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Interaktivní flash prezentace pro Neckermann 

Praha, 1. leden 2008 – Netradiční a kreativní internetová aplikace pro společnost Neckermann 
(www.neckcasino.cz) byla vytvořena se značnými nároky na invenci ze strany autora - společnosti 
NETservis, s.r.o. (www.netservis.cz). Jako dárek k Novému roku byla spuštěna k dnešnímu dni. 

Casino, flash, výhry… Tyto tři aspekty dohromady tvoří flash aplikaci, jejíž vývoj od původního nápadu 
až po dokončení trval zhruba 6 týdnů. Smyslem hry je on-line losování výher stávajících nebo 
potenciálních zákazníků společnosti Neckermann. Toto losování probíhá prostřednictvím velmi věrně 
animované stylové rulety. Stávající zákazníci společnosti Neckermann dostávají tzv. šťastná čísla, se 
kterými mají více příležitostí k výhře než ostatní návštěvníci - hráči, kteří mohou 1x „točit“ po zadání 
svého emailu. Ve hře jsou hodnotné ceny - různé slevy, přehrávače, televizory, luxusní zájezd atd. 

Společnost NETservis, s.r.o. byla oslovena společností Neckermann po neúspěšném dílčím výsledku 
firmy původně k tomuto účelu vybrané. Společnost NETservis, s.r.o. vytvořila strategii pojetí aplikace, 
scénář, navrhla a realizovala grafické zpracování (hned první návrh byl přijat), texty k jednotlivým 
herním krokům, doplňkové texty typu „Jak hrát“ a „Výhry“ a samozřejmě zajistila programovací práce 
související s funkčností aplikace, její napojení na databázi a speciální administrační rozhraní, díky 
kterému mohou pracovníci společnosti Neckermann obsluhovat poptávané funkce bez odborných 
znalostí programování. Design a animace doplněné zvukovými efekty tvoří skutečný dojem kasina – 
vyzkoušejte sami – www.neckcasino.cz.  

Projekt byl spuštěn na jeden rok a plánuje se několik mutací do dalších jazyků. Společnost NETservis, 
s.r.o. poskytuje i hosting těmto stránkám. NETservis oceňuje kvalitní a příjemnou spolupráci 
s pracovníky marketingu Neckermann. 
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