




MITTE 
CoMMunICaTIons

A MITTE Communications az iparági területek működését 
értő és támogató csapatával megkerülhetetlen résztvevője 
a hazai kommunikációs piacnak. Vezetői több mint 10 éves 
tapasztalattal rendelkeznek a stratégia, márkaépítés, 
a PR- és arculati kommunikációs szolgáltatások terén. 

A MITTE számos iparági területen működik
a kreatív ipartól, a kiemelt állami projekteken
és a településmarketingen át egészen 
az IT-startup projektekig.
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MITTE 360°
A MITTE 360 fokos szolgáltatásportfóliójának és tapasztalt 
szakembereinek köszönhetően egy kézben tud irányítani 
komplex üzleti folyamatokat, a piackutatástól, stratégiai- 
és arculattervezéstől kezdve, a teljes kommunikációs 
menedzsmenten át, egészen a kapcsolódó kreatív
anyagok gyártásáig.



HaTÁRoZoTT 
ÉRTÉKsZEMLÉLET
Érthető és megélhető márkatörténetet alkotunk, amely 
hatékonyan pozicionálja a szervezetet az elérni kívánt 
célcsoportban. Stratégiai tudatosság, értékálló elegancia, 
hatékonyságközpontú kreativitás – ezt kínáljuk ügyfeleinknek.
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KuTaTÓI 
MÉLYsÉG
A pontos és eredményes kommunikáció a tiszta gondolat, 
a kutatói mélység, a kifinomult érzékenység értékes 
keveréke. Releváns kommunikációs eszközökkel, 
hiteles arculattal, pontos üzenetekkel és minőségi 
kommunikációs tartalmakkal hosszú távú üzleti 
eredményeket hozunk ügyfeleinknek.



DEsIGnTuDaTossÁG
A sikeres designstratégia pozitív irányba befolyásolja 
a márka megítélését mindenki szemében, legyen szó 
a célközönségről, a vállalkozásban dolgozó 
munkatársakról vagy egy fontos üzleti partnerről. 9



MITTE 
sZoLGÁLTaTÁsoK

Ügynökségünk határozott értékszemlélettel kínál 
ügyfélre szabott, hatékony megoldásokat. 
Legfőbb célkitűzésünk, hogy a stratégiai tervezés, a kreativitás, 
a kiemelkedő médiakapcsolatok és a gondosan megválasztott 
kommunikációs eszközök együttesével segítsük a piaci 
szereplőket üzleti céljaik elérésében.



Megvizsgáljuk cége arculati kommunikációs elemeit, 
kommunikációs felületeit és azok tartalmainak 
hatékonyságát és hitelességét. Tanácsadói anyagokban 
fogalmazzuk meg a jelenlegi kommunikáció 
gyengeségeit és erősségeit, illetve javaslatot teszünk 
a fenntartható, hatékony kommunikáció megvalósítására. 

MÁRKaKoMMunIKÁCIÓs 
És sTRaTÉGIaI TanÁCsaDÁs

Ágazati elemzések készítése

Márkakommunikációs tanácsadás

Mentorálás

Online kommunikációs stratégia

PR-kommunikáció

Design Terminál
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PIaCKuTaTÁs És 
VERsEnYTÁRsELEMZÉs
Cége hazai és nemzetközi üzleti sikerének alapja 
a vállalkozását körülvevő piac alapos, körültekintő
ismerete, annak állandó és változó adottságaival együtt. 
Erősségei és gyengeségei, veszélyei és lehetőségei mellett 
partnereit, versenytársait és politikai, társadalmi közegét 
is alapos elemzés alá vetjük.

Arculati tanácsadás

Blogmenedzsment

Kommunikációs- és marketing stratégia

Közösségi média-menedzsment

Kreatív videódokumentáció készítése

Nemzetközi kiállításon való részvétel támogatása

PR-kommunikáció

Piackutatás és versenytárselemzés

IVANKA



TREnDKuTaTÁs 
KÉsZÍTÉsE
Iparági elemzéseket készítünk, hogy feltérképezzük 
a szervezete számára is releváns gazdasági trendeket. 
Az elkészülő elemzések segítségével lehetővé válik 
a felkészülés az iparág változásaira, a rugalmas 
stratégiakezelés és a fenntartható üzleti 
és kommunikációs tevékenység folytatása.
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MÁRKaÉPÍTÉs

Átfogó piackutatás, versenytárselemzés és vezetői 
mélyinterjú elvégzése után alkotjuk meg
az alapoktól a cég márkaidentitását,
mely a teljes körű arculat tervezésén túl 
kiterjed az alapvető cégazonosító üzenetek 
és a PR-kommunikáció alapját jelentő 
szlogenek, kulcsgondolatok, illetve 
cégbevezető stratégiai szövegek 
megalkotására egyaránt. 

