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PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Přepis polostrukturovaného rozhovoru
1. Jaké komunikační nástroje používáte pro oslovení zákazníků?
Hlavně po Vánocích dáváme na slevové portály různé slevy na cvičení,
abychom zaplnili prázdná místa, jelikož v tomto období lidé nemají tolik
peněz. Dále využíváme letáky a inzerci v novinách, hlavně na Praze 6,
zaměřujeme se na lokalitu, kde se nacházíme. Kromě toho ještě máme
webové stránky a facebookové stránky. Sociální sítě využíváme hlavně
k tomu, abychom své klienty, popřípadě potenciální klienty informovali
o nadcházejících akcích apod. Zákazníky informujeme i e-mailem, který
vyplní hned při prvním příchodu do studia, např. kvůli různým akcím.
Pořádáme pro ně různé tematické večírky jako například dělání raw
sladkostí na Vánoce nebo jsme pozvali mistra na sushi z Japonska, který
nám ukázal jak jídlo správně a jednoduše připravit.
2. Jak hodnotíte úspěšnost Vašich komunikačních nástrojů?
Opakujeme letáky a plakáty, ale také nám pomáhají naši klienti a kamarádi,
kteří si vezmou letáky do svého podniku, např. školky, lékárny nebo
gynekologické ordinace, jelikož tu poskytujeme služby i pro těhotné, před a
po porodu. Za velmi úspěšný nástroj považuji to, když Vás lidi chválí.
3. Pro koho je JOYfit studio určeno? Kdo je cílový zákazník?
Jsme připravení na všechny kategorie lidí, ono se to časem vytřídí samo.
Hlavní je, aby si zákazník zacvičil a byl spokojený. Toho docílíme především
individuálním přístupem ke každému klientovi, který naše studio navštíví.
Často k nám chodí lidé, kteří jsou časově zaneprázdnění a lidé, kteří si
nevěří a chtějí nakopnout, nebo mladí lidé co si řeknou: „A dost“. Když mají
cíl, opravdu si zacvičí. Ovšem cena ale nebude pro důchodce, do toho jsme
nešli. Největší část zákazníků tvoří pracující a studio navštěvují spíše ženy
než muži.

4. Jaké jsou Vaše hlavní cíle z hlediska marketingové komunikace?
Naším hlavním cílem je oslovovat stále nové klienty a neustále se zlepšovat,
být konkurenceschopný. Kvalita trenérů musí stále růst a od toho se tím
pádem odvíjí chod celého studia. Chceme, aby k nám klienti chodili rádi,
aby je to bavilo.
5. Jakým způsobem určujete rozpočet?
Každý měsíc se zhodnotí, jak to bylo, jestli se může nakoupit nové vybavení
apod. Nejvíce finančních prostředků vynakládám hlavně na propagaci,
abychom získali nové klienty. Na začátku jsem do studia dávala více peněz
než teď. Nyní to dělám dle toho, jak studio vydělává. Je to různé. Ročně to
činí přibližně 10.000 až 15.000 Kč. V dalších letech jsem ale ochotna
investovat více.
6. Plánujete v budoucnu nějaké změny v oblasti marketingové
komunikace?
Snažím se dozvědět, jak to dělat lépe a lépe. Učím se sama, nesmím zaspat.
Koukám, jak to dělají druzí. Omladila jsem tým a ptám se svých
zaměstnanců.

