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TARTALOM



Küldetésünk, hogy ambiciózus szakemberekkel 
és cégekkel dolgozzunk együtt márkájuk 
építésén. Ehhez bevetjük a szakmai tudásunkat és 
tapasztalatainkat a grafikai dizájn, a közösségi média 
menedzsment, a PR, a marketing és a hirdetések 
terén. Tudatos építkezéssel értük el azt, hogy lelkes 
családi vállalkozásból, mára nemzetközi full-service 
kommunikációs ügynökséggé váljunk. Ebben 
pedig megtartottuk a legfontosabbat: a lelket és a 
közvetlen, személyes hangot.

Olyan hangot és stílust 
adunk a vizuális és 
kommunikációs stratégiának, 
hogy az harmóniában áll 
a fő értékekkel, miközben 
az újdonság varázsával 
megmozdul: figyelemre 
méltó és eredményesebb 
lesz. 

Kerekes Zoltán
alapító, PR és marketing specialista

Gyarmati Anett
alapító, kreatív igazgató

Egyszerre kell látni és láttatni egy 

márkát. Ezt szeretem a legjobban 

megbízásainkban. A Start Hang arculat- 

és márkaszakértője vagyok. Inspirál az 

esztétika és az, hogy mindig ki lehet 

többet hozni bármely márkából. Lelkesít 

az, ami másokat eltántoríthat: figyelni a 

részletekre és megvalósítani azokat.

#kreatív #vizualitás 

A tervezés és a tudatosság a terepem. 

Így születik meg az olyan sikeres stratégia, 

amelyben jelen vannak a klasszikus 

és új médiamegoldások is. Engem 

inspirál a probléma, mert ebben látom 

a lehetőséget. Azt megoldva adhatunk 

valami olyat a márkához, amitől sokkal 

többé válik.

#pr #kivitelezés



Szeretjük a közös munkát ambiciózus 
csapatokkal és vezetőikkel. Nekik tudunk 
adni olyan PR és marketing technikákat 
márkaépítéshez, hogy attól több vevő térjen 
be, kiugró legyen az eladási mutató, bővüljön 
az ügyfélkör, minőségibb legyen a munkaerő 
és szilárd lábakon álljon a növekedés.

SZAKTERÜLETEINK

START LABOR



DIZÁJN

Grafikai tervezés 

Arculat-, logótervezés 

Kiadványszerkesztés 

Kreatív koncepció tervezés

UX, UI webdizájn 

Csomagolás dizájn 

Rendezvény arculat

A jól megválasztott és kialakított 
arculat reprezentálja a céget, 
megjegyezhetővé teszi a márkát. 
Olyan képet mutat a világnak, 
amellyel már szavak nélkül is 
szimpátiát, nyitottságot érhet el. 
Ezért tartjuk meghatározónak, 
hogy egy professzionálisan 
megtervezett, egységes arculatot 
alakíthassunk a márkának már 
a kezdetektől végig kísérve a 
folyamatot a nyomdáig, vagy az 
online publikálásig. 
A céglogó, a tipográfia, a grafikai 
elemek, az illusztrációk mind 
egy benyomást erősítenek a 
célcsoport felé. Mi ezzel tudunk 
hatást elérni.



SOCIAL

Facebook, Messenger

Instagram, LinkedIn

Google, YouTube

Üzleti oldalak kezelése

Tartalommenedzsment

Hirdetéskezelés

Elemzés

Folyamatosan figyeljük 
és tanuljuk a közösségi 
média állandóan változó 
működését. A különböző 
platformok, különböző 
kommunikációs 
megoldásokat és más-
más tartalmat kívánnak, 
hogy a leendő ügyfeleit, 
partnereit elérje. 
Mindehhez egy átgondolt 
tartalomstratégiát 
adunk. Informatív 
és szórakoztató 
jelenlétet teremtünk a 
márkaépítésben, valamint 
a vevőszerzésben.



PR

Startégia tervezés

Kampánytervezés

Médiamenedzsment

Munkáltatói márkaépítés

Krízismenedzsment

Rendezvényszervezés

CSR

A modern PR tervezés 
rengeteg kreativitást 
és emberismeretet 
igényel. Egy eredményes 
kampány megtervezése 
és kivitelezése szerintünk 
azon is múlik, hogy ezt 
a két erőforrást sikerül-e 
egyesíteni. A Start 
Hanggal a klasszikus 
PR megoldások mellett 
a legújabb trendeket 
is behozzuk, hogy az 
az eszköztár legyen a 
kezünkben, amellyel 
igazán hatékony lehet a 
kapcsolatépítés.



HIRDETÉS

Hirdetési terv

Médiavásárlás

Tartalom gyártás

Hirdetés menedzsment

Hirdetésre költeni 
nélkülözhetetlen lépés. 
Viszont nem mindegy 
mennyit és nem mindegy hol. 
Mi abban tudunk segíteni, 
hogy egy jó tervvel, egy 
hatásos üzenettel a megfelelő 
helyen és a megfelelő időben 
helyezzük el ezt a hirdetést. 
Az elköltött összeg így nem 
kidobott pénz lesz, hanem 
befektetéssé válik.



TANÁCSADÁS

Kampánytervezés

Startégiatervezés

Médiatervezés

Instant konzultáció

Marketing / PR tanácsadás

Néha jól jön egy kis támogatás. 
A csapata kreativitása könnyen 
csapdába eshet, ha újra és újra 
ugyanazokat a módszereket 
követik. Mi nem helyettük, 
hanem velük gondolkozunk 
új utakon, új lehetőségeken és 
megtaláljuk azt a gócpontot, 
ahol érdemes változtatni. 
A tanácsadás nem okoskodás, 
a szervezeti konzultáció 
során együtt küzdünk meg a 
kérdéssel, de a válaszokban már 
mi is segítünk.



