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Modern és kreatív weblapokat 
készítünk egyedi igények alapján. 
Egy weboldal létrehozása 
kifejezetten személyre szabva, a 
megrendelő szükségleteinek és 
elképzelésének megfelelően kerül 
kialakításra. Minden esetben arra 
törekszünk, hogy maximális 
elégedettséget érjünk el. 

Miért érdemes elavult weboldalát 
fejleszteni, vagy akár új oldalt 
készíttetni?

Az elmúlt években a mobilok és 
tablettek hatalmas térnyerésének 
köszönhetően alapjaiban 
változtak meg az 
internetfogyasztási szokások. 
Kutatások, statisztikák és 
saját mérések szerint a weboldal 
megjelenítések közel 70%-a 
mobilkészülékről, 5%-a tablettről és 
csak 25%-a történik 
hagyományos asztali számítógépről. 
Követve a trendeket minden
általunk elkészített weboldal 
mobilbarát, reszponzív oldal. Az 
elavult oldalak sok esetekben 
vezethetnek a felhasználói élmények 
romlásához, valamint a 
keresőmotorok is rosszabb 
minőségi együtthatót rendelnek 
hozzá, így vállalkozásának 
megjelenése hátra sorolódhat, vagy 
meg sem jelenik a keresések során. 

MODERN
WEBOLDALAK

Kiemelten mikró- és kisvállalkozások számára készítünk megfizethető 
weboldalakat, annak érdekében, hogy megerősíthessék online jelenlétüket, 
információt adjanak és új ügyfeleket szerezzenek. Tisztában vagyunk azzal, 
hogy mennyi nehézséggel jár egy üzlet vezetése, ezért komplex 
szolgáltatásokat ajánlunk ügyfeleinknek oldal kezelés és üzemeltetés terén 
annak érdekében, hogy ne legyen teher a weboldal számukra. 

WEBLAPOK 
KISVÁLLALKOZÁSOKNAK

Összetett weboldalakat is készítünk olyan 
ügyfeleknek, akiket komplex megoldások 
érdekelnek. Több éves tapasztalatunk van 
webshopok, online foglalási, vagy 
rendelési rendszerek építésében is. 
Teljes mértékben ügyfeleink egyéni
igényeire szabva. 

KOMPLEX 
WEBOLDALAK
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SZÓRÓLAPNÉVJEGYKÁRTYA

VÁLLALATI ARCULATI
 CSOMAG

BEL- ÉS KÜLTÉRI TÁBLÁK, 
DEKOR ELEMEK

BROSÚRA/KATALÓGUS

NYOMDAI
ANYAGOK

A komplett arculati csomag 
meghatározza a vállalkozás 
identitását. Egy olyan egyedi 
stílusjegy, amely felismerhetővé 
teszi brandjét. Szóróanyagok, 
irodaszerek, levélpapírok, 
online felületek 
perszonalizálása. 

Egyedi névjegykártya tervezés, 
azoknak, akik fontosnak tartják 
a megjelenést. Tartja a mondás: 
„Kérd el névjegykártyáját és 
megismered az embert”. 
Kifinomult, letisztult, stílusos és 
tükrözi vállalkozásának arculatát. 

Kiváló eszköze lehet termékeinek 
bemutatására, a vállalat 
ismertetésére, esetleg kiadvány 
készítésére. Egy olyan nyomdai, 
vagy online lapozható anyag, 
melyet szívesen rak le fontosabb 
ügyfelei asztalára. 

Sokan úgy vélik, hogy a 
nyomtatott reklámhordozók 
mára haszontalanná váltak. 
Egy jól kivitelezett szóróanyag
megalapozhatja válalkozásának 
sikerét. A szórólap minőségét a 
design, a színek, a tartalom és a 
kivitelezés harmóniája határozza 
meg.  

A vállalkozás fizikai 
megjelenését segítik elő, 
felismerhetővé és vonzóvá teszi 
a vásárlók számára. Kreatív 
és egyedi reklámhordozók 
tervezése a SocializeMe-nél. 

LOGÓ 
TERVEZÉS

TÖRTÉNET - ÉRTÉK - SZIMBÓLUM
A logó a vállalkozás identitásának 
legfontosabb eleme. Egy jó logó és arculat 
alapjaiban határozzák meg a vásárlók 
megítélését, egy jó logó történetet mesél a 
vállalkozásról, egy jó logó felismerhetővé 
teszi, egy jó logóban benne vannak a képviselt 
értékek, egy jó logó bemutatja szolgáltatását. 
Gyakran a logó nem több mint egy szimbólum. 
Gondoljunk csak bele olyan nagy cégek 
logóiba, mint például a NIKE, vagy az AUDI. 
Ránézésre semmit nem mond el a 
tevékenységéről, azonban a világon mindenki 
felismeri és tudja mit és milyen színvonalon 
képvisel.  Egy olyan szimbólum, amely 
megkülönbözteti termékeit, vagy
szolgáltatásait a versenytársakétól. 
Egyedivé teszi márkáját. 

Számunkra a logó tervezés egy hosszú 
folyamat, ugyanis tisztában vagyunk értékével. 
Mielőtt a rajzolóasztalhoz ülünk minden 
esetben megvizsgáljuk a „Story”-t a fal 
túloldalán. Gyakran fontosabb a közvetített 
érték, mint a fizikai megjelenés. Aki ilyen logót 
használ, garantáltan kiemelkedik a hasonló 
vállalkozások tengeréből. A logó művészet, egy 
finom étel, egy gyönyörű asszony, egy kellemes 
illat, egy boldog pillanat. 
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FIZETETT HIRDETÉSEK
ÉS SOCIAL MÉDIA

A reklámfelületek értékesítésében az online hirdetéseknek az 
elmúlt években hatalmas térnyerése van. Egy új szegmens 
korlátlan lehetőségekkel. A korlátlan lehetőségek azonban 

korlátlan pénzt is felemészthetnek avatatlan kezekben. 
Egyszerűségében rejlik legnagyobb veszélye is. Online 

hirdetésekkel foglalkozó szakembereink is folyamatosan, 
napról-napra képzik magukat, hiszen olyan gyorsan változik és 

fejlődik a piac. 

Google hirdetések

Fizetett hirdetések tervezésével és optimalizálásával foglalkozunk 
a Google Search és Display hálózatán keresztül. Ma már azt 

mondhatjuk, hogy aki nem található meg a Google-n, az nem is 
létezik. Szakértő kezekben, jól kidolgozott kampányokkal nagy 
fejlődést lehet elérni. A hirdetési rendszere rendkívül sokszínű. 

Segítünk önnek abban, hogy vállalkozás a keresési oldal 
elején jelenjen meg, ezzel megelőzve versenytársait.  

Social Média hirdetések

Az utóbbi évek legnagyobb „sztárjai” a Facebook és Instagram 
hirdetések. Ez az ingyenes felület önmagában is rendkívül 

hasznos, pláne, ha párosítjuk fizetett hirdetések megjelenítésével.

A SocializeMe-nél azonban nem állunk meg itt, folyamatosan a 
jövőt fürkésszük, így hirdetési portfóliónkba bekerültek olyan 

reklámfelületek mint a Waze, Spotify, illetve a rendkívül 
népszerű TikTok is. 
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