Příloha č. 2: Přepis rozhovoru s respondentem č. 1
1. Jak jste se dozvěděl/a o studiu JOYfit?
Sportovní studio jsem poprvé navštívila v roce 2013. Přemluvila mě
kamarádka, která ho vyhledala přes internet, když se koukala na nejbližší
dostupná zařízení, jako je právě tohle studio.
2. Jak dlouho navštěvujete studio JOYfit a co Vás k tomu přivedlo?
Od roku 2013, pak jsem přestala, jelikož jsem si zlomila nohu a znovu jsem
se ke cvičení vrátila až během mateřské dovolené v roce 2016. Důvod, proč
jsem začala cvičit, byl hlavně kvůli nevyléčitelné nemoci. Na začátku jsem
s kamarádkou navštěvovala lekce Power Plate DUO, po pauze jsem už
chodila sama.
3. Jakým dopravním prostředkem cestujete do studia JOYfit a jak
dlouho Vám trvá cesta?
Autem, cesta mi trvá maximálně 15 minut. Bydlím na Praze 6, takže to mám
kousek.
4. Jak často navštěvujete studio JOYfit? V jaký den, hodinu?
Chodím cvičit vždy v úterý dopoledne. Dříve jsem navštěvovala sportovní
studio 2× týdně, po návratu už jen jednou týdně, jelikož jsem neměla tolik
času a další důvod byl ten, že trenérka, ke které jsem docházela, už měla
lekce jen v úterý.
5. Kde získáváte potřebné informace o studiu JOYfit? (rozvrh apod.)
O novinkách a dění ve studiu se nejčastěji dozvídám přímo od trenérky nebo
se občas podívám na webové stránky, častěji navštěvuji facebookový profil
studia.
6. Zúčastnil/a jste se nějaké společenské akce nebo soutěže pořádané
JOYfit studiem?
Ne, bohužel jsem nebyla informována dostatečně s předstihem. Ale kdyby
studio pořádalo nějakou další zajímavou akci, tak se ráda zúčastním.

7. Jste fanouškem facebookových stránek studia JOYfit?
Ano.
8. Jak často navštěvujete facebookové stránky studia JOYfit?
Tak dvakrát do měsíce. Kvůli informovanosti.
9. Jak hodnotíte facebookové stránky studia JOYfit? (vzhled, obsah,
přehlednost, aktuálnost, celkový dojem, frekvence příspěvků)
Facebookové stránky společnosti hodnotím průměrně, frekvence příspěvků
je méně častá, propagace studia podprůměrná. Vizualizace u příspěvků
působí jednoduše, nepropracovaně. Za negativum také považuji to, že mezi
webovými a facebookovými stránkami je malé propojení. Považuji za
důležité, aby na všech využívaných médiích byly informace jednotné
a komplexní.
10. Navštěvujete webové stránky studia JOYfit?
Ano.
11. Jak často navštěvujete webové stránky studia JOYfit?
Webové stránky pro mě celkově nejsou až tak důležité. Stránky navštěvuji
přibližně jednou za měsíc, kvůli doplnění informací z Facebooku. Navštívila
jsem je jen párkrát ze začátku, kvůli získání prvotních informací.
12. Jak hodnotíte webové stránky studia JOYfit? (vzhled, obsah,
přehlednost, aktuálnost, celkový dojem, frekvence příspěvků)
Vzhled webových stránek hodnotím průměrně. Webové stránky pro mě
nejsou intuitivní, jsou nepřehledné, ve většině případů neaktuální.
Vizualizace stránek není příliš propracovaná a frekvence příspěvků méně
častá. Přijde mi špatně zvolená barva vzhledem k pozadí stránky
a informace jsou napsané malým písmem. Celkově hodnotím stránky jako
podprůměrné.
13. Jaké další sociální sítě navštěvujete?
Když si potřebuji něco vyhledat, navštěvuji hodně Google+.

14. Jak jste spokojen ve studiu JOYfit s: dostupnost, cena, kvalita
poskytovaných služeb, prostředí, trenéři?
S dostupností jsem velmi spokojena, mám to kousek od svého bydliště.
Jedním z mých hlavních parametrů při výběru sportovních studií byla právě
dostupnost. Cenu považuji za vyhovující, odpovídající poskytované službě.
Když jsem se dívala na konkurenci, byla o něco dražší. Jak jsem zmiňovala
na začátku, studio jsem po krátké pauze začala navštěvovat znovu a hlavním
důvodem byla právě spokojenost s trenérkou. Dříve jsem navštěvovala jiné
zařízení, ale s trenérkou jsem nebyla na 100 % spokojena, jelikož neměla
profesionální přístup ke klientům. Nebyla dostatečně kvalifikovaná, málo
mě kontrolovala a nesoustředila se na mě. Co se týče prostředí studia, to
považuji za takové komorní, a to je to, co se mi na tom líbí. Není to žádné
velké cvičební centrum, jsem tam sama s trenérkou, která je pozorná,
sleduje jen mě a opravuje mé chyby.
15. Jak byste ohodnotil/a tyto propagační materiály studia JOYfit: leták,
venkovní reklama, společenské akce, reklama v tisku? Vylepšil/a byste
něco?
Leták ani reklamu v tisku jsem neviděla. Venkovní reklamu jsem viděla jen
na budově studia, přijde mi průměrná, nijak zajímavá.
16. Jaký druh reklamy vnímáte nejvíce? (internet, letáky, rádio, sociální
sítě, reklama v tisku, venkovní reklama, TV)
Nejvíce na mě působí internet, když si potřebuji něco zjistit nebo se na něco
podívat využívám k tomu Google+ nebo Seznam.cz, recenze na produkty či
služby si hledám hlavně tady.
17. Máte nějaké návrhy či připomínky pro zlepšení komunikace studia
JOYfit s Vámi?
Doporučila bych, aby studio zlepšilo vzhled, konkrétně přehlednost
informací na webových stránkách a také by studio mělo zlepšit propojenost
vložených příspěvků s ostatními médii. Uvítala bych také větší možnost
výběru poskytovaných lekcí. Trenérka, ke které chodím cvičit, tam je jen
jeden den v týdnu a když to zrovna nestíhám, nemám možnost si tuto lekci

