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Célra szabott marketing



Kik vagyunk?

Egy közösség, akiket a 
hatékony megoldások 
vezérelnek.



Kik vagyunk?

Csapatunk nem egy újabb marketing ügynökség, hanem 

egy stratégiai közösség, amiben kreatív-, 

kommunikációs-, IT-, online-, produkciós 

ügynökségek, valamint a területükön elismert 

szakemberek bocsájtják rendelkezésre kapacitásukat 

és szaktudásukat. Ezzel igyekszünk újra definiálni 

az ügyfél – ügynök kapcsolatokat, költséghatékony, 

de effektív megoldásokat kínálva. Nincs 

irodabérlet, nincs ügyfélszerzési jutalék, nincs 

felesleges folyamat. Van viszont gyors, hatékony 

munka, pont úgy, és addigra, ahogy az ügyfél 

elvárja.



Mit gondolunk a marketingről?

Nem díjakat, hanem 
szakembereket és 
ügyfélélményt gyűjtünk.



Miért jó velünk dolgozni?

● Kedveljük a gyors, pörgős, rövid határidős projekteket. De az is 
lázba hoz minket, amikor végig kísérhetjük egy márkát az útján.

● Nem ijedünk meg az új feladatoktól vagy új területektől, sőt 
kihívásnak tekintjük és fiatalos lendülettel vágunk bele minden 
projektbe.

● Kis létszámú ügynökségként sikerül egyszerűen és gyorsan áramoltatni 
az információkat, ezért a döntéshozatal és a közös munka is 
hatékonyabb.

● Személyre szabottan tervezünk, mivel minden ügyfelünkre tudunk és 
akarunk is elég időt szánni. 



Milyen területen jó velünk dolgozni?

ATL

BTL

Digital

Rádió, TV, OOH médiatervezés, -vásárlás.

Trade marketing POS/POP, rendezvények, eseménymarketing, 
promóciók, szponzoráció.

Fejlesztés, PPC, e-commerce, adatbázis marketing

Youth strategy
18-29 éves célcsoport megszólítása, Y, Z generáció elérése brand, és 
employee brand üzenetekkel, stratégiával.

Big data
Adatvezérelt marketing az adatgyűjtéstől, az elemzésen keresztül, az 
akcióterv készítésig és megvalósításig.



Érték ajánlatunk

Digitális innováció

Fenntarthatóság

Közösségi élmény

Mérhető, skálázható, azonnali reakcióra kész tartalmakat állítunk elő.

Megoldásainkat a tudatos fogyasztási szempontok alapján alakítjuk ki.

A várható fogyasztói élményt kulcs indikátorként kezeljük.

Megvalósíthatóság
Nem a kreativitás, hanem a használhatóság az elsődleges 
szempont számunkra.



Módszertanunk

A célok alapján felépített marketing stratégiához minőségi, 
skálázható, mérhető tartalmakat készítünk el az arculattól 
kezdve, a fotó-, videó anyagokon keresztül, a teljes 
integrált kampányig.
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Hogy dolgozunk?
STRATÉGIA
Vállalati célok eléréséhez szükséges 
stratégia meghatározása.

PARTNER

BRANDING
A célok márkát érintő 
változásainak vizsgálata, kampány 
akcióterv készítése.

KREATÍV
A kampányhoz szükséges kreatív anyagok 

- grafika, web, online/offline 
tartalmak - elkészítése.

KOMMUNIKÁCIÓ
Kommunikációs és médiaterv 

elkészítése, felületek 
befoglalása, kampány 

menedzsment.

SZUPERVÍZIÓ
Folyamat ellenőrzése, visszamérése, 

javaslattétel a szükséges változtatásokra.



Munkáink



Logó



Arculat



Branding stratégia



Csomagolás



Egyedi illusztráció



Kiadvány



OOH digitális kommunikáció



Alkalmazás



Digitális stratégia



Weboldal



Videó

https://vimeo.com/467752244


Fotó



Rendezvény szolgáltatásaink



Szolgáltatásaink

Teljes körű VIP és public 
catering tervezés, kivitelezés.

VENDÉGLÁTÁS

Rendezvények technikai, 
operatív megvalósítása.

RENDEZVÉNY KIVITELEZÉS

Rendezvények technikai, 
program és kivitelezési 
tervezése.

