
A reklámipar szereplői, 

avagy út a címkéhez

Aradi Péter



KIK VAGYUNK?

Reklám grafika tervezés

- arculat, kiadvány, csomagolás, reklámdekoráció tervezés

- nyomdai előkészítés

Nyomdai kivitelezés

klasszikus nyomda, 

digitális gyors nyomda

Dekorációs kivitelezés

kültéri reklám, 

gépjármű, épület és 

üzlet design, 

textilnyomás, póló

Since 2004 



Mi a REKLÁM ?

a piacbefolyásolás eszköze! 
A MARKETING mix negyedik P-je. 

(promotion, ösztönzéspolitika,  reklámozás)

Célja, hogy vásárlásra, cselekvésre ösztönözzön 

bármilyen kommunikációs formában.

Bonyolult kommunikációs világ,  minden kommunikál mindennel 

– ”még meg se szólalunk, de már kommunikálunk”. 

Kommunikációs érzékszerveink 5 érzékszerv 

(látás, hallás, szaglás, tapintás, ízlelés) plusz a 

belső megérzéseink és ezek komplexe! 



A kódolás művészete
Mindent a szemnek semmit a többinek….

Mivel kódolunk? Mindennel!
(Színek,  képek,  formák , betűk, hangok,  illatok,  ízek, tapintás, nonverbális jelek )

Megfelelő - csoport, hely, üzenet

A lényeg, hogy dekódolható legyen!!

Kibocsátó Üzenet   Csatorna  Befogadó

Kódolás Dekódolás

Visszacsatolás

A kommunikációs alapmodell ZAJ 
ill. gellert kap



Egy reklámzaj ikon tegnapja (1870-ből)



A reklámipar 

mechanizmusa

Forrás: PwC

„A FOGYASZTÓI
KULTÚRA MÉRNÖKEI…” 
Carbon Group



Ügynökségek és kreatívok

KIK TARTOZNAK IDE?

FULL SERVICE  ügynökségek: mindent csinálnak

KREATÍV ÜGYNÖKSÉGEK: koncepció, stratégia, tervezés

PRODUKCIÓS CÉGEK: kivitelezés

MÉDIAÜGYNÖKSÉGEK:  helyfoglalás

PR ÜGYNÖKSÉGEK: kapcsolatok

EVENT MARKETING: események

PIACKUTATÓK: információszerzés



REKLÁM

GRAFIKA



GRAFIKA tervezés

- Vizualizáció

- Figyelemfelkeltés, Egyediség, Emlékeztetés

- Célcsoport megérintése

- Attitűd nyújtása (Pozitívan vagy negatívan?)

- Állókép, mozgókép, 3D… komm. csatorna választás

- Időben!

Ügyfél adja az üzenetet!

Mi a cél? …. az Üzenet kódolása…. értékesítés növelése



Nem csak a programokon múlik









GRAFIKA
tervezés

Mindent a szemnek…na de mivel?
- Színkavarás – RGB, CMYK, színek jelentése

- Vektorok és pixelek urai vagyunk

- Fotók – fotógyűjtemények

- Betűmágia - az íráskép megjelenítése „aestheticusan”

- Photoshop és társai

Grafikusok…ahány ember annyi látásmód!



Kreatív címke

és csomagolás

…avagy a 
csomagolás
művészete

• Feladata? öltöztet, informál és elad

• Milyen legyen? 
Figyelemfelkeltő/megkülönböztető, kreatív, 
esztétikus, termékhez/arculathoz illeszkedő és 
informatív

• A címke nem csak a termék 
„arca”, hanem a cégünké is.

• Rugalmasság

• Ma már élményt adunk el!









KIVITELEZÉS
(offline)



- Technológiai  világűr 
(offset nyomda, cimkenyomda, digitális nyomdák, LFP, UV, Szitázás,  dobozkészítés, 
3D nyomtatás …stb.)

- Alapanyag világűr 
(papírok, kartonok, műanyagok, fémek, fák…stb.)

- Egyediesítési megoldások 
(stanc, fóliázás, lakk, extraszín, prégelés, dombornyomás, égetés..stb.)

- Kültéri és beltéri megoldások
(névjegytől az épülethálóig)

Csak a képzelet szab határt…





Czetis ház – arculat tervezés

- Kiváló brief és csapat (Étterem és pálinkafőzde,  
tradicionális, sváb falu központja/mozgatórugója

- 2 döntéshozó

- 1 marketinges

- Együttműködés más 
szakterületekkel (lakberendező, építész… stb.)

- Elképzelések találkozása

- Idő!



Czetis ház – egyéb elemek

- Logó színváltozatai, betűtípusai, 

használati szabályok… stb.

- Napi használatú elemek (Névjegykártya, 

levélpapír, bélyegző, kötény, megállítótábla, 

pohár, alátét)

- Arculati kézikönyv



Czetis ház – Címke

- Üvegválasztás!

- Formák kiválasztása

- Szövegezés (pl.: Nyelviség)

- Hátcímke legyen vagy ne?

- Kötelező elemek, egyéb helyszükséglet



Czetis ház – Fotózás



Czetis ház – És a többi…

Szórólap, Hirdetés, 

Óriásplakát, Molinó, 

Pohár, Strandzászló, Roll-up, 

Standkártya, Kóstoló alátét, 

Ajándékutalvány, Pálinka prospektus, 

Értékesítést támogató anyagok… stb.



Czetis ház – Összegzés

- Ügyfél felkészültség/elképzelés elengedhetetlen

- Lehetőleg egy döntéshozó és kapcsolattartó

- Időbeni felkészülés (Itt tervezés kb. 1 év!!!)

- Rugalmasság mindkét oldalon

- Együttdolgozás minősége

- Fontos, hogy tetsszen!

Minden arculat annyit ér amennyire használják őket!



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!





Grafika:  

Információ nélkül nem megy!
Logó, design terv, véglegesítés... stb.

A megrendelő



Nyomda:

Előkészítés, gyártás

Kupakolás,

Dobozgyártás, 

fényképezés