vynahradit v jiný den. Také bych byla ráda za možnost odložení dítěte do
dětského koutku.
18. Jaké je Vaše pohlaví?
Žena.
19. Jaké je Vaše povolání?
Momentálně jsem na mateřské dovolené.
20. Kolik je Vám let?
33 let.

Příloha č. 3 : Přepis rozhovoru s respondentem č. 2
1. Jak jste se dozvěděl/a o studiu JOYfit?
O studiu jsem se dozvěděl prostřednictvím internetu, když jsem hledal
dostupná zařízení.
2. Jak dlouho navštěvujete studio JOYfit a co Vás k tomu přivedlo?
Zlomil jsem si palec, potřeboval jsem nějakou rehabilitaci, a tak jsem se
rozhodl chodit na lekce powerjógy kvůli zlepšení rovnováhy a koordinaci
pohybů. Studio navštěvuji 2 roky.
3. Jakým dopravním prostředkem do studia JOYfit cestujete a jak dlouho
Vám trvá cesta?
Jezdím do studia autem a cesta mi trvá asi 30 minut.
4. Jak často navštěvujete studio JOYfit? V jaký den, hodinu?
Chodím jednou týdně, každé úterý od sedmi večer na power jógu.
5. Kde získáváte potřebné informace o studiu JOYfit? (rozvrh apod.)
Když si potřebuji něco zjistit nebo se objednat, tak si zavolám do studia nebo
se přímo zeptám lektorky na hodině.
6. Zúčastnil/a jste se nějaké společenské akce pořádané studiem JOYfit?
Nezúčastnil, žádná akce mě nezaujala natolik, abych se jí zúčastnil.
7. Jste fanouškem facebookových stránek studia JOYfit?
Ne.
8. Jak často navštěvujete facebookové stránky studia JOYfit?
Facebookový profil studia nenavštěvuji, nemám to zapotřebí. Informace,
které potřebuji, najdu na webových stránkách studia.

9. Jak hodnotíte facebookové stránky studia JOYfit? (vzhled, obsah,
přehlednost, aktuálnost, celkový dojem, frekvence příspěvků).
Vzhled

facebookových

stránek

mi

přijde

hodně

jednoduchý,

nepropracovaný, jako by je spravoval amatér. Fotky by dle mého názoru
měly být z prostředí studia, a ne stažené z internetu a ještě k tomu ve špatné
kvalitě. Také to ve mně vyvolává dojem, že je studio určeno jen pro ženy,
není tam žádný příspěvek s mužem.
10. Navštěvujete webové stránky studia JOYfit?
Ano.
11. Jak často navštěvujete webové stránky studia JOYfit?
Jednou nebo dvakrát týdně kvůli rezervaci.
12. Jak hodnotíte webové stránky studia JOYfit? (vzhled, obsah,
přehlednost, aktuálnost, celkový dojem, frekvence příspěvků)
Stránky mi připadají jednoduché, přehledné. Nelíbí se mi ale růžová barva,
působí to na mě, jak kdyby to mělo být jen pro ženy.
13. Jaké další sociální sítě navštěvujete?
Mám založený účet i na Instagramu, ale nejvíce sleduji Youtube.
14. Jak jste spokojen ve studiu JOYfit s: dostupnost, cena, kvalita
poskytovaných služeb, prostředí, trenéři?
S dostupností jsem spokojen. Cena je pro mě vzhledem k poskytované
službě vyhovující. Největší chybu vidím v počtu parkovacích míst pro
zákazníky. Jedno místo mi přijde nedostačující. Také bych ocenil, kdyby
skupinové lekce ve studiu trénovali i trenéři, nejen ženy. Prostředí působí
čistě, motivačně. Trenérka má příjemný hlas, je dostatečně kvalifikovaná.

