
Segítünk kialakítani és létrehozni 
a saját vizuális stílusodat

2016 óta



hello@studiodd.hu facebook.com/StudioDDora www.studiodd.hu

“A designer tudja, hogy nem akkor tökéletes, amit 
alkotott, ha már nem tud többet hozzátenni, 

hanem ha nem tud mit elvenni belőle.”

ARCULATTERVEZÉS

SZÓRÓANYAG, NÉVJEGY

ONLINE GRAFIKA

WEBOLDAL KÉSZÍTÉS

WEBÁRUHÁZ KÉSZÍTÉS

WEBDESIGN TERVEZÉS

GOOGLE KAMPÁNYOK KEZELÉSE

KÖZÖSSÉGI OLDALAK KEZELÉSE

ÜGYFÉLKEZELŐ RENDSZER KIÉPÍTÉSE

ÉRTÉKESÍTÉS TELJESKÖRŰ  SEGÍTÉSE

MIBEN TUDUNK SEGÍTENI NEKED?

Szeretnénk a kreatív társad lenni. Célunk, hogy 
minőségi grafikai és marketing 
szolgáltatásokat nyújtsunk partnereink 
részére. Minden egyes projektünk sorsát a 
szívünkön viseljük, minőségében és értékében 
igyekszünk mindig a legjobbat nyújtani. 
Hiszen nincs sikeres munka elégedett ügyfél 
nélkül.

Határozottan kreatív, precíz és színes 
jellemmel rendelkezünk, igyekszünk mindig 
lelkiismeretesen és kellő magabiztossággal 
legyőzni az aktuális kihívásokat.

Halász Dóra Krisztina
anya, társ, grafikus, kreatív szakértő

StudioDD alapítója
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ARCULATTERVEZÉS 
A logótól a levélpapíron és 
e-mail aláíráson keresztül a 
névjegykártyáig sok mindenre 
lesz szükséged. Elkészítjük 
Neked a vállalkozásodhoz és 
személyiségedhez legjobban 
illeszkedő megjelenést. Az 
arculattervezés abban jelent 
többet a logótervezésnél, 
hogy az elkészített logót egy 
hozzá és a vállalkozáshoz 
illeszkedő grafikai környe-
zettel is ruházzuk fel.

„Precíz, gyors és szakszerű 

ügyfélkiszolgálással 3 napon 

belül teljesen átalakították a 

cégem arculatát és 

megjelenését. Csak ámultam 

és sodródtam az árral! 

Folyamatosan megleptek, 

szuperebbnél szuperebb 

ötletekkel és gondolatokkal! ”

Hompót Ferenc
műhelyfőnök

Patrol Duna Autószerviz
www.patrolduna.hu

WEBOLDAL TERVEZÉS 

A weboldal teljes mértékben a Te 
személyiségedet és elképzelésedet 
fogja tükrözni. Egy sikeres weboldal 
titka a kellemes, vizuális élményt 
biztosító design, illetve a tökéletes 
funkcionalitás. Figyelembe kell 
venni azt is, hogy jó design csak 
akkor születik, amikor azt a 
tartalomnak megfelelően, a 
célcsoportot figyelembe véve 
alakítjuk. Igyekszünk minden 
esetben egyszerű és letisztult 
designra koncentrálni, ami 
átlátható és felhasználóbarát. 
Segítünk, hogy weboldalad keresőoptimalizált legyen és amennyiben szükséges Google 
kampányokkal való ügyintézést is szívesen magunkra vállaljuk. Minden esetben törekedni 
fogunk egy olyan megoldás kialakításában ami mindenkinek a legcélravezetőbb, ügyfél 
specifikus és pénztárca barát.

www.patrolduna.hu www.apexgravital.hu

www.felujitas-lakasdoktor.hu www.futuresolarhome.com
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Bodnár Anita
Customer Engagement

Kuala Lumpur (Malajzia)

"Imádok Dórival dolgozni. Kiemelkedő minőséget és 
precizitást nyújt, gyorsan dolgozik és magas szintű 
professzionalitással kezeli az ügyfeleit, és igényeiket. 

