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Ügynökségünk szeretné a reklámozással, és rendezvényszervezéssel járó 
gondokat felvállalni Önök helyett, ezért felsorolnám lehetőségeinket:  

 

Médiakapcsolataink:  

Az elmúlt évek során a médiák széles körével igen jó, hatékony 
munkakapcsolat alakult ki az ország egész területén. (Elektronikus, nyomtatott, 
közterületi médiumok, reklámhordozók.) 

 
Nyomdaipari kapcsolataink: 

Nyomdaipari termékek előállítását is átfogjuk, nálunk megrendeli és mi 
kiviteleztetjük a legkedvezőbb áron. (plakát, szóróanyag, kiadványok, 
névjegyek, stb.) 

 
Promóciós ajándéktárgyak készíttetése és beszerzése: 

Nagy tapasztalatunk van a reklám ajándékok beszerzésében, az 
exkluzívtól az egyszerű szóró ajándéktárgyakig. Az év során, folyamatosan 
rendelkezünk olasz bőrárú készlettel (övek, táskák, pénztárcák). Biztosan 
mozgunk ezen a területen is, tevékenységünk az eddigi megrendelőink 
megelégedésére szolgált. 

 
Internet 

- Honlapok tervezése- programozása- üzemeltetése 
- Internetes reklámok 
 

Céges arculat 

- Logó tervezés 
- Alap arculat tervezés 
- Egyéb nyomdai, vagy elektronikus alkalmazások a pólótól a CD 

ROM-ig 

 

Vállaljuk reklámkampányok, sugárzási javaslatok összeállítását, 
kivitelezését, megvalósítását. Partnereink részére igény szerinti, teljes körű 
reklámtevékenységet bonyolítunk le.  

Nagy jártasságunk van az agrárium területén is. 



A TV-, rádiósugárzásoknál, a  referenciafilm készítés alkalmával, a 
rendelést követően elkészítjük, illetve legyártjuk a rádióreklámokat, 
reklámfilmeket és biztosítjuk a sugárzást a közszolgálati és kereskedelmi 
televíziókban, rádiókban, az ország egész területén. 

Az N+J Kft. tapasztalatait felhasználva foglalkoztatja az MTVA 
legjobbjait. Kipróbált operatőrrel, hangmérnökkel, forgatókönyv-íróval, 
zeneszerzővel, nyomdaipari kapcsolatokkal dolgozik.  

Az N+J Kft., az alábbi munkák színvonalas elkészítését vállalja: 
- Nyomdai munkák (plakátok, szóróanyagok, nyomtatványok, címkék, 

névjegyek, naptárak,  papír és műanyagtáskák stb.) 
- Internetes honlapok tervezése 
- Műanyag tárgyak készíttetése 
- Promóciós ajándéktárgyak – esernyők, pólók, egyedi exkluzív 

ajándékok – fa dísztárgyak 
� selyemfestmények 
� porcelán és üveg készletek stb.  

- Spot reklámfilmek,  
- Spot reklám rádióhanganyagok, 
- Referenciafilmek 
- PR-filmek 
- Egyeztetés alapján egyedi elképzelések kivitelezése 
- Konferenciák, sajtótájékoztatók szervezése 
- Árubemutató 
- Kiállításokon való megjelenés.  
  

 
Ajándék ötletek Karácsonyra: 

http://coolcatalogue.eu/yesplus2015/# 

 

Ajándék ötlet minden mennyiségben: 

http://download.its-easy-now.hu/xmas/HU/ 