15. Jak byste ohodnotil/a tyto propagační materiály studia JOYfit: leták,
venkovní reklama, společenské akce, reklama v tisku? Vylepšil/a byste
něco?
Kromě reklamy na internetu a sociálních sítích jsem žádnou neviděl. A jak
už jsem říkal, společenských událostí ve studiu jsem se nezúčastnil.
16. Jaký druh reklamy vnímáte nejvíce? (internet, letáky, rádio, sociální
sítě, reklama v tisku, venkovní reklama, TV)
Nejvíce na mě působí reklama na internetu, jelikož celý den držím při ruce
chytrý telefon a brouzdám po internetu. Sociální sítě moc nenavštěvuji,
Facebook mám jen kvůli přátelům, abych si s nimi mohl psát. Letáky
neskladuji, nemám to rád. Noviny moc nečtu, zajímám se o dění ve světě
hlavně na internetu. Na televizi koukám málokdy, jen když se chci podívat
na nějaký seriál nebo si zahrát xbox. Jinak televizi nepoužívám. MHD
jezdím zřídka kdy. Když si potřebuji něco vyhledat, kouknu se na
Seznam.cz nebo jinam, třeba na oficiální stránky konkrétních sportovních
klubů, ať vím, kdo s kým hraje.
17. Máte nějaké návrhy či připomínky pro zlepšení komunikace studia
JOYfit s Vámi?
Přijde mi neprofesionální, když se trenérka při cvičení nevěnuje jen mně
a kouká se do telefonu. Doporučuji, aby si šlo rezervovat cvičení jen v určitý
čas, aby nedocházelo k tomu, že se trenérka přestane věnovat klientovi. Dále
bych byl rád, kdyby se dalo platit i platební kartou, a nejen v hotovosti.
18. Jaké je Vaše pohlaví?
Muž.
19. Jaké je Vaše povolání?
Pracující.
20. Kolik je Vám let?
23.

Příloha č. 4 : Přepis rozhovoru s respondentem č. 3
1. Jak jste se dozvěděl/a o studiu JOYfit?
O studiu jsem se dozvěděla prostřednictvím internetu. V místě mého
bydliště jsem chodila na hodiny pilates k jedné známé domů, ale bohužel
pak došlo k ukončení lekcí a já jsem si to natolik oblíbila, že jsem tento druh
cvičení chtěla dělat dál. Na internetu jsem našla toto studio a začala ho
navštěvovat.
2. Jak dlouho navštěvujete studio JOYfit a co Vás k tomu přivedlo?
Bude to skoro sedm let, co studio navštěvuji. Pilates mě stále baví a snažím
se udržet v nějaké kondici.
3. Jakým dopravním prostředkem do studia JOYfit cestujete a jak dlouho
Vám trvá cesta?
Do studia jezdím autem a trvá mi to přibližně 15–20 minut.
4. Jak často navštěvujete studio JOYfit? V jaký den, hodinu?
Chodím cvičit 1–2× týdně, jak to vyjde. Nejčastěji chodím v úterý od 18:00,
kvůli trenérce Lucce. Když nestíhám, tak jdu ve čtvrtek na hodinu pilates
s míčem.
5. Kde získáváte potřebné informace o studiu JOYfit? (rozvrh apod.)
Většinou se zeptám trenérky přímo na hodině nebo trenérce zavolám či
napíšu SMS zprávu. Občas se podívám i na webové stránky.
6. Zúčastnil/a jste se nějaké společenské akce pořádané studiem JOYfit?
Nezúčastnila, chtěla jsem se zúčastnit akce pečení raw sladkostí, ale bohužel
to nevyšlo, neměla jsem čas.
7. Jste fanouškem facebookových stránek studia JOYfit?
Ano, jsem.

