
és a internet
Neked dolgozik!
Segítünk megtervezni és megvalósítani 
Online marketing stratégiádat!



Miben segíthetünk?
6 MILLIÓ ÉRVÜNK VAN AZ ONLINE 
MARKETING MELLETT 
A 15 év felettiek 73%-a aktív internet használó!

A te célcsoportod is közöttük van. Mi segítünk elérni őket! Online
marketing ügynökségként különböző együttműködési lehetőségekkel és
kimagasló szaktudással támogatjuk meg az online marketinged.
Szakértőink a vállalkozásod számára leghatékonyabb online marketing
megoldásokkal járulnak hozzá a sikereidhez.

SZOLGÁLTATÁSAINK MINDIG AZ EGYEDI 
VÁLLALATI IGÉNYEIDHEZ IGAZODNAK
Számunkra az értékteremtés kulcsfontosságú, ezért mindig olyan
együttműködést javaslunk, amiről úgy gondoljuk, hogy a leginkább
segítségedre lesz, legyen az eseti konzultáció, folyamatos együttműködés
vagy egyszeri elemzés!

MI VAGYUNK AZ RG-STÚDIÓ



Tudnod kell, 
HOGY MI NEM ADUNK 
SABLONAJÁNLATOKAT! 
Már az első beszélgetés alkalmával értékes, az üzleti céljaidnak megfelelő
marketing tanácsadásban részesülsz.

Az ekkor megismert irányvonalakat, alapokat az árajánlatban írásos
formában is kifejtjük, alátámasztjuk.

Ügyfélkörünk döntő többsége már több mint 5 éve partnerünk.
Természetesen nem várunk el azonnali, több évre szóló szerződést, de mi
hosszú távú együttműködésben gondolkodunk, és minden megbízást így
kezelünk. Célunk az, hogy egy gyümölcsöző üzleti kapcsolatot alapozzunk
meg a kezdeti időben. Együttműködésünk kezdetén elsődleges célunk,
hogy a lehető leghamarabb megtaláljuk Számodra azokat az online
marketing megoldásokat, amelyek rövid időn belül eredményre vezetnek.

Mi akkor vagyunk elégedettek, ha Te is elégedett vagy - számunkra ez a
hosszú üzleti kapcsolat kulcsa.



Mire számíthatsz?
MI ARRÓL BIZTOSÍTUNK, HOGY…
• olyan, személyre szabott megoldásokat adunk, amely a vállalatodhoz és a

filozófiádhoz igazodik.

• olyan online marketing megoldásokat keresünk, amelyek a
leghatékonyabban támogatják a vállalatod egyedi online marketing
céljait.

• Eddigi szakmai tapasztalataink alapján pontos becslések segítségével
tudunk javaslatot tenni arra, hogy milyen lehetőségek szolgálják
legjobban a céljaidat.

Garantáljuk, hogy elhivatottan, szakmai tudásunk és tapasztalatunk legjavát
felhasználva dolgozunk partnereink sikerén.

ONLINE MARKETING AZ RG-STÚDIÓNÁL



Mikor válassz minket?
HA BIZONYTALAN VAGY, ÉS SOK A KÉRDÉSED… 
Szakértőink mindenben segítségedre lesznek.

HA SZERETNÉD PONTOSAN LÁTNI, MI TÖRTÉNIK… 
Megoldási javaslatainkat folyamatosan egyeztetjük Veled, az együttműködés során havi rendszerességgel beszámolunk a kampány
eredményességéről, és az egyes kampányokat beszámolóval, riportokkal zárjuk.

HA NEM TUDOD, MIT MI UTÁN ÉRDEMES… 
Marketing őrangyalként ott állunk melletted, és odafigyelünk arra, hogy az online marketinged az igényeidre szabott, szakértően átgondolt és
végrehajtott, maximálisan célravezető és költséghatékony legyen.

HA NEM SZERETNÉD TAPASZTALATLAN, ISMERETLEN KEZEKBE ADNI
CÉGED, MÁRKÁD SORSÁT… 
Több mint 20 éve foglalkozunk online marketinggel, és folyamatosan nyomon követjük a legújabb trendeket és megoldásokat.

KÜLDETÉSÜNK, HOGY SEGÍTSÜNK PARTNEREINKNEK ABBAN, 
HOGY KIAKNÁZZÁK AZ IPARÁGAIKBAN REJLŐ ÜZLETI POTENCIÁLT.

Bővítjük az online tér adta lehetőségeiket, és hosszú távú, proaktív támogatással biztosítjuk, 
hogy eredményesen használják a különböző eszközöket.



Így dolgozunk mi
AZ ALAPOKTÓL A RIPORTÁLÁSIG
Online marketing startégiát erős alapokra tudunk hatékonyan
felépíteni. Ezért bármelyik szolgáltatásunkat is választod, online
marketing ügynökségünk első lépésként jobban megismeri a
vállalatodat, a termékeidet vagy szolgáltatásaidat és a marketing
elképzeléseidet.

