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1. MINISTERSTVO MÍSTNÍHO ROZVOJE: 
 

"S Agenturou Finley máme jen ty nejlepší zkušenosti. Například při tvorbě specializovaných 

projekcí na tiskovou konferenci paní ministryně se její pracovníci projevili jako opravdoví 

profesionálové, kteří jsou schopni pozorně naslouchat požadavkům zadavatele, tak že ihned 

plně pochopili naši vizi a přidali vlastní invenci. Tím se celý proces značně urychlil, perfektní 

prezentace byla dodána ve velmi krátkém termínu a její výsledná podoba přesně splňovala 

naše představy. Oboustranná komunikace probíhala zcela bez problémů, vždy byla jasná, 

stručná a za každých okolností plně erudovaná. Se spoluprací, stejně tak jako s výsledkem, jsme 

byli přes značnou časovou tíseň maximálně spokojeni." 

  

Vilém Frček 

Vedoucí tiskového oddělení 

odbor komunikace, Ministerstvo pro místní rozvoj 

 

 

2. LADISLAV ŠPAČEK: 

"S agenturou FINLEY jsem spolupracoval na několika projektech. Vždy jsem se setkal 

s kreativním přístupem k řešení mých požadavků, s profesionálním nasazením a kvalitou 

odvedené práce. Byl jsem spokojen jak s dodržováním termínů, respektováním mých 

připomínek, tak s výsledným produktem. Při práci na nových webových 

stránkách www.ladislavspacek.cz se projevila agentura jako nápaditá, tvůrčí, flexibilní a 

precizní. S výsledkem jsem nadmíru spokojen. 

Ladislav Špaček 
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3. UX / UI HEALTHCARE PROJEKTY: 

 

"S  Finley agency jsme navázali kontakt v lednu 2019. V té době jsme měli vyvinutou mockovou 

mobilní aplikaci a urgentně jsme potřebovali začít na vývoji ostré verze. Dost jsme tedy spěchali 

jak na počáteční UX konzultace a tvorbu wireframes, tak samotnou realizaci návrhu designu 

aplikace. Ondra společně se svými kolegy prokázal schopnost rychle porozumět medicínské 

problematice a navrhnout pro uživatele - pacienty graficky velice vydařené, přívětivé a 

intuitivní mobilní prostředí. Ze spolupráce bych vyzdvihl vysokou míru invence a nápaditosti, 

zodpovědné řízení celého projektu a výbornou komunikaci." 

 

Patrik Cachnín 

Project management officer, TME Solutions 

 

 

 

4. NADACE SEKYRA FOUDANTION (PODPORUJE OXFORD, HARVARD, NEW YORK TIMES PROJEKTY....) 

 

"Se společností FINLEY jsme byli nadmíru spokojeni, pro naši nadaci Sekyra Foundation vytvořili 

webové stránky www.sekyrafoundation.cz a zajistili doplňkový obsah jako videa a fotografie. 

Komunikace s Ondřejem byla flexibilní, připomínky řešil obratem a na jakýkoliv zádrhel 

navrhnul optimální řešení. Dokázal zrealizovat naši představu ve velmi krátkém časovém 

rozmezí a iniciativně přicházel s nápady, jak webové stránky vylepšit. Na Ondřejovi je vidět, že 

ho práce těší a chce ji odvést kvalitně." 

  

Barbora Hanousková 

Ředitelka nadace Sekyra Foundation 
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5. EVENTREND - GASTRO, HOTELY, EVENTY: 

 

"Jsem jednatel společnosti Eventrend Prague s.r.o., Profi Events s.r.o. a EVENTREND CZECH 

s.r.o. Jsme součástí Maďarské společnosti Eventrendr Global Kft., která je jedním z největších 

poskytovatelů gastronomických služeb v Evropě. Do našeho portfolia patří více než 25 

restaurací a 7 cateringových společností. V ČR provozujeme několik významných gastro 

provozů. 7 let jsme provozovali jeden z nejluxusnějších hotelů v ČR - Hotel Carlo IV. - The Dedica 

Anthology (bývalý BOSCOLO Prague Hotel), provozujeme bistra na lanové dráze na Sněžku - 

nejvyšší hoře ČR, máme několik provozů v Hradci Králové - restauraci Dolce Vita, Petrof Café a 

exklusivně dodáváme catering pro Petrof Gallery - koncertní a multifukční hala.  

S agenturou FINLEY AGENCY s.r.o. spolupracujeme již několik let na dodávání kreativních 

služeb, proto Vám i panu Nádvorníkovi můžu toto doporučení k propojení a spolupráci 

poskytnout.  

S agenturou FINLEY jsme měli možnost spolupracovat v posledních 5ti letech na kreativních 

službách na vícero projektech. Jednalo se například o Pianistu roku, spolupráci pro 

pětihvězdičkový hotel BOSCOLO (CARLO IV.), tvorbu nové společnosti Profi Events s.r.o., 

restauraci Dolce Vita, Petrof, Bistro Pec-Sněžka a různé další. Konkrétně pro nás agentura 

FINLEY vytvářela celé značky vizuální identity, weby, dílčí grafické práce, stará se následně o 

kreativní komunikaci a komunikační cyklus jednotlivých značek a projektů. V současné době je 

agentura FINLEY naším dodavatelem veškerých grafických služeb a veškerého online řešení, 

které se týká našich jednotlivých provozů.  

  

Oba jistě víme, že komunikace je v gastronomii klíčová. Právě na základě vhodné komunikace 

si často zákazník vybírá v nepřeberném množství konkurence. Agentura FINLEY se nám vždy 

osvědčila jako kreativní partner, který aktivně přichází s vhodnými nápady, přináší při každé 

spolupráci invenci a snaží se posouvat společné úsílí dopředu. Umí dodržet termíny a výstupy 

práce vždy splní mé očekávání, nebo jej předčí. Právě proto s nimi spolupracujeme dlouhodobě 

a právě proto Vám mohu spolupráci s agenturou FINLEY doporučit. " 

  

Karel Ziegler | Managing Director 

EVENTREND CZECH s.r.o. | EVENTREND PRAGUE s.r.o. | PROFI EVENTS s.r.o. 
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6. PETROF: 
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