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Na jihu Rakouska, nedaleko horského průsmyku Turra-
cher Höhe, stejnojmenného lyžařského střediska a jezera 
Turrachsee leží vesnička Turrach. V této vesničce je umístěn 
Alpin haus Turrach. Jedná se o patrový objekt, který slouží 
k pronájmu a nabízí ubytování až pro devět osob v nadstan-
dardním zázemí. Okolní příroda a široká nabídka aktivit pro 
volný čas společně s tímto zázemím vytváří nezapomenutel-
ný zážitek ze stráveného času nejen v zimě, ale i během letní 
sezóny. Zadáním bylo vytvořit značku, pod kterou se bude 
Alpin haus prezentovat všem evropským klientům, a která se 
objeví i uvnitř budovy například na textilu a dalších prvcích 
komunikace apartmánu s hosty.

Zvolená cesta k výsledku byla spojení podoby domu s po-
dobou okolních hor. Vznikly tak zjednodušené ikony obojí-
ho, které prolnutím vytváří výslednou ikonu, která je doplně-
na o název a vyobrazení nadstandardního zařízení domu na 
úrovni pětihvězdičkovho hotelu. Kromě značky, internetové 
i tištěné prezentace, byl vytvořen nejen manuál pro užívání 
apartmánů, ale také branding textilu, mýdel a dalších drob-
ností uvnitř ubytování, které jsou hostům k dispozici. V rám-
ci propagace okolních aktivit v průběhu obou sezón vznikla 
i montáž, která kombinuje pohled na zdejší krajinu v sezóně 
zimní i letní.



„ Alpin haus Turrach je skvělé místo uprostřed nádherné 
přírody. Jsem rád, že vznikla opět značka, která odráží re-
álnou podobu místa a prostředí, ve kterém se nachází. 
Brandované prvky komunikace v interiéru vytváří komplet-
ní propojení, což umocňuje pocit z celkové propracova-
nosti a exkluzivity nabízené služby. Právě fakt, že se někdo 
stará i o nejmenší detaily se zájmem, je totiž u ubytovacích 
služeb velmi důležitý. Jinak než tím, že se o ně opravdu sta-
ráte, to totiž svým hostům nedokážete. Poznají, když lžete. 
V ubytování, o které se provozující stará s maximální péčí, 
máte jistotu, že se budete cítit komfortně, bude v něm 
čisto a nebude Vám nic chybět.“




