
Výrobce a provozovatel internetového 

obchodu (dále jen „výrobce“): 

Bamboolik s.r.o., se sídlem na 

Ječná 1321/29a, 62100 Brno - Řečkovice, 

Česká republika

IČ: 29318122

DIČ: CZ29318122

Pro platby v CZK v ČR
6028351002/5500
IBAN pro platby v CZK v ČR
CZ4755000000006028351002
BIC kód/SWIFT
RZBCCZPP
Adresa banky
Raiffeisenbank, Hvězdova 1716/2b, 

140 78, Praha 4

Presskit je galerijní prostor vytvořený pro naše obchodní partnery s
většinou našich fotografií. Je navržen tak, aby poskytoval snadný
přehled všech kategorií fotografií. Obsahuje jak produktové, tak
image fotky pro váš e-shop nebo sociální sítě.

Najdete ho zde: 

 https://bamboolik.sharepoint.com/:f:/g/presskit/EhIfod9xViFJlptN3
Sytcu0BmOq65OPW9WQbIxPE64HIUQ?e=1oMecT 

Odkaz Vám můžeme poslat i v e-mailu, pokud budete potřebovat.

Najdete zde 2 hlavní kategorie - Produktové foto a Image foto 

Produktové foto - v očíslovaných složkách můžete najít

fotografie pro Váš e-shop jako jsou:

produktové fotky
flatlays

Image foto - složka je úložištěm různých druhů obrázků pro

Vaše sociální sítě nebo bannery: 
situační foto 

fotografie v přírodě
fotografie s miminky/ dětmi
bannery

Dejte nám prosím vědět
Pokud vám chybí nějaký obrázek/fotka, kterou vidíte v našem e-

shopu, ale nemůžete ji najít v Presskitu.

Pokud máte nápad na fotografii s našimi produkty, kterou byste chtěli
mít.

Neváhejte použít všechny naše bannery nebo fotografie, které sdílíme, na
sociálních sítích.

Nezapomeňte nás označit #Bamboolik / @Bamboolik, nebo se o nás
zmínit v poděkování za fotografii, pokud používáte fotografii Bamboolik
pro své vlastní příspěvky na sociálních sítích

TIP PRO SNADNÝ PŘÍSTUP
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bamboolik

Bamboolik s.r.o.

Ječná 1321/29a
62100 Brno - Řečkovice
Česká republika
 

seveckova@bamboolik.cz
(+420) 725 527 089

CO PRESSKIT OBSAHUJE

PRESSKIT - O CO SE JEDNÁ A KDE HO NAJÍT

CONTACTS

TAKÉ NÁS NAJDETE

OSTATNÍ

Pokud byste chtěli přistupovat k našemu Presskitu v
uživatelsky přívětivějším prostředí, náš tip je kliknout v
levém menu na slovo: "Obrázky" a automaticky se
přepne do režimu Miniatury. Tímto způsobem uvidíte
veškerý obsah přehledněji s náhledy všech fotografií.

https://www.linkedin.com/company/bamboolik-s-r-o-/
https://www.facebook.com/Bamboolik
https://www.instagram.com/bamboolik/
https://www.youtube.com/channel/UC7DBvsudOQlTqcikdhDNq_w/videos

