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Forresti
FG Forrest je webová agentura založená v roce 1996
v České republice. Specializujeme se na technicky
náročná webová řešení, produkujeme rozsáhlé weby,
e-shopy a intranety. Řešení vynikají technologickou
precizností, nejsou však technokratická. Ideálním
způsobem kombinujeme technologie s kreativitou

a smysluplným obsahem. Vlastní produkty, profesionální přístup, garance podpory a monetizace digitálních
řešení jsou důvody, proč s FG Forrest dlouhodobě
spolupracuje např. Skupina ČEZ, Kancelář prezidenta
republiky, RunCzech, Prague City Tourism nebo
Nakladatelství Fraus.

Umíme
dlouhodobě úspěšně weby a e-shopy

řešení
■
■
■

služby
■

E-shopy
Intranety
Weby

■
■
■
■

Analýza
Architektura a design
Tvorba obsahu
Online marketing
Správa a provoz serverů

produkty

■
■
■

Edee.one – CMS & e-commerce platforma
Monkey Tracker – clickmapy a scrollmapy
Datlook – online přehled výkonnosti eshopů

Naši klienti:

1997

1996

1999

realizujeme první multimediální CD

na trhu od roku

1996

startujeme v garáži v Hronově

otevíráme pobočku v Praze

1998

spouštíme první prezentační weby

2001

získáváme velké klienty:
Komerční banka, McDonald´s

České společnosti, čeští akcionáři

video produkce

kreativní agentura

webová agentura

1000+

webová analytika

virtuální a rozšířená realita

70+

realizovaných projektů

20+

zaměstnanců

let na trhu

100+

40+

mil. Kč roční tržby

oborových ocenění

Proč s námi
■
■
■
■
■

Na trhu od roku 1996
Ryze česká společnost
Významné reference a ocenění
Interní zaměstnanci
Garantovaný servis

■
■
■
■
■

Vše od jednoho dodavatele
Vývoj vlastních produktů
Kombinace technologií s kreativitou
Realizace projektů „in house“
Dlouhodobý přínos řešení

Ocenění
2019

2019

2020

WebTop100
1. místo za web Skupiny ČEZ

IEA
1. místo za e-shop Senesi

Velká cena cestovního ruchu
2. místo za mobilní aplikaci Visit.More

a dalších více než 40 oborových ocenění za posledních 10 let (WebTop100, Internet Effectiveness Awards...)

2003

2019

2007

měníme název z Forrest Gump na FG Forrest

spuštění CMS & e-commerce
platformy Edee.one

zaměřujeme se na rozsáhlé weby a e-shopy

2006

otevíráme pobočku v Hradci Králové

2011

stěhujeme pražskou pobočku do Karlína

Sídlo, fakturační adresa
FG Forrest, a. s.
Pernerova 635/57
186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 242 204
e-mail: fg@fg.cz
Pobočka Hradec Králové
Ulrichovo nám. 737
500 02 Hradec Králové
Pobočka Náchod
Karlovo nám. 179
547 01 Náchod

www.fg.cz
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