ÍGY DOLGOZUNK

ÖTLET BRIEF KONCEPCIÓ
Az ötletben már ott 
van a márka víziója. A 
lehetőség, hogy mivé 
válhat. Ennél a pontnál 
az inspiráló, közös kreatív 
munka érleli meg a nagy 
elhatározást, hogy valami 
izgalmasba vágjunk bele 
együtt.

Kampánycélok, 
elvárások, keretek, 
igények és ötletek. Mi 
ezekből formálunk 
egy tervet, amelyben 
már pontosan látszik, 
kinek, mikor, mi lesz 
a feladata a siker 
érdekében.

Átgondolt tervezés nélkül 
nincs továbblépés. A 
kutatás, a célcsoportok 
elemzése, a mutatók 
meghatározása már 
pontos irányvonalak 
mentén történik. Ha ez 
kész, akkor a kampányunk 
szilárd alapon áll.

ALKOTÁS ÉRTÉKELÉS ELÉGEDETT
ÜGYFÉLLépésről lépésre 

haladva a kivitelezés 
kelti életre a tervet. 
Elkészítjük az online/
offline kampányeszközeit, 
elhelyezzük a megfelelő 
környezetben és 
menedzseljük a 
kommunikációs projektet.

Végül értékelünk. 
Megvizsgáljuk, 
hogy a számok, az 
eredmények elérik-e 
a siker küszöbét? Ez jó 
visszajelzés nekünk és a 
márkájának, valamint jó 
kiindulási pont a jövőre 
nézve.



AKIK MÁR MINKET VÁLASZTOTTAK



„Öt éve töretlen a napi szintű együttműködésünk. Olyan 
hatékony kommunikációs stratégiát alkottunk, amely a 
mai napig működőképes, megvalósításával egyesületünk 
sikeresen teljesíti a főtámogatók elvárásait, amelynek 
köszönhetően mára országosan ismertek és elismertek 
irodahálózataink, a fogyasztóvédelmi szegmensben 
megerősítettük szakértői pozíciónkat.”

uDr. Hajnal Zsolt, elnök
Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete

A közönségünk aktivizálása folyamatos 
jelenlétet igényel a print és az online médiában 
egyaránt. A Start Hang csapata abban 
nyújt professzionális segítséget számunkra, 
hogy grafikai anyagaink egységesen – és 
a küldetésünket hitelesen képviselve 
– kommunikálják a programjainkat; hogy 
hirdetéseink a lapzárták előtt pontosan 
érkezzenek meg a médiumokba; továbbá, 
hogy időnként képesek legyünk vizuálisan is 
megújulni”.

uSomogyi-Tóth Dániel,
igazgató-művészeti vezető
Kodály Filharmónia Debrecen

„Precíz előkészítő munkájuknak, kiterjedt 
médiakapcsolati hálózatuknak és hatékony 
közreműködésüknek köszönhetően sikeres 
sajtótájékoztatót és olyan konferenciát 
szerveztünk, ahol az elejétől a végéig minden 
a tervezett forgatókönyv alapján zajlott. A 
rendezvényeket követően a híreink eljutottak 
a helyi, országos és határainkon túli presztízs 
médiumokba is”.

uPapp-Kunkli Nóra, szóvivő
HBM Katasztrófavédelmi Igazgatóság

„A kultúra marketingje több mint reklám. 
Művészet. A Start-Hang kitűnő partner ebben”. 

uKiss Judit Erzsébet, marketing menedzser
 Kodály Filharmónia Debrecen

„A Start Hang csapata több, mint 2 éve segíti a munkánkat 
azzal, hogy vizuálisan képesek megalkotni, formába önteni 
az általunk megfogalmazott üzenetet, legyen szó külső 
vagy belső kommunikációról. Rugalmasak, mert eddig 
bármikor bármivel álltunk elő, mindig a megoldásra 
törekedtek, a lehetetlen szó nem szerepel a szótárukban. 
A munkájukon keresztül profi és igényes képet tudunk 
kommunikálni magunkról. Nagyon szeretünk velük 
dolgozni, mert pontosak, megbízhatóak és ezáltal 
rengeteg terhet levesznek a vállunkról”.

uJuhász Eszter, PR expert
Diehl Aviation Hungary

„Tájékozottak a közösségi média folyamtosan változó 
világában. Naprakész tudással rendelkeznek a hirdetési 
kampányok optimalizálása területén. Segítégükkel – úgy 
gondolom – hatékonyabban használjuk fel a hirdetésekre 
szánt büdzsét, ez pedig megmutatkozik a képzésekre és 
tanfolyamokra jelentkezők számában is”. 

uForgó Csaba, ügyvezető
ICMM Kft. - FORBA Oktatási és Felnőttképzési Központ

RÓLUNK MONDTÁK

MARADJUNK KAPCSOLATBAN,
építsünk együtt valami nagyszerűt!

hello@starhang.com //  +36 70 424 36 27     //  starthang.com

Debreceni iroda //  4029 Debrecen, Szappanos utca 27.  //  debrecen@starthang.com
Budapesti iroda //  1077 Budapest, Király utca 95. Fsz./12. //  budapest@starthang.com
Madridi iroda  //  Travesía Mayor n°1. Guadalix de la Sierra //  madrid@starthang.com

Start-Hang PR
Ügynökség Kft.

//  4029 Debrecen, Szappanos utca 27.  
//  Adószám: 25316027-2-09
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