8. Jak často navštěvujete facebookové stránky studia JOYfit?
Moc ne. Chodím tam, jen když se potřebuji na něco podívat nebo zjistit.
Třeba co nového studio nabízí.
9. Jak hodnotíte facebookové stránky studia JOYfit? (vzhled, obsah,
přehlednost, aktuálnost, celkový dojem, frekvence příspěvků)
Studio tam nesdílí moc příspěvků, je jich velmi málo. Příspěvky nejsou
aktuální.
10. Navštěvujete webové stránky studia JOYfit?
Ano, častěji než facebookový profil studia.
11. Jak často navštěvujete webové stránky studia JOYfit?
Jednou týdně se podívám na stránky, kvůli informacím o různých
událostech, novinkách, atd.
12. Jak hodnotíte webové stránky studia JOYfit? (vzhled, obsah,
přehlednost, aktuálnost, celkový dojem, frekvence příspěvků)
Webové stránky bych ohodnotila známkou dobře. Jsou relativně jednoduché
a přehledné, ale občas narazím na nějaké překlepy ve slovech. To by se asi
stávat nemělo, ale co bych doporučila zlepšit, je aktuálnost informací na
webových stránkách, už i z důvodu doporučení studia svým známým.
13. Jaké další sociální sítě navštěvujete?
Hodně koukám na Youtube, sleduji tam např. různé seriály a filmy. Mám to
místo televize.
14. Jak jste spokojen ve studiu JOYfit s: dostupnost, cena, kvalita
poskytovaných služeb, prostředí, trenéři?
Co se týče dostupnosti studia, tak jsem velmi spokojena, ve studiu jsem za
chvilku. Cena je podle mě podobná jako u ostatních studií. Prostředí uvnitř
studia se mi líbí, vyhovuje mi i to, že je malé, jelikož se tam nevejde moc
lidí a trenérka má čas nás kontrolovat.

15. Jak byste ohodnotil/a tyto propagační materiály studia JOYfit: leták,
venkovní reklama, společenské akce, reklama v tisku? Vylepšil/a byste
něco?
Všimla jsem si, že leták neobsahuje aktuální informace o studiu, doporučila
bych ho aktualizovat. Ostatního jsem si nevšimla.
16. Jaký druh reklamy vnímáte nejvíce? (internet, letáky, rádio, sociální
sítě, reklama v tisku, venkovní reklama, TV)
Internet, protože mám hodně volného času a ráda se dívám na filmy, např.
na YouTubu. Tam jsou videa často přerušována reklamou.
17. Máte nějaké návrhy či připomínky pro zlepšení komunikace studia
JOYfit s Vámi?
Asi bych doporučila aktualizovat například propagační letáček. Nedělá mi
problém studio doporučovat svým známým, leták ale neobsahuje aktuální
informace.
18. Jaké je Vaše pohlaví?
Žena.
19. Jaké je Vaše povolání?
Jsem v důchodu.
20. Kolik je Vám let?
Je mi 60.

Příloha č. 5: Přepis rozhovoru s respondentem č. 4
1. Jak jste se dozvěděl/a o studiu JOYfit?
Studio mi doporučila sestra, která tam chodí cvičit.
2. Jak dlouho jste navštěvovala studio JOYfit a co Vás k tomu přivedlo?
Chtěla jsem si zlepšit fyzickou kondici, a tak jsem na doporučení začala
navštěvovat Power Plate lekce. Lekce jsem navštěvovala 2 roky.
3. Jakým dopravním prostředkem jste do studia JOYfit cestovala a jak
dlouho Vám trvala cesta?
Dojížděla jsem městskou hromadnou dopravou. Cesta mi trvala přibližně 30
minut.
4. Jak často jste navštěvovala studio JOYfit? V jaký den, hodinu?
Na cvičení jsem chodila 2x týdně, pak už jen jednou. Většinou to bylo úterý
nebo čtvrtek.
5. Kde jste získávala potřebné informace o studiu JOYfit? (rozvrh apod.)
Buď přímo od trenérky nebo z webových a facebookových stránek
společnosti.
6. Zúčastnil/a jste se nějaké společenské akce pořádané studiem JOYfit?
Ne, žádná z pořádaných akcí mě nezaujala natolik, abych se jí zúčastnila.
7. Jste fanouškem facebookových stránek studia JOYfit?
Ano.
8. Jak často navštěvujete facebookové stránky studia JOYfit?
Facebookové stránky jsem moc nenavštěvovala. Občas jen kvůli
informovanosti.
9. Jak hodnotíte facebookové stránky studia JOYfit? (vzhled, obsah,
přehlednost, aktuálnost, celkový dojem, frekvence příspěvků)