Az a leghatékonyabb megoldás, ha online marketing
tevékenységeidet összehangoltan, egymást erősítve tudod
végezni. A folyamatos fejlődés alapja, hogy az eredményekről
mindig érthető és átlátható beszámolók.

Ezt mind ránk bízhatod!

MI VAGYUNK AZ RG-STÚDIÓ



Online marketing 
szolgáltatásaink



Tanácsadás
Stratégiagyártásban, annak finomhangolásában is számíthatsz szakértőink tanácsaira. Segítünk
Neked, hogy mélységében megismerd az aktuális online marketing tevékenységedet, és lásd azt is,
milyen stratégia segítheti a fejlődésedet. A tanácsadás során a felületeid átnézésével és a stratégiai
tervezéssel új nézőpontokat és lehetőségeket kapsz az üzleti céljaid eléréséhez.

MINDIG ÉRTHETŐ
JÓL KÖVETHETŐ MÓDON

ADJÁK ÁT GONDOLATAIKAT

Szőcs Károly vezérigazgató,
Tüske Tibor marketing vezető

E-Educatio – Webjogsi



TanácsadásOnline marketing stratégia kidolgozása
MEGTERVEZZÜK AZ INTEGRÁLT ONLINE 
MARKETINGEDET!
Ütős marketinget akarsz, de nem látod át, melyik felületek támogatják valóban az üzleti
céljaidat? Ha elvesztél az online marketing adta lehetőségek tárházában, akkor a
koncepciótervezés segít megtalálni a számodra legjobb stratégiát.

Online marketing audit
MEGMONDJUK, MITŐL VÁLHATSZ 
EREDMÉNYESEBBÉ!
A számos online elérhető tudásanyag és tanfolyam hatására sokan maguk kezdtek el
használni online marketing eszközöket a vállalkozásuk támogatására. Azonban a mélyebb
ismeretek hiányában nem tudják kihasználni a lehetőségeiket. Auditunk segít, hogy lásd,
mennyire szakmai a marketingtevékenységed, és hogy miként fejlődhetsz tovább!



Konzultáció
Ha úgy érzed, hogy ott állsz a siker kapujában, de nem tudod, hogy miként lépj át a gátló
tényezőkön, akkor számodra az online marketing konzultáció a legjobb választás. Könnyen
érthető, de szakértői válaszokat adunk minden kérdésedre, amelyek révén megalapozott
döntéseket hozhatsz.

MÁR EGYETLEN KONZULTÁCIÓ
ELÉG VOLT AHHOZ, HOGY

A HELYÜKRE KERÜLJENEK A DOLGOK

Sziebig Andrea
tulajdonos

ITbusiness Publishing Kft.

ELAKADTÁL? TANÁCSRA VAN SZÜKSÉGED?



KonzultációEseti konzultáció
2 ÓRÁS INTENZÍV TUDÁSÁTADÁSSAL 
MEGVÁLASZOLJUK A KÉRDÉSEIDET
Azonnal alkalmazható megoldásokat adunk át, melyekkel továbblendítheted a
marketingedet. A problémádra fókuszálunk, és jól érthető válaszokat adunk a kérdéseidre,
legyen szó stratégiáról, hirdetési beállításokról, mérésekről vagy akár statisztikák
értelmezéséről.

Mentorprogram
LEGYÉL PROFI ONLINE MARKETINGES
A MENTORPROGRAMUNKKAL!
A rendszeres online videós konzultációink lehetőséget adnak arra, hogy megvitassuk és
megválaszoljuk valamennyi marketing témájú kérdésedet, és fogjuk a kezed, miközben
szakmailag fejlődsz.



Kivitelezés
Nem marad kapacitásod a felületeid menedzselésére, vagy csak tapasztalt szakemberekre bíznád
az online marketinged kivitelezését? Mi tudjuk, hogy mindez mekkora munka! De azt is, hogy
hatalmas löketet és értéket ad a vállalatodnak a szakértő online marketing kivitelezés! A
legnagyobb odafigyelés mellett valósítjuk meg online marketing céljaid.

MA MÁR
AZ RG-STÚDIÓ

Suhajda Tamás és Kosztolányi Judit
tulajdonosok

Ferro-Sped 2000 Kft.

MI NEM CSAK NEKED DOLGOZUNK, 
HANEM ÁLLANDÓ PARTNEREID LESZÜNK 
A KÖZÖS MUNKA SORÁN!

A MARKETING OSZTÁLYUNK



KivitelezésTartalommarketing
Szakterületedet Te ismered a legjobban, ezért a szakmai tartalmakat mindig egyeztetjük Veled.
Ahhoz viszont mi értünk, hogy megtaláljuk a célcsoportodat, és az üzeneteidet hatékonyan
eljuttassuk hozzá.

