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ISMERJE MEG CÉGÜNKET 

BEMUTATKOZÁS 
advertisz reklám 

Sokszor tették fel nekünk a működésünk során azt a bizonyos kérdést, 

amelyre talán az első pillanatban könnyűnek tűnik ugyan a válasz, de 

ha a tényleges valóságot szeretnénk megragadni, akkor nehéz lehetne 

egy szóval válaszolni: mi a mozgatórugója az advertisznek? 

 

Nekünk a választ nem volt nehéz megfogalmaznunk, hiszen ez a 

szakmánk, ez az életünk és ez a lételemünk: egy szóval, egy 

mondattal megfogalmazni mindazt, ami néha mások számára oly 

nehéz. Banálisnak tűnhet, de az adott feladatba vetett hit, az 

ötletekbe vetett hit, de főként a kommunikáció erejébe vetett hit a 

mozgatórugónk. 
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ISMERJE MEG CÉGÜNKET 

BEMUTATKOZÁS 
advertisz reklám 

Az Advertisz Reklám Kft. 1994-ben alakult magyar reklám ügynökségként. Az alapítás célja az volt, hogy 

idővel magyar hagyományokon, magyar elvárásokkal és magyar környezetben működjön full-service 

ügynökségként. Abban az időben sorra jöttek létre a multi befolyású, vagy főleg multi tulajdonban lévő 

ügynökségek, melyek alapvetően a külföldi kampányokat hozták a magyar piacra kisebb-nagyobb 

adaptációval. Az advertisz fejlődésének kulcsa a folyamatos gyakorlati és elméleti tapasztalatszerzésben 

rejlett. Eleinte a legtöbb munka BTL ügynökségi feladatokat tartalmazott, gyártási folyamatok szervezése 

és irányítása zajlott, később teljes kampányok kivitelezése és tervezése. Ma működésünk során 

elengedhetetlen, hogy egyszerre foglalkozzunk kommunikációval, marketinggel, kereskedelemmel, 

valamint ezek összefüggéseivel. Ezért szolgáltatásaink között megtalálható a stratégiai tervezés, az 

általános és válság kommunikáció, a teljes körű grafikai és kampány kivitelezés, a szeretet-márka építés, 

IT fejlesztés, médiatervezés, médiavásárlás, közösségi média építés, a társadalmi program és a közösségi 

mozgalom létrehozás is.  
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ISMERJE MEG CÉGÜNKET 

BEMUTATKOZÁS 
advertisz reklám 

Munkáink, Partnereink és feladataink optimalizálása érdekében, illetve azok felosztására az Advertisz 

Reklám mellett 2011-ben létrehoztuk a LoveMark szeretet-márka építő és kommunikációs céget. Az 

Advertisz Reklám alapvetően a hagyományos reklám ügynökségi feladatokat látja el, míg a LoveMark 

innovációkkal, új típusú marketinggel, integrált kommunikációval foglalkozik, valamint profit orientált 

saját fejlesztésű szolgáltatási csomagokat készít. Cégcsoportunk évekkel ezelőtt felismerte, hogy a 

hagyományos reklámkampány alapú marketing és a hagyományos PR alapú kommunikáció a 

vásárlóközönségnek már kevés. Eleve nagy reklámzaj veszi őket körül és innen eleve nehéz kitűnni, illetve 

a kampány és PR alapú megjelenéseknek megmondó jellege fokozatosan érdekteleníti el a vásárlókat. 

Engedje közel márkájához a fogyasztóit, építsen velük kapcsolatot! 
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ISMERJE MEG CÉGÜNKET 

BEMUTATKOZÁS 
advertisz reklám 

Felismertük, hogy a marketingnek, a kommunikációnak szüksége van a megújulásra, a vásárlóknak 

tudásbázisra, edukációs jellegű információkra van szüksége, és cégcsoportunknak nem elég márkákat 

bevezetni és építeni, hanem szeretet-márkákat kell létrehozni és ápolni. Ehhez nem elég arra várni, hogy 

az ügyfelek megkeressenek bennünket és felkérjenek reklámkészítésre, hanem az adott piacokat 

ismernünk kell, a vásárlókat megérteni, tapasztalataink felhasználásával pedig saját rendszereket 

kiépíteni, amit az ügyfelek hasznosítani tudnak a marketing, reklám és kommunikációs tevékenységeik 

során. Munkáink során foglalkoztunk piacok megismerésével és elemzésével, reklámok és kommunikációs 

megjelenések hatásaival és eredményeivel, közösségek építésével és befolyásolásával, információs háttér 

