
Szerezd meg a piacot,
amit korábban elképzelni sem tudtál!
kapcsolat: +36 70 770 7077



Brand and Market

szenvedéllyel, hatékonyan.
Mindenben a lehetőséget látva. Szerezd meg a piacot, amit korábban elképzelni sem tudtál. Segítünk további 
ügyfeleket szerezni online.

Biztosan Te is észrevetted, hogy egyre nehezebb találni, olyan érdeklődő ügyfeleket, akik fizetni is hajlandóak. A 
koronavírus járvány okozta helyzet pedig csak tetőzi az egészet. Minden megváltozik majd az elkövetkezendő 
hónapokban, években - közhelyesnek tűnhet, de teljes mértékben fedi a valóságot: semmi nem lesz már olyan, mint 
azelőtt. Lesznek olyan vállalkozások, amik be fognak zárni, vagy csak vegetálni fognak, de lesznek, akik most fogják 
fénykorukat élni. A kettő között nem lesz más különbség, csak a PROFI ONLINE MARKETING.

Mire lesz szüksége egy vállalkozásnak, hogy a jövőben prosperáljon?
Olyan arculatra, ami vonzza a vevőket, nem pedig taszítja: logó, videó, grafikai elemek.
Ügyfélszerző gépezetre, ami akkor is termeli az érdeklődő ügyfeleket és vásárlókat, akkor is építi a brandet, amikor 
alszunk: weboldal rendszerek, facebook, instagram, linkedin, youtube, e-mailek, online hirdetések, tartalommarketing. 
Megfelelő, nyugaton már elterjedtebb vállalati kultúra kialakítására: elérni azt, hogy az ügyfél szeressen minket és 
ezáltal több pénzt költsön, ugyanakkor olyan csapatot kovácsolni a munkatársakból, akik etikusan keresik a legjobb 
megoldást, mind a cégnek, mind az ügyfeleknek. Hivatásként tekintenek a munkára, nem csak és kizárólag  pénzkereseti 
lehetőségként.

A BRAND AND MARKET erre specializálódott. Az elmúlt hónapokban számos kisebb és nagyobb cégnek segítettünk, 
többek között egy olyan Budapest belvárosában lévő üzletnek, akiknél a téli időszak közel sem a legnagyobb érdeklődést 
szokta hozni, ehhez képest a korábbi marketing költségek feléért decemberben és januárban annyi potenciális ügyfelet 
generáltunk, hogy az értékesítők nem tudták kezelni a beérkező ügyfél mennyiséget.



Hogyan kapcsolódunk
Összekapcsoljuk a kreativitást és a technológiai megoldásokat a pozitív 
emberi érzésekkel, és hatást gyakorolunk a világra. A Te márkáddal is,
mert ez számít igazán. Hogy terjedjen a világban az, ami nagyszerű.
Hogy még több teret kapjon a jó, hogy bekerüljön a fejekbe, ami
számít. Olyan eredményeket érünk el, melyek által brandjaink közelebb 
kerülnek a felhasználókhoz, a felhasználók a közösségekhez, a 
közösségek pedig a világ egészéhez.

Kik vagyunk, mit csinálunk
Arculattervező, marketing-, és kommunikációs, illetve stratégiai 
tanácsadást végző ügynökség vagyunk. Nyitott szemlélettel, folyamatos 
fejlődéssel, a világ különböző helyein szerzett tapasztalattal és a saját 
munkára való kompromisszumot nem tűrő igényességgel. 2019-es 
alapítással, de a tagok akár évtizedre visszanyúló együttműködéséből 
született meg a BRAND AND MARKET, azzal a céllal, hogy segíthessen 
a nyitott gondolkodású, nagyratörő, de az embereket szolgálni kívánó, 
nekik értékeset adni akaró cégnek abban, hogy a lehető legnagyobb 
hatással lehessenek. A kezdetekben csak egy ötlet volt, hogy hol 
egyesítsük a szenvedélyeinket, illetve a hasonló értékrendünket. Ma már 
ez a valóságunk. Segítünk abban, hogy az emberek tudjanak a cégedről. 
Hogy még nagyobb hatása legyen, hogy még  jobban számítson, amit 
csinálsz.
 
