
Všechno, co si umíte představit,  je opravdové. 



BIO

Vystudovala jsem český a anglický jazyk 

a literaturu na UK v Praze. Psaní je pro mě

umělecká disciplína, řemeslná tvorba 

a způsob vyjádření. V mých textech se zrcadlí

zkušenosti z filmového a reklamního

průmyslu, korporace a spirituálního světa.  

Tatiana Vomáčková

tatianavomackova@mac.com

# 603 503 877

happygolucky.cz



osobitý
způsob
zobrazení,
v němž se
zdůrazňují
charakteri
stické rysy 

Můj osobitý literární projev se vyznačuje láskou k jazyku,

hrou se slovy, vzletnými opisy, řadou přirovnání, humornou

ironií a selskou inteligencí. Kratší texty jsou často na čas

náročnější než dlouhá pojednání.      

STY
LIZ
ACE



Zpracovávám témata, 
s nimiž souzním  

Neznámé je pro mě výzvou a nová témata

ráda poznávám. Učit se a rozšiřovat si

obzory považuju za benefit své práce.

Odmítám zakázky spojené 

s násilím, zbraněmi, nenávistí a politikou.  

OBSÁHLE

webové stránky

prezentace 

newslettery

korespondence 

TREFNĚ

loga 

názvy značek 

claimy

slogany

HRAVĚ

pozvánky

oznámení

posty pro socmed

blogy

SPE
CIA
LIZ
ACE



VERBA MOVENT

Od gastra přes bylinky,

zdraví, sport, finanční

poradenství až po

zvukovou posprodukci

a životní styl. 

Webové stránky
Ve spolupráci s

grafikem připravujeme

na míru oznámení,

přání, inzerci či

bannery 

Péefka apod. 
Hodiny práce 

s výstupem v podobě

jednoho řádku. Hledání

jedinečnosti,  a

pojmenovávání

abstraktního.   

Názvy, slogany 
Posty pro sociální sítě,

newlettery, blogy a

další formáty pro

sdílení a sdělování s

emocí. 

Sdílení



EXE
MPL
A
TRA
HUN
T



WEBOVÉ STRÁNKY

salmon-gastro.cz

jamico.cz

purtana.com

studiobeep.cz

prirozene-hubnuti.cz

leros.cz

festka.com

sousto.cz

spoon.cz

V MINULOSTI

https://www.salmon-gastro.cz/
https://www.jamico.cz/
https://www.jamico.cz/
https://purtana.com/
https://www.studiobeep.cz/
https://www.prirozene-hubnuti.cz/


COP
YWR
TING

CENA
SLOV

Před prvním návrhem stylizace rešeršuji informace o těch,

pro něž píšu, o jejich oboru, zákaznících a konkurenci stejně

tak jako o tématu, produktu, či službě, které se text týká. 

V případě, že se stylově nepotkáme, účtuji si skicovné. 

V případě zájmu pošlu orientační ceník. 



Nejdůležitější 
je 
psát život.

Bohumil Hrabal