és tudásbázis felépítésével, piacorientált marketing és kereskedelmi kapcsolatok kiépítésével, társadalmi 

felelősségvállalási folyamatok elemzésével és kialakításával, valamint társadalom-formáló események és 

kommunikáció létrehozásával. Társadalmi Programot indítottunk Fenntartható Magyarország néven, 

melynek a hétköznapi emberek, a közösségek szintjén az Élj tudatosan! Mozgalom a megjelenése. 
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HOL TALÁLKOZHATOTT VELÜNK? 
advertisz reklám 

A Fabulon termékek logójaként köszönhettünk Önre. Palmolive termékekként bevezettük a magyar piacra 

a folyékony szappant. A BNV, Construma, Hungarotherm és Industria kiállításokon Dunaferr standon 

láthattuk vendégül. A BÁV Rt. Zálog Üzletága velünk újult meg és pozícionálódott újra a banki 

szolgáltatások körében. Magyarország legismertebb fájdalomcsillapítója, az Algoflex nálunk nyerte el új 

arculatát, valamint az Algo brand kialakítása is a mi munkánk. Több tízezer fiatalnak mutattuk be az 

általános iskolákban a Blend-a-med-et és az Always-t. Az Ariel és Lenor illatait mi csempésztük az üzletek 

polcaira. A Pampers színeiben baba-szigeteket alakítottunk ki a Tesco áruházakban. A Malév nemzetközi 

online kommunikációját cégünk kormányozta. Megmutattuk a magyar piacnak a Mercedes Vito-t. A 

Cosmopolitan Cosmetics karácsonyi csomagjai nálunk nyerték el végső formájukat és kerültek a 

karácsonyfák alá. Az Alfa-Sat Hungary-vel a UPC csomagok reklámjai velünk jutottak el a legtöbb 

műholdas vételű tévékészülékre. Számos nőnek mutattuk be a Secret, Venus by Gilette, Tampax 

termékeket. Népszerűsítettük és általános otthoni használatra bevezettük a vérnyomás mérést a Hartman 

Tensovallal és a vércukorszint ellenőrzést a Roche Accu Chekkel.  
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HOL TALÁLKOZHATOTT VELÜNK? 
advertisz reklám 

Segítettünk meleget varázsolni a Vaillant készülékeivel több ezer otthonba. Kidekoráltuk és bevezettük az 

összes Norbi Update üzletet, valamint több mint 200 termékcsomagolást készítettünk a hálózat számára. 

Állami szervezetekkel együttműködve népszerűsítettük a vörös hús fogyasztását, valamint az összes 

magyar üzletlánccal együttműködve sikerült növelnünk a Kiváló Magyar Élelmiszer védjeggyel ellátott 

élelmiszerek eladásait. Nagyon sok márkán keresztül jelentünk meg a tévében támogatói felületeken és 

nyereményjátékokban, illetőleg reklámfilmekben. Filmes munkáink szintén bearanyozták a nézők 

mindennapjait. Óriási örömet jelentett számunkra többek között, hogy a Saul Fia Oscar díjat nyert. Együtt 

sétálhatunk a közterületeken, hiszen óriásplakátokon, city light posztereken, valamint épülethálókon 

keresztül ismertettük meg az országot számos márkával. A rádió reklámokon és interjúkon keresztül 

váltak az általunk képviselt márkák a mindennapok részeivé. Cukorbetegséggel foglalkozó saját médiánk 

segítségével adtunk mindennap tanácsot a lakosságnak, és építettünk egy addig zárt világból igazi nyitott 

és életvidám közösséget. Az egészség és az élet pillanatainak szeretete mellett tettük le a voksunkat 24 

évvel ezelőtt, és nagyon örülünk, hogy Partnereink büszkék a közös munkákra.  
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SZOLGÁLTATÁSAINK 
advertisz reklám 

 Stratégiai marketingterv elkészítése 

 Értékesítési stratégiák kidolgozása 

 Marketing kommunikációs tanácsadás 

 Vállalati és termékarculat tervezése 

 Reklámkampányok tervezése és kivitelezése 

 Közösségi kommunikáció lebonyolítása 

 Weboldalak és alkalmazások fejlesztése 

 Teljes körű nyomdai kivitelezés 

 Eventmarketing tervezése és lebonyolítása 

Ahogy a világ, úgy az 
emberek szokásai is 
változnak. Minden 

értékesítési stratégiát 
célszerű úgy megváltoztatni, 
hogy a terméket ne eladni 

akarjuk, hanem fogyasztóink 
akarják azt megvenni. 
Mi segítünk Önnek! 
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REFERENCIAMÁRKÁK 
általános 
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REFERENCIAMÁRKÁK 
FMCG 

