


Mojim klientom zabezpečujem marketing support  
v jednom balíčku. Vytváram kvalitný multimediálny content 

na sociálne siete, web stránky DTP či video prezentácie, 
ktoré na vysokej úrovni prezentujú služby. Klient  

kooperuje, no marketingom sa s mojou  
pomocou už zaoberať nemusí.

Na Martinovi si cením vysokú profesionalitu, 
kvalitu, kreativitu, konštruktívny dialóg no hlavne 

priateľstvo. Vrelo odporúčam jeho sluzby všetkým, 
ktorí si potrpia na kvalitu a pecíznosť.

prezident Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov
Ambasádor WACS
šéfkuchár METRO

VOJTO ARTZ

S Martinom som mal možnosť pracovať  
niekoľkokrát. Je málo ľudí, ktorí pristupujú k svojej 

práci tak zodpovedne a s rešpektom ako on.
Oslovila ma jeho precíznosť a kreativita s ktorou 

pracuje na projektoch. Mal som možnosť byť 
súčasťou kampane, ktorú vytvoril úplne dokonale.
Jeho prezentácie filmovou formou sú s rešpektom 

zjednotením jeho skúseností a veľkej dávky  
znalosti, ktorú je v každom kúsky jeho práce cítiť.
Ďakujem za možnosť pracovať s človekom ako Ty.

executive chef
televízny 15 min. KUCHÁR

GABRIEL KOCÁK

REFEREN
CIE



Martin je nielen profesionál, ale v prvom rade 
človek, ktorý svoju prácu robí s láskou a pokorou. 

Nesmierna vďaka Martin za priateľstvo a Tvoju 
profesionalitu.

Ďakujem ti za profesionálny prístup konštruktívnu 
diskusiu, ústretový prístup, človečinu, ktorú v sebe 

máš a za to, že Ťa môžem nazvať priateľom.

Velmi kreativní přistup k zadanému úkolu a rychlost 
se kterou byl vykonan je bravurní, doufám že nás 

čeká ještě mnoho takových.

Martin je nielen výborný v gastro marketingu, ale 
taktiež veľmi ľudský. A práve s ľudskosťou idú veci 

ľahšie a lepšie. Martin, ďakujem Ti a zároveň Ti 
prajem, nech svojou osobnosťou a profesionalitou 

naďalej obdarúvaš vo svojej práci ďalších ľudí. 
Robíš to srdcom!

celebritný šéfkuchár
televízny kuchár

executive chef
Boutique hotel & Kaviareň Slávia

executive chef
Na Humpolce / ČR

executive chef
Penzión Sivý Kameň

PETER VARGA JURAJ HRUŠKA OSKAR KLANERT

DÁVID MJARTAN

Niekoľko rokov pracujeme spolu, vždy bola a je nasa 
spolupráca na vysokej úrovni a nadštandardnej  
profesionalite a ludskosti. Neviem si predstaviť 

moje kroky v gastronómii k napredovaniu bez Tvojej 
marketingovej podpory. Martin je človek, ktorý udáva 

tempo vysokej úrovne gastro marketingu na  
slovensku. Ďakujem za všetky Tvoje služby.

predseda Tatranského klubu SZKC
executive chef

KAROL SKLENÁR
S Martinom spolupracujeme od roku 2020.
Za toto krátke no efektívne obdobie máme 

pozitívne skúsenosti so zabezpečovaním  
marketingu. Oceňujeme profesionálny prístup, 

kreativitu, no najmä zanietenosť a hlboký zmysel 
pre estetiku, modernú gastronómiu a cit pre detail.

V dnešnej dobe sme vďačný za každého  
spoľahlivého dodávateľa medzi ktorých  

jednoznačne patrí. Dlho sme hľadali niekoho, 
kto pochopí to čo chceme zákazníkom odovzdať 

pomocou marketingu a našli sme. Marketing nie je 
len web za státisíce a fcb... je to najmä vcítiť sa do  

majiteľových predstáv, obohatiť ich a posunúť  
k zákazníkovi.

majiteľ hotelového komplexu Gréta
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FE

RE
N

CI
E



Za niekoľko rokov môjho pôsobenie v gastro sek-
tore som sa ešte nestretla s niekým kto by mal toľko 
nadšenia a citu pre marketing v gastronómii. Martin 

je nie len skvelý marketér, fotograf a videomaker, 
ale aj človek. Oceňujem jeho flexibilitu, nápaditosť a 
teším sa, že je súčasťou Kaviarne Slávia nie len svojou 

prácou, ktorú pre nás robí ale aj srdcom.

Martina považujem za cenného člena tímu.  
Má výborný prehľad o trendoch. Medzi jeho silné 

stránky patrí kreativita, zodpovednosť a chuť 
vymyšlat niečo nové.

Priateľský a profesionálny prístup v každej oblasti. 
Komplexná činnosť v online marketingu. Odborník 

a skvelý človek nie len v ,, gastro segmente,, . 
Autenticky fotograf so zmyslom pre detail. 

