KOMIKSOVÝ OMNIBUS 2015

TAZATEL 001 - 006

01

Pane, dobrý den. Rádi
bychom změřili vaše
emoce. Jen se kouknete na
reklamu se štěňátkem.

TAZATEL #003
PRŮKOPNÍCI MĚŘENÍ EMOCÍ

Na to se musím
podívat, co jste
zase našli za
exota.

Ouukej, synu

Scénář: Jan Fait
Kreslí: Milan Hurtík

02

Pane šéf, žádná odezva, ten
chlap nemá žádný emoce!

Výzkum emocí je plný nástrah a technologie rozpoznávání tváří stojí před
zatím největší výzvou…
Ježiši chlape, vždyť je to Chuck Norris!

03
Už jste zkoušeli
metodu ReMeK?

06

Sonda ReMeK nám zase zachránila zadek.
I nejtvrdší se nakonec poddají.

05

04

ReMeK ?!?

Teď se prosím uvolněte a koukejte se před sebe
ReMeK,
přece rektální
měřič
koherence…

Nudí Vás Vaše 07
současné zaměstnání?

Pomsta
Hněv

Přijďte mezi nás!

Smutek
Radost

STEM/MARK stále
hledá nové tazatele!

Údiv

TAZATEL #004

Jak plánujete strávit
jarní měsíce?

rok 33
n.l.,
březen

Asi zajedeme tady s věrným
Jidášem někam k moři a
uděláme pár zázraků…

VÝZKUM U KORMIDLA DĚJIN

rok 33
n.l.,
březen

♪♯♬♬~♪

Scénář: Jan Fait, Milan Hurtík
Kreslí: Milan Hurtík
Marketingový výzkum má své pevné
místo v dějinách, stejně jako bitvy,
katastrofy a objevy…
Nesnášim otevřené
otázky …

Mezopotámie,
rok 3000 př.K.

&@&@#&{{#
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Jaký je Váš názor na
prodej odpustků?
Zaručuji, že odpovědi
jsou zcela anonymní

Praha, rok
1414 n.l.

Na stupnici od 1-10, nakolik byste
doporučil pobyt na ostrově Elba svým
přátelům a známým?

Ostrov Elba,
rok 1814
06

Sonda ReMeK nám zase zachránila zadek.
Promiňte kapitáne,
měl
I nejtvrdší se nakonec poddají.
byste chviličku na
krátký průzkum?

Ale
samozřejmě.

Atlantik,
rok 1912

Nudí Vás Vaše
současné zaměstnání?
Přijďte mezi nás!
STEM/MARK stále
hledá nové tazatele!

Merde !

01

TAZATEL #005

Kdesi v Karpatech…

02

Kolik je vám let?

ŽÁNR: HOROR
Dobrý večer,
mám tady
domluvený
krátký ,
maximálně
15 minutový
rozhovor.

Scénář: Lucie Žáčková
Kreslí: Milan Hurtík
Věnováno všem statečným mužům
a ženám, kteří denně nasazují svůj krk
pro nás i pro vás…
03

04

Jaké čistící přípravky
na zrcadla znáte?

Jaký je váš nejoblíbenější
nápoj?

Jakou zubní pastu
používáte nejčastěji?

06
ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ !!!

05
Máte raději česnečku
nebo cibulačku?

Nudí Vás Vaše
současné zaměstnání?
Přijďte mezi nás!
STEM/MARK stále
hledá nové tazatele!

02

WANTED

TAZATEL #006

MUŽi/ŽENY

JAIL PANEL

PRÁCE NA PLNÝ ÚVAZEK

MOŽNOST DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCE
ZA NADSTANDARDNÍCH PODMÍNEK

Věnováno všem statečným mužům
a ženám, kteří denně nasazují svůj krk
pro nás i pro vás…
Takže pozor první otázka. Odpovídají
všichni! Jedna rovná se určitě ano, dvě
spíše ano, tři spíše ne a čtyři určitě ne.

Vstáváme borci!!!
Dorazil další výzkum!
Je to rychlovka, takže
nástup k mřížím a
žádný flákání!

KOMFORTNÍ ZÁZEMÍ

Scénář: Lucie Žáčková
Kreslí: Milan Hurtík

Chceme znát váš názor!

Jail PANEL TEAM
03

04

05

Odpovídejte ...TEĎ !
Spočteno! Jedeme dál!

06

JAIL PANEL
Garantovaná rychlost!

05
Druhá otázka. POZOR!
Odpovídají jen ti, kteří
řekli v první otázce
určitě ano a spíše ano!

Odpovídejte ...TEĎ !
Spočteno! Jedeme dál!

Nudí Vás Vaše současné
zaměstnání?

Stabilní a vysoká response rate !
Známe identitu kaŽdého respondenta!
Neexistuje no answer!
Unikátní VIP vzorek!
Speciální cílové skupiny!
O hodinu později

KontaKtujte náš team
jailPANEL@stemmark.cz

Přijďte mezi nás!
STEM/MARK stále hledá
nové tazatele!

