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A CONTENTED csapata mindennap azon dolgozik,
hogy ügyfelei számára egy friss, mégis megalapozott,
360 fokos, adatvezérelt és célorientált kommunikációt 
alakítson ki. 

Hiába tiéd a legjobb termék, ha a vásárlóid mit sem 
tudnak róla, nem fogsz tudni érvényesülni a piacon.

Mi nem sablon megoldásokkal dolgozunk, hanem Mi nem sablon megoldásokkal dolgozunk, hanem 
minden esetben személyre szabjuk a kommunikációt és 
úgy alakítjuk ki, hogy összhangban legyen a márka 
alapértékeivel és a piac elvárásaival.
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BEMUTATKOZÁS



Egy kép többet mond ezer szónál, tartja a mondás. Mi ezt egy kicsit 
tovább gondoltuk és azt valljuk, hogy az online térben egy igazán ütős 
és kreatív kép többet ér mindennél. A személyes arculaton túl, fontos, 
hogy érdekes és innovatív tartalmakat ossz meg a célközönségeddel.

• Lifestyle
• Tájkép
• Turizmus / Utazás
• Épület• Épület
• Gasztro
• Termék
• 360° képek, videók

• Social Media kreatívok
• Grafikák
• Arculat
• Logó
• Instagram GIF
• Instagram AR filter
• TikTok Videó• TikTok Videó
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TARTALOMGYÁRTÁS
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A Facebook, az Instagram, a TikTok, a LinkedIn és a Google felületei mostantól 
neked dolgoznak. A hajszálpontos optimalizálásnak köszönhetően ilyen 
olcsón és hatékonyan még nem juttattad célba marketing üzeneteidet. PPC 
szakértőink számtalan iparágban bizonyítottak az elmúlt években: legyen szó 
e-commerce vállalkozásról, B2B lead generálásról vagy márkaépítő digitális 
hirdetésekről, szakszerű megoldásokat kínálunk minden területen.

• Facebook
• Instagram• Instagram
• Google Ads
• LinkedIn

• Waze
• Twitter
• TikTok
• Offline

HIRDETÉSEK
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A hagyományos módszerek nem hozzák a várt eredményt? 
Tény, hogy a tudatos vásárlók számára egyre kevésbé 
hitelesek az egyszerű hirdetések.

A véleményvezér saját arculatát használva, autentikus A véleményvezér saját arculatát használva, autentikus 
posztokkal alakítja ki a márka iránti hűséget. Széleskörű 
adatbázisunk segítségével könnyen megtaláljuk a márkád 
számára leginkább hiteles képviselőket.

• Tömeges kampányok
• Egyedi kampányok
• Márka nagykövetek

INFLUENCER
MARKETING
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Márkád megítélése nagyban meghatározza céged sikerességét. 
Segítünk márkaértéket építeni, sajtókapcsolatokat ápolni és 
hatékonyan kommunikálni. Az online platformokon 
megtalálható információk megbízhatósága folyamatosan 
csökken, ezért különböző Pr-eszközökkel kell növelni a bizalmat.

• Pr-cikkek írása
• Fizetett megjelenések
• Médiavásárlás• Médiavásárlás
• Médiakapcsolatok
• Kiadványok szerkesztése
• Pr-terv

PR ÉS
MÉDIAVÁSÁRLÁS
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Légy te is látható, ne vessz el a konkurencia 
árnyékában. Igényeidre szabva, a legújabb design és 
marketing trendek figyelembevételével készítjük el 
weboldaladat. A SEO optimalizálási és mérési pontok 
kialakítása nálunk alap.

• Komplex weboldalak
• Webshopok
• Landing oldalak• Landing oldalak

www.bemcenter.hu
www.drfodorbalazsgabor.hu
www.szokep.hu

• WordPress oldalak
• Egyedi fejlesztések
• SEO

WEBFEJLESZTÉS
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01 BAMBA MARHA
Az együtt burger kampányt két meglévő partnerünk Az együtt burger kampányt két meglévő partnerünk 
összekötésével hoztuk létre, melyben a Bamba Marha minden 
eladott KÉK bucis burger után 500 Ft-tal támogatta az Együtt 
az Autistákért Alapítvány munkáját. A kezdeményezéshez 
rengeteg ismert ember csatlakozott és a teljes kampány PR 
értéke meghaladta a 40 millió forintot.

Nézd meg a kampányhoz készült több milliós elérésű TikTok Nézd meg a kampányhoz készült több milliós elérésű TikTok 
videónkat. A TikTok a tökéletes platform, ahol teljesen lazára 
veheted a figurát, vicces és könnyed stílusban 
kommunikálhatsz a célközönségeddel. Készíthetsz egy 
humoros termékbemutatót, gyárthatsz szórakoztató 
tartalmakat a dolgozóid bevonásával, vagy részt vehetsz 
kihívásokban is. 