Baromfi Ásványvíz, gyümölcslé, üditőital Édesség 

Gabona, tészta 

Gyorsfagyasztott élelmiszer 
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ISMERJE MEG CÉGÜNKET 

REFERENCIAMÁRKÁK 
FMCG 

Hús, húskészítmény Növényolaj, ecet Pálinka, szeszesital 

Zöldség, 
gyümölcs 
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REFERENCIAMÁRKÁK 
FMCG 

Tartós élelmiszer 

Tej, tejtermék 



GRAFIKAI MUNKÁINK 
A TELJESSÉG IGÉNYE NÉLKÜL 
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GRAFIKAI MUNKÁINK 
A teljesség igénye nélkül 
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GRAFIKAI MUNKÁINK 
A teljesség igénye nélkül 
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FILMES MUNKÁINK 
A teljesség igénye nélkül 
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MODERN, FIGYELEMFELKELTŐ, EGYEDI 
kommunikáció építés 
IT fejlesztések 24 év tapasztalatával 
advertisz reklám 

Korunk fejlődésének velejárója a kommunikáció lehetőségeinek, csatornáinak és módozatainak megváltozása. Ennek köszönhetően  

folyamatosan figyelemmel kísérjük az IT piac változásait és teljes körű megoldásokat építünk, vagy menedzselünk legyen szó akár 

szoftveres vagy hardveres feladatokról.  

  

Elemző, irányító és kiszolgáló rendszereket tervezünk és készítünk.  

  

Rendszer elemzés 

Rendszer tervezés 

Rendszer készítés 

Rendszer üzemeltetés 

Webes megoldások 

Felhő alapú fejlesztések 

Applikációk fejlesztése 

Adatgyűjtő és adatelemző rendszerek építése 

Integrált megoldások 
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EGYSZERŰ, GYORS, HATÉKONY 
és nagyon emberközeli kommunikáció 
Integrált média kommunikáció 24 év tapasztalatával 
advertisz reklám 

Megoldásainkat azoknak ajánljuk: 

akik nem a kitaposott utakat szeretik, 

akik már nem hisznek a sok évtizedes hirdetési megoldásokban 

akik már nem hisznek a végeláthatatlan reklámblokkokban 

  

Ha szeretne egy átfogó, friss, valóban kreatív megoldásokat tartalmazó média jelenlétet, amely ráadásul valós ár-érték arányt 

jelent, akkor itt az Advertisz Integrált Média Megoldás csomagja! 

  

Megjelenések a kereskedelmi tévé csatornákon és kábeleken 

Online média integrált megjelenés 

Tejesen egyedi megoldások a már megszokott felületeken is 

Content marketing 

Több irányú közösségi médiafejlesztés 

Saját applikáció fejlesztés 

  

Újszerű média megoldásokat adunk az Ön kezébe! 
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KORSZERŰ, KREATÍV, KÜLÖNLEGES 
célcsoport elérés és szeretet-márka építés 
Komplex megoldások 24 év tapasztalatával 
advertisz reklám 

A célcsoportot a ma elvárásainak megfelelően szegmentáljuk; nem globalizálunk, hanem szegmens megoldásokat javaslunk. 

Felmérjük az igényeket, megismerjük a vágyakat. Kizárólag ez lehet a hatékonyság alapja. 

A célcsoport egyre erősebb tagolódása miatt mini kampányokban és egyedi megoldásokban gondolkodunk egyre inkább. 

Stratégiát készítünk, és ebbe illesztjük bele az egyes reklám-marketing elemeket. 

Területek: 

• ATL 

• BTL 

• Rendezvények  

• Vevői vásárlás ösztönzés, lojalitás program 

• Internet hatékonyság (SEO, Adwords, …) 

• Internet tartalom készítés 

• Közösség építés (facebook, youtube, instagram, …) 

• Interakciók generálása és elemzése 

• Szeretet-márkaépítés (ez több, mint márkaépítés)  



KÖSZÖNJÜK 
A FIGYELMÉT 

BUDAPEST, 2018. április 16. 


