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IGÉNYES MEGRENDELÔK,

SZEMLÉLET, SZAKÉRTELEM,

BESZÉDES MUNKÁK.

GYAKORLAT.
SZEMÉLYES TÖRÔDÉS,
EGYÉNI GONDOSKODÁS.

Egyediségünk a turisztikai
marketingkommunikáció területén
szerzett több évtizedes gyakorlat
és széles körû kapcsolatrendszer.
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Megismerni, megérteni,
megoldást kínálni: munkamódszerünk
és tevékenységünk meghatározói.

Öt reklámszakember, aki már évek óta együtt dolgo-

Grafikai szolgáltatások: cégarculat | egyedi gra-

zott egy nagy reklámvállalat keretei között, 1995-ben

fikai megoldások.

elhatározta, hogy létrehozza saját vállalkozását.

Kiadványtervezés és kivitelezés: kiadványok gra-

Elôzô munkájuk során mindannyian elsajátították a

fikai tervezése, szerkesztése, nyomdai elôkészítése

szakma nemzetközi szintû eszközeit és módszereit,

és teljes nyomdai kivitelezése | online kiadványok

és valamennyien elkötelezettek voltak a minôség és

grafikai tervezése, elôkészítése | reklámanyagok

Szakmai hátterünk magas színvonalon és határ-

a megbízhatóság iránt. Hitték, hogy rugalmas kisvál-

tervezése, gyártása.

idôre teljesítô belföldi és nemzetközi beszállító part-

lalkozásuk megfelelô keret lesz megrendelôik egyedi

Hirdetési tevékenység: hirdetésszervezés belföldi

nerek és külsô munkatársak. Mûszaki hátterünk

igényeinek kielégítésére. A Media & Print Reklám

és nemzetközi médiumokban, nemzeti promóciós

teljes körû DTP-re alkalmas Power Macintosh rend-

és Kiadó Kft. megalakulása óta arra törekszik, hogy

kiadványokban | reklámkampány tervezése és meg-

szerû géppark és PC. Megrendelô partnereink

a társadalmi és gazdasági folyamatok, a reklámipar

valósítása | online és offline hirdetések tervezése

szállodák és szállodaláncok, utazásszervezôk és uta-

által kínált lehetôségek és a fogyasztói igények mi-

(koncepció kialakítása, szövegírás, képtervezés,

zásközvetítôk, konferencia- és kiállítási központok,

nél jobb megismerése révén sikeres megoldásokat

grafika) | hirdetések arculati elôírás szerint történô

rendezvényhelyszínek, éttermek, gyógyfürdôk, egész-

kínáljon megrendelôinek.

szerkesztése, nyomdai elôkészítése | tanácsadás.

ségturisztikai szolgáltatók, nagykövetségek.
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