
MOTTÓNK: 

„AZ AMATŐRÖK REMÉLNEK, 
A PROFIK DOLGOZNAK!”

...Mi dolgozunk!

BOSS



SZAKTERÜLETÜNK: 

Piackutatás alapú Pr marketing kommunikáció és kampányok megterve-
zése, operatív megvalósítása! Cégünk alapítói több mint 30 éves szak-
mai tapasztalattal rendelkeznek. Számos vállalkozásnak nyújtottunk 
segítséget kreatív megoldásainkkal. Több egyetem gyakornokainak 
biztosítunk helyet csapatunkban, ezáltal minden feladatban korszerű 
és modern módszereket alkalmazunk. Egyesül nálunk a szakmai 
tapasztalat és a 21. századi kreativitás, informatikai tudás. Ezek 
egyvelege adja a garanciát a sikerre! 

SZÁMUNKRA FONTOS, HOGY 
A MEGRENDELŐ IGÉNYEIRE SZABOTT 
MEGOLDÁSOKAT KÉSZÍTSÜNK.

    KOVÁCS LILI
	 	 	 	 ügyvezető	igazgató



NEM gondoljuk HANEM TUDJUK, hogy ki, 
miért venné igénybe partnereink szolgáltatását.
Miért? Mert megkérdeztük.

Cégünk az elvégzendő feladatokat piackutatás alapján végzi. A piacku-
tatás eredménye alapján éves marketing tervet készítünk partnere-
inknek, mely mentén egész évben egy tudatos, hatékony és a célcso-
port igényei alapján megtervezett, teljes körű marketing munkát 
végzünk. Specialitásunk:

 • piackutatás alapú Pr, marketing kommunikáció
 • social media területén a tartalommarketing
 • webfejlesztés és menedzsment 
 • kisfilmek forgatása és gyártása
 • kreatív rendezvényszervezés.



ONLINE KOMMUNIKÁCIÓ

PIACKUTATÁS ALAPÚ PR MARKETING

NYOMDAI, GRAFIKAI TEVÉKENYSÉG



10+1 ÉRV, 
AMI MELLETTÜNK SZÓL.

MERT SZERETÜNK EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB MENNI!

Nagy szeretettel és odaadással végezzük a munkánkat.
Kisfilmeket forgatunk, szerkesztünk.
Gyorsan, rövid határidővel dolgozunk. 
Személyre szabott ajánlatokat adunk.
Kis mennyiségű nyomdai megrendeléseket azonnal teljesítünk. 
Megvárható! Nem kell több napot várni az elkészült munkára.
Marketing munkánk hatékony, mérhető.
Speciális kérésekre is tudunk megoldást.
Egyedi, igényes dolgokat tervezünk, kivitelezünk.
Rendezvényszervezésben profik vagyunk.
Online marketing tanácsadást is nyújtunk.

Ügyfeleink weboldalait, webáruházait szakmai 
és felhasználó igényeknek megfelelően készítjük el, 
tartjuk karban és menedszeljük.
 
ÁLLUNK RENDELKEZÉSÉRE!
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Célunk, hogy kommunikációját és marketing munkáját 
segíteni tudjuk több évtizedes szakmai tapasztalatunkkal 

és fiatalos, folyamatosan megújuló módszereinkkel.

TALÁLKOZZUNK! BARÁTKOZZUNK! 

ISMERJÜK MEG EGYMÁST! 

EGYEZTESSÜNK EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉGEINKRŐL!

VÁRJUK VISSZAJELZÉSÉT!

KOVÁCS LILI
Ügyvezető

+36 70 774 9669
media@csakanoknek.hu

KOVÁCS A.  MAGDOLNA
Alapító tulajdonos

+36 70 318 4846
levelezes@ado-expo.hu


