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Bemutatkozás
Vállalkozásom 1995-ben kezdte meg működését. A kezdetben
elsősorban ingyenesen megjelenő reklámkiadványok (falinaptárak, falitérképek, hirdetési újságok, stb…) graﬁkai tervezésével,
kiadványszerkesztésével és megjelentetésével foglalkoztam.
Ezeknek a színvonalas kiadványaimnak köszönhetem, hogy Csongrád
megye legtöbb településén ismert lett vállalkozásom. 1995 óta több
száz saját reklámkiadványom jelent meg közel négymillió
példányban.
Természetesen a fentieken kívül sok-sok más nyomdai kiadvány
graﬁkai munkáit végeztem el és közreműködtem a nyomdai
kivitelezésben. Készítettem exkluzív prospektusokat, könyveket,
interaktív DVD-ket és még sok más reklám és promóciós terméket.
Munkámra jellemző az igényes megjelenés és a letisztult, szép
dizájn.
Vállalom weboldalak, webáruházak készítését a kisebb honlapoktól a bonyolultabb portálokig.
Mindig kiemelt ﬁgyelmet fordítok arra, hogy a dizájn áttekinthető és reszponzív legyen, a portál pedig
keresőbaráttá váljon. Minden egyedi elképzelést meg tudok valósítani, továbbá tudok segíteni a
webtárhely üzemeltetésében és online reklám-marketing megoldások elindításában is. Az utóbbi
években sok tapasztalatot szereztem webáruházak készítésében és hatékony üzemeltetésében,
online bankkártyás ﬁzetési megoldásokban és marketing lehetőségekben.
Több mint tíz éves szakmai tapasztalat mellett vállalom reklámfotók készítését. Egy vállalkozás
megjelenésében és üzletpolitikájában nagyon fontos, hogy mit közöl a külvilág felé. Modern digitális
fotótechnikával és világítástechnikával rendelkezem, ezért a legmagasabb minőségben tudok
készíteni fotókat vállalkozásának bemutatásához. Legyen az bármilyen termék, szórakozóhely, étterem,
épület, személy – én minden esetben ismerem a kreatív megoldást.
Jelenlegi partnereim elégedettségét az ismételt megrendelések jelzik számomra. Ügyfeleimmel
minden esetben igyekszem egy tisztességes üzleti kapcsolat kialakítására.
Válasszon engem, keressen bizalommal!
Purgel Zoltán
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Arculat

Marketing

Egy vállalkozás arculata nem más, mint megjelenési formáinak
összessége, azaz egy gondosan megtervezett embléma és a hozzá
kapcsolódó termékek: névjegykártya, levélpapír, prospektus, poszter,
weboldal vagy akár egy munkaruha.
Célom az, hogy a kialakított arculat növelje vállalkozása értékét,
meglévő- és leendő ügyfeleiben pedig bizalmat nyerjen.
Vállalkozása tevékenységének ﬁgyelembevétele mellett kitalálom és
megtervezem logóját és arculati elemeit. Célom az, hogy megbízóim
maximálisan meg legyenek elégedve munkámmal.

Bízza rám a Google
és Facebook felületein
megjelenő hirdetései
kezelését, hogy
vállalkozása a legjobb
eredményt érhesse el.
Hagyományos ofﬂine
marketing megoldásokban
is tudok segíteni.

Kiadvány

Fotó

Bármilyen nyomdai termék
elkészítését vállalom a kézirattól
a kivitelezésig 23 év szakmai
tapasztalattal.
Munkámra jellemző az igényes
megjelenés és a letisztult, szép
dizájn.
Feladataimban képes vagyok
tükrözni a mai trendeket és
elvárásokat természetesen
a megrendelő igényeinek
maximális ﬁgyelembevételével.
Célom, hogy nyomdatermékeim
hatékony és többszörösen megtérülő
marketingeszkök legyenek.

Egy vállalkozás megjelenésében és üzletpolitikájában
nagyon fontos, hogy mit közöl a külvilág felé. Több mint tíz
éves szakmai tapasztalat mellett vállalom reklámfotók
készítését modern digitális fotótechnikával és
világítástechnikával. A legmagasabb minőségben
tudok készíteni fotókat vállalkozásának bemutatásához,
legyen az bármilyen termék, szórakozóhely, étterem,
épület, személy – én minden esetben ismerem a kreatív
megoldást. Kérem, bátran keressen elképzelésével!
Nekem a fotózás nem csak a munkám, hanem a hobbim is.
Gyermekkorom óta fotózom, elsősorban természetfotókat
szeretek készíteni. Hazai- és külföldi fotópályázatokon
többször nyertem díjat, a National Geographic
nemzetközi fotópályázatán pedig az egyik természetfotóm
bekerült a legjobb 100 magyar fotója közé.

Weboldal

Webáruház

Az internet ma már mindenki számára elérhető
információforrás. Bátran kijelenthetem, hogy egy jó
megjelenésű honlap ma már presztízskérdés.
Egy megfelelően elkészített honlapon vállalkozását,
termékeit rendezett formában, képekkel,
videóﬁlmekkel, mozgalmas animációkkal illusztrálva,
interaktív módon mutathatja be.
Vállalom weboldalak készítését a kisebb
honlapoktól a bonyolultabb portálokig.
Mindig kiemelt ﬁgyelmet fordítok arra, hogy a dizájn
áttekinthető és reszponzív legyen, a portál pedig
keresőbaráttá váljon. Minden egyedi
elképzelést meg tudok valósítani, továbbá tudok
segíteni a webtárhely üzemeltetésében és online
reklám-marketing megoldások elindításában is.

Az 1995 óta a B2C és B2B
kereskedelemben és webgraﬁkus
területen szerzett tapasztalataim alapján
kínálok minden tekintetben
professzionális webáruházat, amelyet
akár 8 órán belül „kulcsrakészen” adok
át. Az utóbbi években sok tapasztalatot
szereztem webáruházak készítésében és
hatékony üzemeltetésében, online
bankkártyás ﬁzetési megoldásokban
és marketing lehetőségekben.
Automatikus számlázás, fejlett marketing
funciók, néhány terméktől akár több
tízezer termék forgalmazására
optimalizált rendszer.