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS

Saját fejlesztésű online 

felület, fizetés mechanizmus, 

és rendezvényen történő 

kivitelezés.

JEGYÉRTÉKESÍTÉS, BELÉPTETÉS
Szolgáltatásokhoz tartozó 
stratégiai és operatív 
támogatás.

PROJEKTMENEDZSMENT
Kreatív és kommunikációs 
kampányok tervezése, 
kivitelezése.

ÜGYNÖKSÉG

Teljes körű szponzoráció 

szerzés és kezelés., az 

ajánlattól a megvalósításig.

SZPONZORÁCIÓ MENEDZSMENT
Saját és fizetett felületeken, 

információs vonalon történő 

kommunikáció, problémakezelés.

LÁTOGATÓ KEZELÉS



Rendezvényszervezés



Rendezvényszervezés



Szponzorációs hálózatunk



Beltéri installáció



Kültéri installáció



Rendezvényes járművek



Kommunikáció & látogatókezelés



Integrált márkaaktivitás



Digitális termékeink



Karrier portál

Olyan rendszert biztosítunk, 

amelyben céged korlátlan számú 

kínálati elemet kezelhet, 

adatbázist vezethet a 

jelentkezőkről és tömegesen 

kommunikálhat velük. A látogatók 

korszerű, reszponzív felületen 

regisztrálhatnak és tölthetik ki 

a szakok igényei által 

kialakított profiljukat.

Demo

https://allasportal.finetune.hu/


E-learning rendszer
Egy ilyen rendszer nem feltétlenül csak a tanítást szolgálja, hanem az emberek egy platformra 
terelését, a fogyasztási szokásaik felmérését, és az ebből fakadó stratégiai előnyöket is. Ezen felül 
kétségtelenül egy piacvezető, innovatív szerepet biztosítani a használója számára.



Egy felhőalapú e-learning rendszer lehetőséget nyújt az online tanulásra videó, szöveges és hanganyag 
típusú tartalmak segítségével. Itt minden felhasználó perszonalizálható, akár egy saját közösségi média 
platformot is ki lehet alakítani.

● Kategorizálható tananyagok.

● Egymásra épülő tananyagok.

● Külön tananyagok felhasználói csoportonként.

● Szintfelmérő tesztekkel és az egyes tananyagokhoz tartozó munkafüzet feladatokkal ellenőrizhető a hallgatók 

teljesítménye.

● Badgekkel és bónusz tartalommal jutalmazható a jól teljesítő felhasználó.

● Lehetőség van további egyedi funkciókkal bővíteni a rendszer tudását.

● Személyre szabott színházi tartalmak: szövegkönyvek, előadás videók, stb. juttatható el a felhasználóhoz, akár 

azonnal is.

● Bevonhatók az érdeklődő középiskolások, interaktívan megszólítva őket a beiskolázási kampány során.

● Digitalizálható a felvételi eljárás több pontja, egyszerű felület adható a felvételizőknek!

E-learning rendszer



Digitális, információs eszközök kihelyezése az épületekben.
Folyamatos, naprakész információ átadás az egyetemi 
valamennyi épületében, beleértve a kollégiumot is. A 
digitális eszközökkel digitálisan fenntartható 
kommunikációt tudunk kialakítani intézményi szinten.

● Intézeti, kari, képzési információk.

● Közérdekű adatok, hírek.

● Szakmai hirdetések.

● Jegyvásárlási lehetőség.



Adatbázis építő kampány
Piackutatás, branding, promóció, lead generation

https://egyuttborozunk.hu

https://egyuttborozunk.hu


Adatbázis építő kampány
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Költés

2 700 000

Új kártyás vásárló

3 000+
Márkamegjelenések*

4 758 269

Kérdőív kitöltés

28 716

Kártya regisztráció/kitöltés konverzió

» 10%
Kitöltés/kattintás

» 50%
100 hirdetésre

576*célcsoportban



Integrált digitális kampány

Webshop building, PPC, SEO, automation

https://www.diszkontdepo.com/

YTD: user +58,62%, new user +61,58%, page views +11,31%

YTD: income +44,02%, e-commerce conversation rate 

+7,53%, transactions +33,05%, average order value 

+8,25%
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https://www.diszkontdepo.com/


Köszönjük a 
figyelmet!

Szabó Ádám

+36 30 852 32 48

szabo.adam@brandtailor.hu


