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Totální přeměna staré pivnice na novou. Noví majitelé si 
velmi dobře uvědomovali, že pokud chtějí začít od začátku 
a nabízet svým zákazníkům kvalitní služby v příjemném 
prostředí, je třeba takové prostředí vytvořit. Místo masko-
vání starého do nového se tedy rozhodli svěřit se do rukou 
ae design a investovat nejen do nové podoby interiéru, 
ale i do zcela nové značky a celkové komunikace služeb.

Zadáním tedy bylo vytvoření zbrusu nové značky. Tvorba ná-
zvu pivnice, podoby loga, komunikace, veškerých tiskovin, 
a to vše vytvořit společně s kompletně novým interiérem. 
Nový název a logo bylo odvozeno z polohy podniku, jeho 
venkovní podoby i vnitřního uspořádání v novém návrhu. 
Filozofie značky vychází z polohy pivnice v rámci bloku bu-
dov, ale zároveň vnímání polohy jako rohu centra města. 
Pivnice je tak nejen NAROHU budovy ale také NAROHU 
centra. V interiéru byla změněna dispozice, velký zcela nový 
bar z masivního trámu byl vysunut na roh hlavní místnosti a 
doplněn o vysoké, skleněné, podsvícené police na zadní 
stěně. Vznikl oddělený střední salónek a zcela nový zadní 
salónek s kulatým dřevěným stolem pro osm osob. V ce-
lém interiéru vznikla i kombinace vysokého a nízkého sezení 
a samozřejmě i posezení na rohovém baru. #sraznarohu



„ Při tvorbě názvu pivnice byla klíčová jednoduchost a trans-
parentnost komunikace směrem k zákazníkovi. Nejen dis-
poziční řešení, ale i venkovní podoba podniku díky svým 
výrazným výlohám přímo vybízely k netradičnímu pojetí. 
V logu se pak celá podoba přímo promítá díky stylizaci 
typografie do jednoduché ikony, které se pak objevuje 
napříč celou komunikací. Velké podsvícené logo je vy-
vedeno i na rohu celého baru a nabídkách, které byly na 
míru vyrobeny přímo pro účely propojení loga do všech 
prvků. Klíčová v tomto projektu byla absolutní otevřenost 
investorů nejen ke všem debatám, ale i chuti investovat 
do kreativních nápadů a prvků v interiéru, které ovšem vy-
tváří jedinečný celek. Zákazníci jsou nadšeni a pivnice šla-
pe. Nazdraví!“