Dokonale zachytené myšlienky 
a požiadavky zákazníka.

Martin pre našú reštauráciu produkoval skvelé 
videá a fotografie nápojov a jedál z nášho Á la 

carte. Veľká spokojnosť, aj nabudúce.

riaditeľka
Boutique hotel & Kaviareň Slávia

majiteľ
Mäso Liptov / YOUR FOOD

manažérka prevádzky
Penzión Sivý Kameň

šéfkuchár a majiteľ
GALÉRIA RESTAURANT CAFFE & BAR

MIROSLAVA 
KUCHTOVÁ

ROMAN KUFFA

ALEXANDRA 
BOBOKOVÁ PETER JESENSKÝ

Martin je cieľavedomý človek, ktorý sa k svojej 
práci stavia zodpovedne a profesionálne. Páči sa 

mi na ňom to, že keď niečo povie tak to platí. 
Veľký srdciar čo sa týka gastronómie.

executive chef
Upfield Slovensko

PETER KRIŠTOF

Martinovi ďakujeme za prínos pre našu spoločnosť 
v oblasti marketingu. Vážime si jeho profesionalitu, 
dlhoročne skúsenosti, ktoré s radosťou odovzdáva 
svojim klientom. Oceňujeme jeho celkový postoj 

k práci. Je detailista a robí veci “inak”, myslím 
nadštandardne oproti ostatným.

majiteľ A-Z GASTRO 

RENÉ KOTLAS
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V roku 1999 som úspešne ukončil štúdium gastronómie v Košiciach. Od toho 
času pôsobím profesionálne vo svete fotografie, dizajnu a marketingu, pričom sa  
špecializujem na segment gastronómia a HORECA. Pomohol som vybudovať od 
základov niekoľko úspešných značiek, prevádzok, od kaviarní až po rezorty. 

Aktívne sa venujem šíreniu dobrého mena Slovenskej gastronómie. 
Úzko spolupracujem s kuchárskou elitou, ktorej pomáham s propagáciou a rastom.

Som autorom 2 knižných publikácií Zdravo a Kreatívne a ZERO TOLERANCE.

Úzko spolupracujem a zastupujem prezidenta Slovenského zväzu kuchárov  
a cukrárov, známeho šéfkuchára Vojta Artza ako marketingový a PR manažér. Spolu s 
p. Artzom zabezepčujeme kulinárske zážitkové večery pre širokú verejnosť, no hlavne 
pre hotelové rezorty a reštaurácie.  

Pôsobím ako gastronomický porotca na kulinárskych súťažiach s medzinárodnou 
účasťou. Som členom Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov – Klub pri centrále, ako 
aj svätovej asociácie WACS.  



pripravovaná knižná publikácia
ZERO TOLERANCE

knižná publikácia Zdravo a kreatívne
vypredaná v náklade 1000ks
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REFRESH
VIZUÁLNEJ IDENTITY PROPAGÁCIA HOTELA

PERFORMANCE
MARKETING

PROPAGÁCIA 
GASTRONÓMIE EVENT MARKETING

video prezentácie
food fotografia

videovizitky šéfkuchára
videopozvánky od šéfkuchára

videoreporty z eventov

videomarketing
fotografie celého hotela

propagácia aj v iných regiónoch
webstránka + SEO

PR články
billbaordové kampane

social media ADS

zmena vizuálov
nový Á la carte

korporátna identita
webstránka

analýza histórie
odhalenie marketingových chýb

vytvorenie stratégie
marketingový plán

propagácia eventov
fotoreporty

organizovanie hudobných večerov
ochutnávky

kulinárske večery

AUDIT

organický content
performance FB & IG ADS

Google Addwords



REFRESH
VIZUÁLNEJ IDENTITY

SOCIAL MEDIA 
MARKETING

PROPAGÁCIA 
GASTRONÓMIE

FOTO A VIDEO
PRODUKCIA

TVORBA WEBU
S REZERVAČNÝM

SYSTÉMOM

AUDIT

cena sa stanoví  
po zadefinovaní Vašich 

požiadaviek 

výška mesačného paušálu 
sa stanoví po zadefinovaní 

Vašich požiadaviek 

Komplexná starostlivosť o Váš 
rezort, ktorá obsahuje tvorbu 

korporátnej identity, správu social 
media a tvorbu profesionálneho 

organického aj performance  
contentu.

2x video mesačne
foto neobmedzene, podľa plánu  

a aktuálnych požiadaviek

komplexná správa
contentu a reklám

event marketing

Tvorba kompletne nového
webu na platforme ELEMENTOR 
s využitím komerčných systémov 

rezervácie podľa požiadaviek,  
prepojením na booking, platobné 

brány, SEO optimalizovaný  
a responzívny moderný web.



www.martinqueue.sk
+ 421 915 636 616 / 01@martinqueue.sk