Vzhled facebookových stránek studia hodnotím průměrně. Obsah
a přehlednost hodnotím kladně, ale frekvence příspěvků je malá a to je
škoda. Vizualizace příspěvků je nepropracovaná, jednoduchá, na první
pohled to nepůsobí hezky. Celkově hodnotím stránky spíše podprůměrně.
10. Navštěvujete webové stránky studia JOYfit?
Ano, navštěvovala.
11. Jak často navštěvujete webové stránky studia JOYfit?
Stránky jsem navštěvovala jen ze začátku, když jsem se chtěla dozvědět
něco o poskytovaných službách, trenérech, ceníku atd.
12. Jak hodnotíte webové stránky studia JOYfit? (vzhled, obsah,
přehlednost, aktuálnost, celkový dojem, frekvence příspěvků)
Na první pohled jsou stránky hezké, jednoduché, ale po proklikání na
některé konkrétní informace už to tak hezky nevypadá. Nejprve bych vytkla
malé písmo, a také špatně zvolenou barvu u některých informací. Dále jsem
si všimla některých překlepů a za negativum považuji i absenci některých
aktualizací. Například po kliknutí na odkaz vyjmenované služby Fit balet či
Kosmetika se již delší dobu zobrazuje, že požadovaná stránka nebyla
nalezena. Vyskytují se tam i neaktuální informace co se týče například jmen
poskytovatelů služeb. Online rezervace mi přijde nepřehledná. Pro to, abych
se mohla zapsat na lekci, musím do ceníku. Naopak kladně hodnotím fotky
z prostředí studia.
13. Jaké další sociální sítě navštěvujete?
Hodně koukám na videa na YouTubu a mám instagramový účet.
14. Jak jste spokojen/a ve studiu JOYfit s: dostupnost, cena, kvalita
poskytovaných služeb, prostředí, trenéři?
S dostupností a cenou jsem byla spokojena. V porovnání s konkurencí byla
cena adekvátní. Prostředí se mi líbilo, byla jsem tam sama jen s trenérkou.
Ale důvod, proč jsem přestala cvičit, byl ten, že trenérka už měla hodiny jen

jednou týdně a často se stávalo, že měla plno a já jsem nemohla jít cvičit.
Takže jsem časem přestala chodit úplně.
15. Jak byste ohodnotil/a tyto propagační materiály studia JOYfit: leták,
venkovní reklama, reklama na sociálních sítích, reklama na internetu,
společenské akce, reklama v tisku? Vylepšil/a byste něco?
Leták vypadá hezky, ale jsou tam neaktuální informace. Majitelka neplatné
informace jen proškrtla. Služby, které se tam píší už JOYfit studio
neposkytuje, a přesto své letáky ve studiu dále propaguje. Reklamu v tisku
jsem neviděla, nebydlím na Praze 6.
16. Jaký druh reklamy vnímáte nejvíce? (internet, letáky, rádio, sociální
sítě, reklama v tisku, venkovní reklama, TV)
Nejvíce na mě asi působí reklama na sociálních sítích a venkovní reklama,
na základě toho se pak dívám na webové stránky.
17. Máte nějaké návrhy či připomínky pro zlepšení komunikace studia
JOYfit s Vámi?
Připomínky bych měla na malou šatnu, která je dokonce společná jak pro
muže, tak pro ženy. Stávalo se, že když jsem přišla na lekci a přede mnou
měl lekci nějaký pán, tak jsem musela čekat, a přicházela jsem tak i o čas.
Za mínus jsem považovala i to, že se dalo platit jen hotově, ne platební
kartou. Jak už jsem říkala, je také škoda, že trenérka má lekce jen v jeden
den. Také bych doporučila vylepšit propagační materiály, vzhledem k tomu,
že chce majitelka oslovit nové klienty.
18. Jaké je Vaše pohlaví?
Žena.
19. Jaké je Vaše povolání?
Studentka.
20. Kolik je Vám let?
Je mi 24 let.

Příloha č. 6: Ukázka propagačního letáku studia JOYfit

Zdroj: Interní zpracování JOYfit studia

Příloha č. 7: Logo JOYfit studia

Zdroj: Interní zpracování JOYfit studia