Hirdetésmenedzsment 
Ráerősítenél a hirdetéseidre? Minősített szakértőink segítenek!

Hírlevélkészítés
Még mindig a hírlevél az egyik leghatékonyabb marketingeszköz. Nemcsak megírjuk, de célba is
juttatjuk vállalkozásod hírlevelét.

SEO - Keresőoptimalizálás 
Segítünk, hogy weboldalad előbbre kerüljön a Google találati listáján!



Brandfejlesztés
Az összehangolt online marketing túlmutat a közösségi média használatán, és olyan biztos
alapokra épít, mint a weboldal és landig page, a webáruház vagy a chatbot. Éppen ezért kiemelt
figyelmet fordítunk az online marketing fejlesztési területekre is.

TÖBB MINT 7 ÉVE DOLGOZUNK EGYÜTT
AZ RG-STÚDIÓVAL

Gráf Orsolya, 
marketing és kommunikációs vezető

Pannon Filharmonikusok 

FELLENDÍTJÜK A WEBES FELÜLETEIDET!

Belevágnál egy új területbe vagy a már meglévőt fejlesztenéd? Ügyfélszolgálat, online piactér,
időpontfoglaló rendszer, felhasználóbarát weboldal? Bármelyikre legyen is szükséged, szakértőink
segítenek megtalálni az üzleti céljaidat leghatékonyabban támogató fejlesztési megoldásokat!

BIZONYTALAN VAGY, MILYEN FEJLESZTÉSRE VAN SZÜKSÉGED?



IFKA-minősített szakértőink állnak rendelkezésedre, ha pályázatod online marketing elemeit
szeretnéd kidolgozni és megvalósítani.

TÖBB MINT 5 ÉVE SIKERESEN ÉRIK EL 
A CÉLPIACOMAT

AZ RG-STÚDIÓ MUNKATÁRSAI

Balogh József,
tulajdonos

Naturhun Kft.

ONLINE MARKETING MEGOLDÁSOK
PÁLYÁZATOK KERETÉBEN

Online marketing megoldások 
pályázatok keretében



Milyen platformokon tudunk segíteni?

FACEBOOK INSTAGRAM GOOGLE

TIK TOK MESSENGER
CHATBOT

WEBOLDAL

LINKEDIN YOUTUBE



Ismerd meg csapatunkat



Rólunk mondták
SZERENCSÉSNEK ÉRZEM MAGAM,

HOGY A KÜLÖNBÖZŐ, SZAKTUDÁST, 
UGYANAKKOR SOKSZOR KREATIVITÁST IS 

IGÉNYLŐ FELADATOK ELVÉGZÉSÉHEZ 
ILYEN SZUPER PARTNERT TALÁLTUNK.

Abonyi Andrea
Marketing Communication Manager

Schneider Electric

RÖVIDEN? A LEGJOBB CSAPAT!
MÁR NEM IS EMLÉKSZEM, 

HOGY MIÓTA DOLGOZUNK EGYÜTT.

Tüske Tibor
Marketing vezető

E-Educatio – Webjogsi

AZ RG-STÚDIÓ MELLETT TETTÜK LE 
A VOKSUNKAT, S TŐLÜK MÁR EGYETLEN 

KONZULTÁCIÓ ELÉG VOLT AHHOZ, 
HOGY A HELYÜKRE KERÜLJENEK A DOLGOK. 

EHHEZ PERSZE AZ KELLETT, 
HOGY VÉRPROFI KONZULENST KAPJUNK,

AKI A KONZULTÁCIÓ ELŐTT 
ELKÜLDÖTT KÉRDÉSEINKRE 

FELKÉSZÜLT, ÉS ÉRTHETŐ, KONKRÉT, 
JÓL HASZNÁLHATÓ VÁLASZOKAT ADOTT.

Sziebig Andrea
tulajdonos

ITbusiness Publishing Kft.



Akik már megtiszteltek bennünket bizalmukkal
NÉHÁNYAN AZOK KÖZÜL, AKIKNEK SEGÍTETTÜK
AZ ONLINE MARKETINGJÉT A TÖBB MINT 20 ÉV ALATT



Elismeréseink
BÜSZKÉK VAGYUNK MIND A VÁLLALATI, MIND PEDIG
A MARKETINGSZAKMAI SIKEREINKRE ÉS DÍJAINKRA!



Felkeltettük érdeklődésed?
ÖRÖMMEL VESSZÜK MEGKERESÉSED 

ELÉRHETŐSÉGEINKEN.

rgstudio.hu

info@rgstudio.hu

facebook.com/rgstudiohu

rgstudiohu

m.me/rgstudiohu



Bízd ránk az online 
marketingedet!


