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WOLF HUNT
KDO JE

WOLF HUNT je brněnská headhunterská kancelář, která do 
osvědčených postupů práce head huntera přináší nejen své 
zkušenosti, ale také inovace v podobě nových technologií. To vše 
doprovází inspirací přírodou, jak je patrné z komunikace celého 
týmu přezdívaného smečka. Pro své klienty řeší náborové problémy 
využitím cíleného hledání nejvhodnějších kandidátů pro dané pozice, 
zajištěním náboru a celé HR agendy. Specializuje se na profese v IT, 
v oborech finančních služeb, HR, obchodu a marketingu.



UNIFER
KDO JE

Design & digital agentura se zkušenostmi v oboru od roku 2013. 
Od původní filozofie propojení nadaných studentů a zkušených 
mentorů na projektech mnoha oborů jsme se vyprofilovali  
v odborníky na marketingovou komunikaci. Zaměřujeme se na 
tvorbu webů, online marketing, grafický design, tvorbu videí, public  
a media relations i budování celých brandů.
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VIZUÁLNÍ IDENTITA
2015: ZAČÁTEK SPOLUPRÁCE

Neobyčejná spolupráce začala v roce 2015 zcela obyčejným způsobem, 

když nás klient oslovil přes kontaktní formulář u našich referencí. V té 

době měla nově založená firma WOLF HUNT s.r.o. název, hodnoty a 

vizi pro komunikaci. Vzájemnou spoluprací jsme společnosti nasadili 

svébytnou tvář s vlčím brandem, vizuální identitou a webovými 

stránkami prostoupenými motivy lesa. Tehdy jsme do vizuálů poprvé 

vnesli prvek oktagonu, který tvoří významnou část vlčího brandu.





WOLF HUNT
TVORBA LOGA

Logo respektuje polygonové prvky brandu a dodává celé 

komunikaci moderní vzhled.
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DEER PARK
2016: ROZVOJ SUB-BRANDU

V roce 2016 se na nás WOLF HUNT obrátil s požadavkem návrhu 
a realizace nové unikátní webové aplikace pro službu DEER PARK. 
Tento komplexní ekosystém je šitý přímo na míru a má za úkol 
propojení vzácných profesionálů (talentů) s atraktivními hráči 
pracovního trhu na straně zaměstnavatelů. To vše je řešeno zcela 
diskrétní formou, kdy jednotlivé talenty vystupují jako anonymní 
Deerové.

Do práce na DEER PARK jsme zapojili celou řadu našich specialistů na 
UX a UI, B2B kampaně, technologický vývoj a tvorbu vizuální identity.





Building the relationship between both 
parties through personal involvement  

in the selection process and assistance 
in negotiating the job offer.

NOVÝ WOLF HUNT
2019: ZLOM

Za tři roky od uvedení prvního webu DNA firmy WOLF HUNT 
vykrystalizovala do dospělejší a serióznější podoby. A s vývojem 
firmy nastal čas aktualizovat i vizuální identitu, a reflektovat tak 
vývoj trhu i samotné značky.
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REDESIGN
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Osobní schůzka o evolučním posunu 

značky do nové vizuální podoby.

Zhodnocení dat z původního webu, 

která jsme interpretovali do nových 

cílů vizuální komunikace.

Vytvoření nové vizuální komunikace 

„serious but cool“. Na základě 

nového brandu jsme vytvořili novou 

webovou prezentaci.
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Stáli jsme před několika úkoly: zhmotnit evoluční posun značky 
do nové vizuální podoby, vyhodnotit fungování dosavadní 
webové prezentace a následně obojí promítnout do ještě 
lepšího webu. Měl vzniknout design, který je slovy zakladatelů 
WOLF HUNT „serious but cool“.

Data, která jsme během fungování původního webu sesbírali, 
nám ukázala, jak návštěvníkům webu usnadnit jejich cestu  
a zvýšit konverzní poměr získáním větší odezvy přes kontaktní 
formulář.

SERIOUS BUT COOL
REDESIGN



Uspořádali jsme workshop, ze kterého vyplynulo, že komunikace 
značky potřebuje odlehčení a větší přímočarost při zachování 
identifikátoru v podobě vlčího brandu. Původní vizuál jsme rozebrali 
na primární složky, se kterými jsme začali úplně od nuly. Cílem byl 
minimalistický web bez “kosmetické grafiky”. Implementovali jsme 
pouze funkční prvky podporující vedení očí a průchodnost  
webu – středovou kompozici, silné kontrasty, výrazné a krátké texty.

Po nesčetných vizuálních iteracích jsme došli až k charakteristickým 
rysům samotných vlků a jejich propojení s lidskou historií v rámci 
staletí. Vlk byl vždy silným symbolem i ve starém Římě a často 
ho můžeme vidět ztvárněného jako sochu. Antičtí sochaři svým 
uměním hledali ideály, stejně jako WOLF HUNT objevuje ideální 
talenty.
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RENESANCÍ K ANTICE
OBJEVILI JSME KRÁSU

Objevili jsme krásu antiky a vložili ji do naší nové vize komunikace. 
Antiku jsme propojili s oktagonem nesoucím zákon vlka a zlatou 
barvou symbolizující úspěch a prosperitu. Les se nám také 
neztratil, pouze jsme ho minimalizovali do vrstevnic na pozadí 
webu.

V důsledku rebrandingu jsme připravili také design pro nové 
vizitky, rollupy, bannery, brožury a prezentace firmy apod.









REFERENCE
ONDŘEJ HAVLÍČEK

„Spolupráce UNIFER a WOLF HUNT funguje od samotného vzniku 
naší kanceláře. Společně jsme vytvářeli celou naši vizuální identitu 
a následně jsme klukům z UNIFER svěřili i náš projekt DEER PARK. 
Oceňujeme zejména zákaznický servis, individuální přístup a 
poměr cena/výkon.“



• tvorba brandu WOLF HUNT

• tvorba vizuálně odlišného webu, který na první pohled zaujme

• tvorba aplikace DEER PARK – administrace + front-end – jedinečná platforma, která anonymně 

propojuje vybrané talenty a zaměstnavatele

• tvorba videa s představením aplikace DEER PARK

• tvorba grafických výstupů (rollup, bannery, brožury, vizitky a další tiskoviny i digitální formáty)

• rebranding WOLF HUNT – vývoj původní grafiky do úplně nového stylu, tvorba nového webu  

a nové grafické výstupy

UNIFER A WOLF HUNT
SPOLEČNÉ PROJEKTY
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