




Creative. Design. Agency.

Full service kreatív 
ügynökség vagyunk

6 év,
több, mint90

márka

Teljes körű és korszerű megoldásokat nyújtunk 
célorientált vállalkozások számára a nyomdai és 
a webes világban. Olyan designokat tervezünk, 
amelyek kompromisszumok nélkül egyszerre töltik 
be funkcionális szerepüket, esztétikailag tökéletesek 
és egyértelműen kommunikálják a mögöttük álló 
márkák értékeit, ezzel azonnal kapcsolatot teremtve 
az emberekkel.

akikkel rengeteg üzleti sikert valósítottunk meg.



Munkafilozófiánk

Segítünk megvalósítani az üzeneted.

Szakértő kezekben 

Figyelünk a részletekre és az összképre. 

A fogyasztó fejével gondolkodunk, így a márkád  
szerethető lesz a célcsoportod körében.

tudhatod a megjelenésed minden elemét,  
a nyomdai termékektől digitális megoldásokig.

Miközben folyamatosan lépést tartunk a változó világgal 
és ezt meg is osszuk veled, hogy ügynökségként a legjobb 
partnered legyünk.

Hogyan?

Sikeressé  
tesszük a márkát!

Creative. 

Design. 

Agency.



A Bank of China teljes magyarországi 
megjelenése a BUD Airport-on és környékén



Print Design
Minden ami grafika

Arculattervezés / Kiadványok / Sales brosúrák















VÁLASZD A TCHIBO 
SOKSZÍNŰSÉGÉT!

ESPRESSO

TO GO



Digital Design
Online grafikák

Bannerek / Animációk / Weboldalak / Online kampányok



INDULJON JÓL AZ ÜZLET!*

Most minden új ügyfelünknek ajándékba adunk egy Tchibo Cafissimo kávéfőzőt,  
100 db kapszulából álló vegyes kávécsomagot, valamint 4 db TOTAL bögrét.

10x10

4x

csomag

*A promóció 2019. szeptember 17-től 2019. október 31-ig, illetve a készlet erejéig tart, amennyiben legalább nettó 500.000 Ft értékben vásárol termékeket és rendelése tartalmaz sebváltóolajat, valamint legalább 50% mennyiségben 
added value motorolajat. Az ajánlat csak olyan végfelhasználókra vonatkozik, akik még nem voltak üzleti kapcsolatban a Total-lal vagy az elmúlt 2 évben egyetlen alkalommal sem vásároltak vállalatunktól termékeket. Kérdés esetén 
forduljon bizalommal területi képviselőnkhöz. A kép illusztráció!

*Az Angel Station benzinkúton megvásárolt minden egyes liter TOTAL, ELF kenőanyag vagy fagyálló mellé 1 db 
TOTAL Petrol Treatment vagy Diesel Treatment adalékot adunk ajándékba. Az akció 2019. március 30-án szombat 
10 órától kezdődik és a készlet erejéig tart.

PÖRÖGJ RÁ!
Most minden 1L TOTAL, ELF 
kenőanyag vagy fagyálló mellé 
ajándék Treatment adalékot adunk!*

AJÁNDÉK

16 Decembrie 2019, Bucureşti

2019年12月16日, 布加勒斯特

16 decembrie 2019, Bucureşti

Ceremonia de Inaugurare 
Bank of China Sucursala București

中国银行布加勒斯特分行
开 业 仪 式



A kiskereskedelmi piacon meghatározó szerepet betöltő ALDI, családi vállalkozásként 
alakult 1913-ban a németországi Essenben. Magyarországon első üzleteinket 2008 
tavaszán nyitottuk meg, azóta hálózatunk folyamatosan bővül. A biatorbágyi logisztikai 
központunkban több, mint 400 logisztikai és ügyviteli munkatársat foglalkoztatunk, ehhez 
a támogató csapathoz keressük gyakornokainkat.

• aktív, nappali tagozatos hallgatói jogviszonyod van,
• legalább 4 lezárt félévvel rendelkezel,
• angol és/vagy német nyelvből legalább középfokú  

nyelvtudással bírsz,
• minimum 2 hónapig, legalább heti 20 órányi munkát tudsz vállalni.

Munkavégzés helye: Biatorbágy, logisztikai központ.

„Már az első naptól kezdve teljes értékű kollégaként bántak 
velem, segítőkész csapat várt. Azóta sikerült főállásban is 
elhelyezkednem az ALDI-nál!” - Niki

A következő területekre várjuk gyakornokainkat:

 Jelentkezés feltételei:

IT Marketing Könyvelés CR LogisztikaHR

Legyél Te is

GYAKORNOK  
AZ ALDI-NÁL!





200+ offices.
17 countries.

1 partner.

Your success is 
our ambition.



A kávézás
élménye
Önre szabva
Kávégépek és kávéautomaták bérbeadása, 
értékesítése teljeskörű szervizháttérrel, 
alapanyag értékesítés.

• Kávékülönlegességek gombnyomásra
• Ingyenes gépkihelyezés
• Instant, szemes és kapszulás kávé kínálat
• Nescafé márkanévvel ellátott kávégépek

A Ni-Ka Cafe Bt. a teljes „out of home” (házon kívüli fogyasztás) 
piac számára nyújt alternatívákat, az intézményi és kereskedelmi 
vendéglátástól kezdve a büfékig, a benzinkutakig, irodákig. Komplett 
megoldásokat kínálunk a hotelek, panziók, rendezvényes cégek részére is.

www.nikacafe.hu



Expo
Kiállítások és rendezvények

Standok / Rendezvényarculat / Tervezés és Kivitelezés









Kampánymenedzsment
Márkákat építünk

Termékbevezetések / Folyamatos kampánykezelés / Performance marketing



Fogyasztói promóciók kidolgozása 
és megvalósítása.

Médiaügynökségi feladatokat látunk el.

Kidolgozzuk és megvalósítjuk a kommunikációs, illetve a marketing 
tervet a vállalkozásod számára, majd teljes körűen megszervezzük és 
lebonyolítjuk a kampányokat és az ehhez kapcsolódó feladatokat.

Kialakítjuk a médiakapcsolatokat a céged számára. Elvégezzük  
a terméked bevezetésével kapcsolatos feladatokat, továbbá önálló 
termékmarketinggel is készülünk, folyamatosan jelentünk neked.

Kampánytervezés.

Médiavásárlás.

Facebook. Google Ads. Vásárolt online- és offline médiafelületek.

Közvetlen kapcsolat a médiatulajdonosokkal és sales house-okkal.

Akik bíznak bennünk:

r  al



Hogyan Dolgozunk?
Kulisszák mögött

Külső helyszínek / Dekorálás / Fotózás





info@dopa.hu | www.dopa.hu 