A HR Fest-re készített design nagyon fontos volt az 
applikációnk népszerűsítése szempontjából, de 
figyelnünk kellett ugyanakkor arra is, hogy a színes, 
figyelemfelkeltő megjelenés ne vegye el a hangsúlyt 
a tartalomról. Dóri csodálatos munkát végzett a 
tartalom és a design harmóniájának egyensúlyba 
tartásában. Segítségével 500+ letöltése volt az 
applikációnak a konferencián, melynek 
végeredményeként újdonsült ügyfelekkel 
gazdagodtunk. 

Nem lehet eleget hangúlyozni milyen sokat jelent a 
jó megjelenés, a leendő ügyfélkör bővítésében. Dóri 
fantasztikusan dolgozott együtt a csapatunkkal, és 
sikereinket az ő munkájának is köszönhetjük. Nem 
kérdés, hogy szolgáltatásait a jövőben is örömmel 
vesszük igénybe!"

RENDEZVÉNYARCULAT - SZÓRÓLAP - ROLL UP 

Legyen emlékezetes, csak semmi zsúfoltság. 
A jó színvilággal, grafikával és szöveggel 
ellátott szóróanyag illetve rendezvényarculat 
marketing értéke kiemelkedő is lehet. Egy jól 
eltalált grafika, egy ütős üzenet és a termék 
célbatalált. Legyen szó figyelemfelkeltő, 
látványos vagy letisztult és informatív 
anyagról, segítünk, hogy a Te szórólapod 
kitűnjön a sok haszontalan közül. 



Bálint András
albituri.hu alapítója

„Dóri munkája számomra a tökéletesség 
szinonimája. Segítőkészsége és 
precizitása az eredményekkel azonosulva 
megmutatja, hogyan tud minőségi 
munkát kiadni a kezéből!”

Kolta Zsófi 
a Kövecske alapítója

„Végre közel került a termékem 
üzenetéhez a logóm! Nagy köszönet a 
gyors és precíz munkáért! Köszönöm, 
hogy a termékemnek igazán szép arca 
lett!”

Horváth Évi
szempilla stylist, fotós

„Nagyon tetszik, hogy a szempillázást a 
fotózással így össze tudtad hangolni, 
munkád csak ajánlani tudom 
mindenkinek!”

Rózsa Claudia 
KALU megálmodója és alapítója

„Fantasztikus volt együtt dolgozni Dórival, 
azon kívűl, hogy sikerült a brandemet 
megálmodnunk és létrehoznunk, az 
esküvőm teljes grafikai megjelenését is 
elkészítettük. Hálás vagyok a csodás 
munkákért!”
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LOGÓTERVEZÉS

PANN ACÉL

BIZTOSÍTSD
AZ EGÉSZSÉGED
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A letiszult, határozott, egyedi és 
kreatív NÉVJEGYKÁRTYA olyan, 
mint egy  felbecsülhetetlen 
ügyfélfogó. Kimondottan fontos, 
hogy mélyen tükrözze a saját 
személyiségünket és vállalko-
zásunk arculatát.

Legyen lényegretörő, rövid és 
egyértelmű. Mindenképpen 
törekedni kell az egyensúly 
megtartására. Szívesen segítünk 
megalkotni a számodra tökéletes 
és megfelelő névjegykártyát.

KREATÍV ÖNÉLETRAJZ KÉSZÍTÉS 

Az első véleményt Rólad az önéletrajzod 
alapján formálják meg. Átlagosan az a 
személy, akinek a kezében landol a CV-nk, 
körülbelül 10 másodperc alatt eldönti, 
hogy érdekli-e vagy nem. Csak 10 
másodperc, mégis mekkora ereje van. A 
mai világban mindenki rohan, senkinek 
sincs ideje semmire. 

Ha rossz a fényképünk vagy rosszul 
helyezkednek el adataink a lapon, akkor 
biztos, hogy nem minket fognak először 
behívni. Ezek apróságok, de nagyon 
fontosak. Az önéletrajz külalakja olyan, 
mint állásinterjún rajtunk a ruha. 
Egységes, összehangolt és szép.
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Vedd fel velem 

a kapcsolatot, 

és alkossunk 

maradandót!


