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Digitális anyagok 
készítése

Modern interaktív felületek, videók, fotók, prezentációk készítése
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Digitális média elkészítése
A megrendelő által átadott anyagok digitális formában való megvalósítása

PowerPoint, interaktív PDF, stb.

Különféle prezentációk, ábrák 
és táblázatok elkészítése, 
valamint logók, brandek, 

bemutatók és intrók
animálása.

PREZENTÁCIÓK 
ÉS INTRÓK
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Kreatív tervezés

A megrendelő által biztosított háttéranyagok alapján 
megkeressük a legjobb formátumot.

A munka elkészítése

Megtervezzük, meganimáljuk az Ön által leadott 
anyagokat, hogy azokat a legérthetőbben, 
leghatásosabban prezentálhassa.

A megfelelő platformra igazítás

Az Önnek legmegfelelőbb fileformátumban adjuk le 
anyagait.

Nyílt vagy zárt anyagok

Kérheti akár szerkeszthető vagy zárt állományként 
anyagait.



4

Rendezvény rögzítése
Egy adott rendezvény rögzítése digitális platformokra

Egy rendezvény vagy előadás 
rögzítése fénykép-videó 

formában. 

RENDEZVÉNY
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Kreatív tervezés

Felkészülés a rendezvény rögzítésére. A megfelelő 
technikai háttér összeállítása.

A rendezvény rögzítése

A rendezvény rögzítése a helyszínen.

Utómunkák

A rendezvény videó vagy fénykép anyagának vágása, 
retusálása, valamint hang és képi javítások.

Nyílt vagy zárt közösségi megosztás

A rendezvény videó vagy fénykép anyagának megfelelő 
elhelyezése. Web, e-mail, adathordozó, felhő, stb.
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Riportfilm vagy reklámanyag rögzítése
A megrendelő által megálmodott videó anyag rögzítése, digitális platformokra

Youtube, Facebook, Instagram, Web, TV, egyéb

Egy külsős helyszínen vagy 
stúdióban felvett riport anyag 

vagy reklámfilm készítése. 
Reklám és termékfotózás.

RIPORT VAGY 
REKLÁMFILM
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Kreatív tervezés

Felkészülés a riport vagy reklámfilm rögzítésére.

A videó vagy fénykép rögzítése

A megfelelő technikával felvenni a kívánt snitteket, 
jeleneteket, riportokat, vagy a megfelelően beállított 
fotókat.

Utómunkák

A videó vagy fénykép anyagának vágása és retusálása, 
hang és képi javítások.

Nyílt vagy zárt közösségi megosztás

A videó vagy fénykép anyagának megfelelő elhelyezése. 
Web, adathordozó, felhő, katalógus, reklámhordozó, stb.
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Teljes a kép
Nyomtatott médiától a digitális világig, teljes rendezvények kivitelezéséig nálunk mindent megtalál 

• Több mint 20 éve dolgozunk a kreatív szakmában 
multicégektől a kisebb megrendelőkig. 20 éves 
HealthCare tapasztalatunk magáért beszél.

• A összes nyomtatott média és a legtöbb digitális 
platformon is otthon vagyunk, és a rendezvények 
megvalósításában társügynökségeinkkel együtt mindent 
el tudunk készíteni.

• A megrendelő igényeihez, méretéhez igazodunk. 
Megtaláljuk Önnek a legmegfelelőbbett, megtervezzük és 
elkészítjük Önnek.

• CSAK ÖNÖN MÚLIK MI LESZ A MAXIMUM!

Prezentációk - Powerpoint, interaktív PDF, animált ábrák, 
infógrafikák, videó betétek

Nyomtatott média - brossúra, kiadvány, szóróanyag, könyv, 
plakát, billboard, stb.

Arculat tervezés – logó tervezés – kis és nagy arculatok
tervezése

Digitális média – banner, hírlevél, weboldal, social média 
anyagok készítése

Videó – reklámfilmek, riportok és események rögzítése, 
intrók, animált logók

Fotózás – divatfotó, tárgyfotó, eseményfotózás

Rendezvények – társügynökségünkkel együtt, megtervezzük 
standját és kivitelezzük. Aktívitásokkal, interaktivitásokkal, és 
akár teljes catering szolgáltatással, hostessekkel látjuk el 
Önt.



eRendezvény
Eljött a digitális rendezvények kora



Legyen naprakész
Rendezze meg gyorsan és egyszerűen!

eRendezvény lebonyolításában válasszon minket, így gyorsan és egyszerűen, költséghatékonyan érheti el ügyfeleit!

Csak pár kattintás
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Az Ön rendezvénye a mi felületünkön
Rendezze meg nálunk eRendezvényét!

A lehető legjobb 
helyen

erendezveny.hu oldalon elérhető, 
vagy akár saját domain-névre 

készített eRendezvény.

Gyors elérés és 
visszacsatolás

Gyors elérés a videókhoz, 
rendezvény anyagokhoz, és 

online válaszadási lehetősséggel.

Egyedi ajándékok, 
csomagok küldése

Készítsen rendezvény csomagot 
ügyfeleinek, és mi azt kézbesítjük 

Önnek!

Jól időzíthető, 
gyorsan elkészíthető

A hagyományos rendezvényekkel 
szemben gyorsabban rendezheti 

meg eRendezvényét.

Garantáltan 
vírusmentes

A jelen helyzetben elkerülhető, 
hogy egy rendezvénystop idején, 

hogy Ön ne tartsa meg 
rendezvényét.
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eRendezvény
Egy rendezvény ami teljesen digitális

Hatásos kommunikáció

Digitálisan hirdethető, 
adatbázisokból kiküldhető 

meghívók. Könnyű után követés.

Számolható költségek

Számolható költségek, 
költséghatékony, mérhető 

látogatottság, CEO egyszerű után 
követés, gyors reagálás.

Széleskörű elérés

Nyílt vagy zárt rendezvények, 
melyeket a felhasználó akár 

később is visszanézhet, 
megtalálhat, vagy bármikor 

megszakíthat, bekapcsolódhat.

Környezettudatos

Maximálisan környezetbarát 
megoldás, nincs rengeteg 

hulladék vagy egyéb 
környezetkárosító melléktermék.
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Köszönjük figyelmét!
Keressen minket bizalommal!

Benkő Krisztián

Kreatív, ügyvezető

benko.krisztian@abdesign.hu
benko.krisztian@digitalevent.hu
Küldjön nekünk e-mailt!

Tel.: +36 70 388 4342

Keressen minket telefonon!

mailto:benko.krisztian@abdesign.hu

