamy, digitálneho marketingu, 
dizajnu, technológií, biznis modelov a médií.

Našim klientom poskytujeme širokú škálu služieb a inovatívnych riešení s využitím 
unikátneho know-how, strategických nástrojov, progresívnych technológií a skúseností v 
rôznych segmentoch trhu. Naše riešenia pokrývajú oblasti marketingu, IT a médií, 
klientom prinášajú nové biznis modely a zhodnocujú ich aktíva.



SCR
ADVERTISING

Fullservisové reklamné a 

marketingové služby – 

výskum, stratégia, plánovanie, 

tvorba a výroba reklamných 

kampaní so zameraním na 

inovácie a integráciu offline a 

online marketingu.

SCR
DIGITAL

Fullservisový digitálny 

marketing – komplexné online 

riešenia v oblasti digitálneho 

marketingu od vytvorenia 

stratégie a kreatívy cez 

poskytnuté technológie a 

obsah až po zabezpeèenie 

médií a analytiky.

SCR
TECHNOLOGIES

Komplexné IT biznis riešenia a 

služby – návrh a 

implementácia softvérových 

projektov, vývoj a správa 

informaèných systémov, vývoj 

enterprise mobilných 

technológií, tvorba 

internetových a intranetových 

portálov a poskytovanie 

vysoko-záťažového hostingu 

pre nároèné aplikácie.

SCR
BUSINESS LAB

Výskum a vývoj v oblasti 

inovatívnych online produktov 

– stratégie, tvorba biznis

modelov, formovanie 

obchodných kanálov a nových 

dlhodobých digitálnych 

produktov.

SCR
MEDIA

Komplexný mediálny servis – 

mediálne analýzy a stratégie, 

plánovanie a nákup médií, 

tvorba média mixov.



SCR
PRÁCE.

CORGOÒ

ZLATÝ BAŽANTRINGIER AXEL SPRINGER

OTP BANKA ENEL VELCON

CENTRUM RÁDIO EXPRES

KRUŠOVICE
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Od roku 2006 sme pre 
našich klientov pripravili 
viac ako 1500 projektov.

1 500
PROJEKTOV

Roène odpracujeme pre 
našich klientov viac ako 
100 000 hodín.  

100 000
HODÍN

Dodnes sme naše služby 
poskytli klientom z 
desiatich krajín.

10
KRAJÍN

SCR
¼UDIA.



POBOÈKA
B. BYSTRICA

Skuteckého 1

974 01 Banská Bystrica

sales@scr.sk

+421 911 953 787

+421 48 415 31 70

POBOÈKA
BRATISLAVA

Pod Strážami 13/A

831 01 Bratislava

sales@scr.sk

+421 911 953 787

POBOÈKA
BARCELONA

Carrer de la Constitució, 98

080 14 - Barcelona

España 

office@scrbarcelona.es

+34 661 203 841S
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