


A BDA EGY FIATAL CSAPATBÓL ÁLLÓ 
KREATÍV ÜGYNÖKSÉG, ELSŐSORBAN 
KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOKNAK 
NYÚJT SEGÍTSÉGET. 

MI TUDJUK, HOGY HA VÁLLALKOZÓKNAK ÉS VÁLLALKOZÁSOKNAK 
ADSZ EL AKKOR NEM A MEGSZOKOTT MEGOLDÁSOKRA, HANEM 
VALAMI MÁSRA VAN SZÜKSÉGED.

MIBEN TUD NEKED KREATÍV ÜGYNÖKSÉGÜNK SEGÍTENI?  

LEGINKÁBB A MARKETINGED KIVITELEZÉSÉBEN. 

LEGYEN SZÓ AKÁR ONLINE VAGY OFFLINE FELÜLETRŐL 

MI KÉSZEN ÁLLUNK, HOGY LÉTREHOZZUK AZ EHHEZ 

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖKET, AMIRE BÜSZKE LEHETSZ.



MIBEN TUD NEKED KREATÍV 
ÜGYNÖKSÉGÜNK SEGÍTENI?

LEGINKÁBB A MARKETINGED KIVITELEZÉSÉBEN. 
LEGYEN SZÓ AKÁR ONLINE VAGY OFFLINE FELÜLETRŐL 
MI KÉSZEN ÁLLUNK, HOGY LÉTREHOZZUK AZ EHHEZ 
SZÜKSÉGES ESZKÖZÖKET, AMELYEKRE BÜSZKE LEHETSZ.



MÉSZÁROS MIKLÓS  
—

 operatív 
vezető

KARETKA ILDIKÓ IVETT
 —

ügyfélkapcsolati 
menedzser

KOVÁCS KRISZTIÁN  
—

ügyvezető

KOVÁCS-TAJTI 
ALEXANDRA    

—
közösségi 

média menedzser

MARTINCSEK ZSOLT 
—

online 
marketinges

NAGY TAMÁS 
—

webfejlesztő

PÁKH DOROTTYA   
—

grafikus

A CSAPAT



ONLINE MARKETING
—
Segíteni tudunk PPC hirdetések kezelésében 
és azok eredményességének javításában 
valamint a releváns kulcsszavak 
meghatározó helyre kerülésében.

PPC HIRDETÉSEK

SEO

GRAFIKAI TERVEZÉS
—
Számos alkalommal terveztünk print 
anyagokat, egy-egy különleges alkalomra 
de havi rendszerességgel is. Emellett 
szívesen vállalunk arculattervezést, de 
az online anyagok kivitelezésében is 
a segítségedre lehetünk.

PRINT ANYAGOK

ONLINE ANYAGOK

ARCULATTERVEZÉS

WEBFEJLESZTÉS
—
Tucatnyi alkalommal készítettünk 
Wordpress alapú weboldalakat különös 
figyelemmel a reszponzivitásra és az 
egyedi kívánságokra.

WORDPRESS CMS

MOBILBARÁT WEBOLDALAK



MILLENÁRIS PARK
—
A Millenáris Park részére 2018 év eleje óta, több különböző grafikai tervezési feladatot végeztünk.  
Elsősorban a értékesítés támogatása érdekében a megújult arculathoz igazítottuk a csarnokok  
alaprajzait. Illetve az új Startup Campus 3D látványterveit készítettük el, mindemellett 
kölcsönös elégedettségben számos grafikai tervezési feladattal bízták meg csapatunkat.

7 db 3D látványterv  | 7 db alaprajz  | 22 db piktogram | kiajánló | szóróanyag | followup sablon |

ajánlati panel | adatlap bérleti szerződéshez | kupon | 





H-1024 Budapest, Kis Rókus utca 16-20. 
(Hungary)

www.millenaris.hu
www.facebook.com/Millenaris/ 
ertekesites@millenaris.hu

Legyen szó bármilyen kulturális vagy üzleti rendezvényről,  
a Millenárison mindent megteszünk azért, hogy eseményét  
feledhetetlenné varázsoljuk. A különleges adottságú, kültéri  
és beltéri rendezvényhelyszínek, a hazai és nemzetközi  
tapasztalatok, valamint a személyre szabott ügyfélkezelés  
a garancia arra, hogy amit megálmodott, nálunk megvalósul.