Ehhez olyan teljes körű szolgáltatás csomagot adunk partnereinek, 
ami magában foglalja az arculattervezést, a kommunikációs 
és stratégiai tanácsadást, továbbá a minden szintű marketing 
tevékenységet a kampányok tervezésétől azok megalkotásán kereszül 
a teljes lebonyolításáig, kiegészítve a világszínvonalú vállalati kultúra 
megalkotásához adott program csomaggal. A vállalat jobb munkahely 
lesz, nagyobb hatással a világra és sokkal több bevétellel.



EZ JÓL HANGZIK, UGYE?
AKKOR NÉZZÜK RÉSZLETESEBBEN
Megismerkedünk, tanulmányozzuk a cégeteket és a piacotokat, felmérjük 
az igényeket, összecsiszoljuk a kommunikációt, adunk néhány azonnal 
bevezethető tippet, összerakunk egy teljes körű koncepciót, figyelembe 
veszünk minden eshetőséget, majd elkezdünk termelni. Neked. Nektek.
 
Figyelünk az emberi kapcsolatokra is - ha együtt dolgozunk, akkor 
személyes dolgokban is számíthatsz ránk. Nem feltétlenül szokványos, 
és lehet nem is ez a lényeg, de jó, ha tudod. Jó esély van rá, hogy 
barátokra lelsz a cégünknél.
Megbízhatóság - amiben megállapodunk, az el lesz intézve.
Rugalmasság - beszéljünk az egyedi ötletekről is, mondd el mit-miért 
szeretnél, és találunk megoldást a kivitelezésére.
 
5 dolog, amiről érdemes beszélni:
 • Arról, hogy hogyan fogsz növekedni, amikor mások csődbe mennek.
 • Arról, hogy mire kell legjobban figyelni az átalakuló piacon.
 • Arról, hogyan tudsz korábban sosem gondolt növekedési pályára állni.
 • Arról, hogy milyen helyekre kell a fókuszt helyezni, amit a legtöbben  
   nem is tudnak.
 • Arról, hogy miért kell mindig többet nyújtani az ügyfelek és a   
   munkatársaink részére is, mint az alapból elvárható lenne.



Felelősségvállalás
Elkötelezettek vagyunk azzal kapcsolatban, hogy szolgáljuk a világot, hogy tegyünk sokkal többet másokért, mint az
elvárható lenne, hogy terjesszük a jót, hogy értéket adjunk és örömet. 
 
A megnövekedő igények és a hihetetlen marketing zaj miatt a márkádnak személyre szabott élményeket kell nyújtania 
az ügyfeleid számára. Az elvárások hatalmasak, a piac pedig tele van hamis ígéretekkel, a kiszámíthatatlan helyzet miatti 
bizonytalansággal és félelemmel. Neked viszont fejlődnöd kell. És ehhez át kell állítanod a fókuszodat a felhasználók
igényeinek kielégítésére. Azon nem kell aggódnod, hogy lesznek-e ügyfeleid. Azt mi megoldjuk.

Tapasztalatunkkal, szemléletünkkel, nyitottságunkkal és a folyamatos fejlődésre való törekvéssel emberségesen, 
etikusan és a lehető legmagasabb minőségű munkával segítünk elérni a legmerészebb terveidet, vagy túlszárnyalni 
azokat.

AZÉRT VAGYUNK, HOGY ELVEZESSÜNK A SIKERHEZ.
ARCULATTERVEZÉS - GRAFIKAI TERVEZÉS - VIDEÓK GYÁRTÁSA
ONLINE MARKETING - STRATÉGIAI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANÁCSADÁS

Amiben hiszünk: a fejlődésben, a sikerhez szükséges elkötelezettségben, a csapatmunkában és abban, hogy megfelelő 
környezetben, megfelelő feltételekkel bármit el lehet érni. A cégedet úgy építjük majd, mintha a sajátunk lenne,
mindenről beszámolunk, pontos számokat látsz, a szó legjobb értelmében vett partneri viszony alakul ki közöttünk.
A szenvedélyünk az, hogy segítünk másoknak elérni az álmaikat.