Arculati kommunikáció

Szövegezés

Web

Márkaépítés

Robert Capa 
Kortárs Fotográfiai Központ





IMÁZsFoTÓ
& KaMPÁnYFoTÓ
A MITTE Communications kreatív csapata kiemelt megbízásokat 
tudhat maga mögött a portré- és kampányfotók világában,
az ország legkarizmatikusabb közszereplőitől kezdve a magyar 
divatmárkák élvonalán át nemzetközi cégekig.



PR- kampány

Médiatervezés és -mendezsment

Online marketing kampány

Imázsfotó és imázsfilm készítés

Kiadványkészítés

Web

ALUKOV

A megrendelő üzleti- és kommunikációs stratégiájához igazodva 
készítünk rövid határidővel egyedi, nemzetközi minőségű 
imázsfilmet és reklámfilmet. Ügyfélre szabva alakítjuk ki
a produkció jellegét és volumenét, hogy nagy hatásfokkal és 
rugalmassággal tudjunk hatékony kreatív megoldásokat kínálni.

IMÁZsFILM KÉsZÍTÉs
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Promóciós anyagok széles körének megtervezését 
vállaljuk, legyen szó egyedi tájékoztató anyagokról,
roll-upról, tájékoztató- és reklámtáblákról vagy egyéb, 
papír alapú promócióról, a szórólapoktól a brosúrákig. 
A megrendelő cég arculatához illeszkedő grafikai 
tervezéssel és megoldásokkal segítjük a hatékony 
kommunikációt.

Ékszerfotózás
Imázsfotók készítése
Kiadványtervezés
Nyomdai tervezés

KDB BANK

PRoMÓCIÓs 
anYaGoK 
KÉsZÍTÉsE



Arculati kommunikáció
Szövegezés
Weblaptervezés

Akrilux Kft.

WEBLaPTERVEZÉs
Weblaptervezés során figyelembe vesszük 
a kommunikációs és üzleti stratégiát, 
illetve a megrendelő márka személyiségét is. 
Fontosnak tartjuk, hogy az elsődleges online megjelenést 
biztosító weboldalon összhang legyen a szövegezés 
stílusától kezdve egészen az ikonhasználatig. 

KDB BANK
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PR-MEnEDZsMEnT
Vállaljuk egyedi és integrált, rövidebb és hosszabb 
kommunikációs és PR-kampányok megtervezését
és lebonyolítását a stratégiai lépések kialakításától 
a médiafelületek vásárlásán át az eredménykommunikáció 
kivitelezéséig. Minden esetben arra törekszünk, 
hogy proaktívan és sokszínűen érjük el a célcsoportokat, 
valamint, hogy a szervezet számára látható, a névismertséget 
és forgalomnövekedést elősegítő megoldásokat és mérhető 
eredményeket prezentáljunk. Szent Tamás Szőlőbirtok 

és Pincészet MÁD

Eseménykommunikáció
Imázsfotók készítése
Kiadványtervezés
Közösségi média-menedzsment
PR-menedzsment
Sajtókommunikáció
Webdesign



MÉDIaFELÜLET-
VÁsÁRLÁs

Eseménykommunikáció
Médiafelület-vásárlás
Imázsfotók készítése
Kiadványtervezés
Közösségi média-menedzsment
Sajtókommunikáció
Webdesign

Botrytis Hotel MÁD

Hiszünk a klasszikus PR-megjelenések és vásárolt 
médiafelületek kombinációjának hatékonyságában. 

A PR-cikkek és hirdetések tartalmát és megjelenését 
minden esetben a szervezet stratégiájához, profiljához 

igazítjuk, valamint az elérni kívánt célcsoportokra 
szabjuk a lehető leghatékonyabban kihasználva 

a rendelkezésre álló keretet.  

Szent Tamás Szőlőbirtok 
és Pincészet MÁD
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KÖZÖssÉGI 
MÉDIa-MEnEDZsMEnT
A közösségi média legnépszerűbb felületeire (Facebook, 
LinkedIn, YouTube) építve létrehozzuk és működtetjük azokat 
a csatornákat, oldalakat, melyeken keresztül üzenetei hatékonyan 
találják meg a célközösségeket. Kiépítjük és aktivizáljuk a követők táborát, 
tartalomszolgáltatással, moderálással, kiemelkedő arculati megoldásokkal és 
alkalmazásfejlesztéssel segítjük az aktív, kétirányú párbeszédet az online térben.

Kampánytervezés
Közösségi média-menedzsment
Arculattervezés
PR-kommunikáció
Szakmai zsűri összeállítása

Budapesti Fesztivál-
és Turisztikai Központ
Budapest a szemünk előtt kampány



sTRaTÉGIa. MÁRKaÉPÍTÉs. KoMMunIKÁCIÓ. 

Határozott értékszemlélettel.



MITTE COMMUNICATIONS

1061 Budapest 
Paulay Ede u. 55. 1. emelet
Telefon: 06 70 423 4174
office@mittecomm.com