Miért a Millenáris?

• Kitűnő elhelyezkedés (Bel-Buda szívében) – jó megközelíthetőség 

• Csodálatos zöld környezet 

• Egyedi atmoszféra, ikonikus gyárépületek 

• Többfunkciós terek 
• Fejlett infrastruktúra 

• Professzionális szakértelem 

• Ügyfélközpontúság 

• Ügyféligények teljes körű kiszolgálása, szolgáltatások biztosítása 

Várjuk szeretettel Budapest méltán sikeres  
és népszerű rendezvényhelyszínén.

We will do our best to make your cultural or business event  
unforgettable. We offer to make your dreams come true via  
exceptional outdoor and indoor venues, domestic and international  
experiences as well as Taylor-made customer care.

Why to choose us?

• Excellent location (in the heart of Buda) – excellent public 
 transport connections

• Wonderful green environment

• Unique atmosphere, iconic former factory buildings

• Multifunctional spaces

• Advanced infrastructure

• Professional expertise

• Customer focus

• Fully meeting customer expectations, providing additional services      
 
We look forward to meeting you at one of Budapest’s most  
popular iconic event venues!



KASCHMIR GOLD
—
Több grafikai tervezési feladattal bízott meg minket a Kaschmir Gold, akik családi cégként  
a minőségi alváshoz terveznek és gyártanak kiváló termékeket. Csapatunk számára  
a rendkívül rövid, 1-2 napos határidőkkel kért feladatok jelentették a legnagyobb kihívást,  
melyeket minden alkalommal sikerrel vettünk.

Hirdetés  | vásárlási tájékoztató | rollup | 



VINGARDIUM
—
Csapatunkat bízták meg a 2017-es Vingardium Borliget elnevezésű 
borfesztivál arculatának tervezésével és weboldalának elkészítésével.

132 facebook grafika | 24 oldalas programfüzet | 11 molinó | 5 plakát | 

4 járműdekor | 1 óriásplakát | 1 weboldal | 14 egyéb grafikai munka





HEBC
—
A Magyar Európai Üzleti Tanács részére a 2017-es éves riportjuk – Okos Magyarország címmel – 
arculati tervezését és kiadványuk szerkesztését végeztük el.

17 000 karakter | 77 oldal | 3 munkanap | 1 borító grafika





VICTOFON
—
Magyarország egyik legnagyobb hallókészülékeket gyártó cége azzal a feladattal 
bízta meg csapatunkat, hogy a különböző marketing anyagaikhoz egyedi grafikákat 
készítsünk, havi rendszerességgel.

29 szórólap | 2 óriásplakát | 1 tisztítási útmutató | 10 egyéb grafikai munka





REAKTORLABS 
—
Segítséget nyújtunk, hogy minél többen megtalálják a világhálón a ReaktorLabs által 
nyújtott programozói képzéseket, tanfolyamokat.

TOP 3-as pozíció elérése 3 hónap alatt a Google keresőjében



STAR BRANDS PARFÜM
—
A Star Brands Parfüm Kft. egy magyar e-kereskedelmi cég, megbízásukból több márkájuk 
közösségi oldalait (Facebook, Instagram) és online hirdetéseit kezeljük. Emellett feladatunk,  
hogy webáruházaik a lehető legjobb pozíciókat érjék el a Google keresőjében.

73%-os javulás a megadott kulcsszavakra már az első hónapban 

Az elköltött hirdetési költség 5-szörös bevételt generált az első hónapban



AKIKKEL EGYÜTT DOLGOZTUNK MÉG 
—
TravelHunter
MovieMarketing
Speedboy Sofőrszolgálat
Ellmann mérnökiroda
Levande Gorup
Winescape

Novara Invest 
Alapítók Klubja 
iKids  
Boldogságrecept 
Többmintüzlet - Oriflame
és még sokan mások...



Bee Better. 
Bee Special. 
Bee Cool.

BEE DESIGN AGENCY
BUDAPEST

+36 30 637 1229
Instagram: beedesignagency

Facebook: facebook.com/beedesignagency