Szeretjük a lenyűgöző designt, a nagyszerű ötleteket, azok megvalósí-
tását, szeretünk értéked adni, vagy mások értékes szolgáltatását vagy 
termékét eljuttatni a felhasználókhoz, így ügyfeleink leginkább azok, akik 
nagyon magas minőségű munkát folytatnak a saját területükön, rendsze-
rint a saját szegmensük élmezőnyébe tartoznak, de továbbra is ambíció-
zusak, igénylik a kreativitást, a frissességet, a váratlant, fogékonyak az új 
trendekre és technológiákra, továbbá elkötelezettek a működő, hatékony 
megoldások iránt, és szeretik biztos kezekben tudni márkájukat, illetve 
annak építését. Minden erőnket arra használjuk, hogy a lehető legtöbbet 
hozzuk ki a ránk bízott feladatból - amit csak lehet. Ugyanazzal az elkö-
teleződéssel dolgozunk ismert és még kevésbé ismert, de az emberek-
nek értéket adni kívánó márkákon is.
 
Megtaláljuk a hangot márkáink rajongóival és azokkal is, akik még csak 
“ismerkedési fázisban vannak”.  Célunk, hogy a brandből olyan ismerőst 
faragjunk, akiben az emberek hosszú távon megbíznak.
 
Az eddigi legjobb videóidat készítjük majd el és olyan lehetőségeket 
mutatunk az azokkal való márkaépítésben és ügyfélszerzésben, amikől
jó eséllyel nem is hallottál még.
 
Bevezetünk az Employer Branding, azaz a munkáltatói márkaépítés rejtel-
meibe és olyan munkáltatói arculatot hozunk létre, amely által vállalatod 
legendássá válhat.

Tudod, melyek a legjobb munkahelyek az országban? Legyen a Tied 
az egyik. Ez elképesztően sokat jelent. Mert ki ne akarna egy olyan 
munkahelyen dolgozni, ami közismerten szerethető és megbízható, 
ahol jól érzik magukat a munkatársak?!

*A cég alapítói és vezető munkatársai eddigi karrierjük során dolgoztak 
együtt többek között az itt felsorolt nagyszerű, sok tekintetben úttörő 
és csak kiváló minőségű terméket vagy szolgáltatást kínáló vállalatokkal, 
illetve márkákkal.



Social media
- felépítjük és bevételt generálunk vele Neked és cégednek
Kommunikáció
- szövegírás, szlogen tervezés, kommunikációs kézikönyv írása,
pr-kommunikáció, tartalom marketing, natív tartalom,
employer branding, influencer marketing
Kampánytervezés
- marketing stratégia, kreatív koncepció, brandépítés,
Adatvezérelt hirdetések
- Google AdWords, FB, Instagram, YouTube, LinkedIn stb.
Grafikai munkák
- kreatív grafikai tervezés, kiadvány tervezés, tördelés,
nyomdai előkészítés
Arculattervezés
- logó tervezés, kis- és nagyarculat tervezés
Videókészítés és animációk gyártása
- olyan anyagokat alkotunk, amelyek által
mások is meglátják a cégedben rejlő értékeket
Webfejlesztés
- modern, letisztult, átlátható weboldalakat készítünk
Produkciós ügyintézés
- szükség esetén a széleskörű kapcsolati rendszerünknek
köszönhetően intézzük a felmerülő dolgokat akár
a nyomdáról, akár stúdióbérlésről, akár másról van szó

Közelebb hozzuk a cégeket és a felhasználókat. Mi több, még az ügyfél
megtartásban is segítünk.
 A stratégiai kreatív ügynökség - így is lehet nevezni minket.
 Mi nem „marketingezgetünk”. Pénztermelő kampányokat rakunk össze, és olyan anyagokat, 
amelyeket az összes munkatárs büszkén mutogat a baráti és családi összejöveteleken, hogy 
“nézzétek, ennél a cégnél dolgozom!”.

 



Miért jó döntés
elkezdeni
velünk a munkáT?
• Mert szakértőink vannak a marketing minden területén,
  de mégis folyamatosan keressük a fejlődési lehetőségeket
• Mert többet adunk, mint várnád - és figyelünk arra, amire a legtöbben még nem
• Mert a világ legjobb cégeivel azonos színvonalú megjelenésed lesz
• Mert imádni fogod az anyagainkat, legyen az akár egy videó, akár egy új arculat
• Mert adunk hozzá mást is - oktatunk, képzünk, segítünk a vezetői kihívások kezelésében
• Mert ott vagyunk, amikor szükség van ránk.
• Mert a céged erősebb és jobban prosperáló lesz, mint korábban volt.

„Vagy találunk ott egy utat, vagy építünk egyet.”
 Hannibál

Alkossunk együtt valami nagyot!
Barátsággal, Nemes Gábor, értékesítési és stratégiai vezető
+36 70 770 7077 - www.brandandmarket.hu