PARTNERPARTNER
Bamba Marha
Együtt az Autistákért Alapítvány

02 iTREND
A fő cél alapvetően a webáruház forgalmának fellendítése, az 
online megrendelések számának növelése és az egy vásárlásra 
jutó marketing költségek csökkentése volt. A munkát ilyenkor 
mindig egy alapos elemzéssel kezdjük, hogy felmérjük azokat az 
optimalizálási lehetőségeket, amik gyors javulást hozhatnak. 
30 nap alatt a megtérülést közel a duplájára növeltük, emellett 30 nap alatt a megtérülést közel a duplájára növeltük, emellett 
csökkent az egy kattintásra jutó költség, és jelentősen javult a 
hirdetések átlagos pozíciója.

Ez természetesen magába foglalja a minőségi mutató javulását 
is. A kezdéshez képest eddig 44%-os reklámköltség csökkenést 
értünk el, a konverziók számának növekedése mellett.

PARTNER
iTrendiTrend

REFERENCIA PROJEKTEK
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03 CLIFFCHAINS

A Cliffchains egyesíti a divat és a környezetvédelem iránti 
szenvedélyünket. A medálok nem csupán egyedi tervezésűek és 
kézzel készítettek, hanem minden termék eladási árából egy fa 
ültetéséhez járulunk hozzá, valamint maga a csomagolás is 
elültethető, amiből virágok nőnek.

PARTNERPARTNER
Cliffchains

04 BEM CENTER
Az ügyfél a Market Asset Management Zrt. Az ügyfél a Market Asset Management Zrt. 
ingatlanbefektetésekkel és portfólió menedzsmenttel 
foglalkozó magyar tulajdonú társaság, a Market-csoport tagja. 
Vezetői több tíz éves, nemzetközi ingatlanpiaci tapasztalattal 
rendelkeznek. A vállalat célja olyan magas minőségű projektek 
létrehozása, amelyek fenntartható értéknövekedést hoznak, és 
minden esetben hozzájárulnak az épített környezet 
színvonalának növeléséhez. A BEM Center a Duna-parttól egy 
kőhajításnyira, Bel-Buda szívében egy olyan hotel-irodaház 
szinergiára alapuló épületkomplexum, melynek nem titkolt 
célja, hogy új színnel bővítse a hazai ingatlan palettát.

PARTNER
BEM Center

REFERENCIA PROJEKTEK
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01 ELEMZÜNK
Átfogó képet alakítunk ki az iparágadra jellemző online hirdetési piac megvizsgálásával. Betekintést nyújtunk céged online piacába, 
valamint megbízható alapot készítünk egy sikeres stratégia kialakításához.

02 TERVEZÜNK
Fontos, hogy a te céljaidnak megfelelő és működőképes marketing stratégia szülessen, ne egy sablon megoldás. Egy részletes kutatás 
után biztos alapokra tudjuk építeni a koncepciót, amely támpontként és iránymutatásként fog szolgálni a kommunikációd során.

0303 MEGVALÓSÍTUNK
A tervezésen túl a megvalósításban is segítünk neked. Széleskörű szolgáltatásainknak köszönhetően igényeidre szabott megoldásokkal 
segítjük az online és az offline jelenléted. Tarolj elsőként olyan innovatív megoldásokkal, amiket versenytársaid még nem alkalmaznak.

04 OPTIMALIZÁLUNK
A kampány céljainak megfelelően alakítjuk ki azokat a mutatókat és adattáblákat, melyek a havi, valamint a valós idejű riportok alapját
képzik. Minden forinttal elszámolunk feléd, így pontosan láthatod melyik kampányok hogyan teljesítettek az elmúlt időszakban. 

MIÉRT A
CONTENTED?
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01 KOCH CSABA — KOCH BORÁSZAT
“A csapat hamar ráérzett a borászati szakma sajátosságaira és a trendeknek 
megfelelően sikeresen felépítették az online jelenlétünket.”

02 JANCSA JANI — BAMBA MARHA
“A gasztronómia telített piacán csakis ütős, egyedi tartalmakkal lehet tarolni. A 
Contented-től pontosan ezt kapjuk!”

0303 SOLYMOSI DÁNIEL — PANDHY’S
“Nem találkoztunk még ennyire profi és felkészült csapattal, akik nem csak a 
hirdetéskezelésben vannak otthon, de a riportálásban is szakértők.”

RÓLUNK
MONDTÁK
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BEHIND THE
SCENES



MARKETING ÜGYNÖKSÉG

hello@contented.hu
www.contented.hu
+36 30 444 1892


