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 A Prestige Event-nél büszkék vagyunk arra, hogy 
grafikai divíziónk fiatal és kreatív grafikusokból áll, akik ott-
honosan mozognak a grafikai tervezés minden területén, 
így tapasztalatainkkal hatékonyan tudjuk segíteni ügyfele-
inket a tervezés és a gyártás során is. 

Fontosnak tartjuk, hogy terveink ne csak látványosak, de 
alkalmazhatóak is legyenek, így folyamatosan szem előtt 
tartjuk, hogy a készülő grafikai anyag milyen felületen kerül 
majd felhasználásra.

A tervezés során nem csak megvalósítunk: a kommunikáci-
ós célokat, az üzeneteket és a célcsoportot szem előtt tart-
va azért dolgozunk, hogy a márkát hatékonyan építsük. 

Full service ügynökségünk komplex szolgáltatásokat kínál: 
a grafikai tervezés mellett produkciós részlegünk áll ügyfe-
leink rendelkezésére az elkészült anyagok nyomdai kivitele-
zése kapcsán, kommunikációs és rendezvényes csapatunk 
pedig örömmel működik közre kommunikációs kampányok, 
rendezvények kivitelezésében.

Tekintse meg referenciáinkat és vegye fel velünk a kapcsolatot:

Prestige Event Kft.
iroda@prestigeevent.hu

GRAFIKAI TERVEZÉS



LOGÓTERVEZÉS

East Fest  
Mezőtúr

Frankie’s  
Bistro

Csiki Vivien 
fotográfus

MacsBox  
ajándék 

Csupa Csoda Ház  
angol nyelvű 

óvoda

Rise Group 
üvegipari  

gépgyártás 

Red Tapir 
social  

marketing

Alfa  
Fesztivál 
Várpalota

Allodial 
vagyonkezelés



RENDEZVÉNYARCULAT-TERVEZÉS
 Ahhoz, hogy egy rendezvény sikeres legyen elenged-
hetetlen a megfelelően átgondolt, a márka stratégiájához 
igazodó rendezvényarculat megtervezése és következetes 
használata. Társaságunk sokéves tapasztalattal rendelkezik 
a rendezvényarculat-tervezés területén, referenciáink között 
szerepelnek több tízezer és néhány száz fős rendezvények is.

EAST FEST FESZTIVÁL

ALFA FESZTIVÁL





LÁGYMÁNYOSI  
EÖTVÖS NAPOK



FŐVÁROSI KÖZTERÜLET-
FENNTARTÓ ZRT.



RIVES TRADITION 
FEHÉR 300 G

EZÜST PRÉGELÉSSEL

ARCULATTERVEZÉS

	 Ha	grafikai	feladatról	van	szó,	a	legkomolyabb	döntések	a	cég	vagy	már-
ka	arculatának	tervezése	során	születnek.	A	Prestige	Eventnél	pontosan	tudjuk,	
hogy	milyen	jelentőséggel	bírnak	ezek	a	döntések,	ezért	az	arculat	tervezése	
során	gyakorlati	tapasztalatainkkal	és	nagy	számú	mutációk	elkészítésé-
vel	segítjük	ügyfeleinket.



FMCG GRAFIKÁK

 Az FMCG szektorban a brand 
identitásának megőrzése érdekében 
különösen szigorú arculati előírásokkal 
találkozunk, így nem okoz gondot szá-
munkra, hogy úgy alkossunk kreatívan, 
hogy közben a legszigorúbb arculati 
kézikönyvnek is megfelelünk.



Individuelle Förderung für den gemeinsamen Erfolg

MAKI - vékony sushi tekercs algalapba tekerve, 6 darab

MAKI - thin roll wrapped in nori seaweed, divided into 6 pcs

FOTOMAKI - vastag sushi tekercs algalapba tekerve, 4 vagy 8 darab 

FOTOMAKI - thick roll wrapped in nori seaweed, divided into 4 / 8 pcs

KIFORDÍTOTT MAKI / FOTOMAKI - kifordított sushi tekercs, tempura morzsával 

I / O MAKI / FOTOMAKI - Rolled with rice outside and nori seaweed inside with tempura bits

SANDWICH SUSHI - 4 darab kifordított sushi szendvics, tempura morzsával

I / O SANDWICH - 4 slices topped with tempura flakes

TÖLCSÉR SUSHI - tölcsér alakba tekert algalap

HAND ROLL SUSHI - rolled cone of seaweed 

NIGIRI - rizstégla, választott zöldséggel vagy hallal 

NIGIRI - rice finger wrapped fish or vegetable

TEMPURA TEKERCS - a választott tekercset vagy szendvicset tempurában sütjük

TEMPURA ROLL - tempura fried roll or sandwich

JAPANKO - a választott tekercset pankómozsában sütjük

JAPANKO - panko fried roll

SUSHI

 
ZÖLDSÉGES MAKI 

VEGETABLE MAKI

- Választható egy zöldség 

- Choice of one vegetable

990 

ZÖLDSÉGES KIFORDÍTOTT MAKI  

I / O VEGETABLE MAKI

- Választható kettő zöldség

- Choice of two vegetables

1190 

HALAS MAKI 

FISH MAKI
- Választható egy hal  

- Choice of one type of fish

1290 
 

HALAS KIFORDÍTOTT MAKI

I / O FISH MAKI

- Választható egy hal és egy zöldség

- Choice of one type of fish and one vegetable 

1390

MAKI TEMPURA 

- Választható egy hal és egy zöldség, tempurában 

sütve, meleg teriyaki szósszal szervírozva

- Choice of one vegetable or fish, served

warm with teriyaki

1590

FOTOMAKI

- 4 / 8 darab - Választható egy hal 

és kettő zöldség / három zöldség

- 4 / 8 pcs. Choice of one fish and 

two vegetables / three vegetables

1190 / 1790

SZÓRÓLAPOK, BROSSÚRÁK

 Szinte kijelenthetjük, hogy nincs marketingtevékeny-
ség szórólap nélkül. A legtöbb márka életében eljön az a pont, 
amikor kézzelfogható szórólapon szeretné hirdetni magát.  
A rengeteg szektorból származó tapasztalatunknak köszönhetően 
látványos és jól működő megoldásokat tervezünk akár túl kevés, 
vagy túl sok szövegből is.



Individuelle Förderung für den gemeinsamen Erfolg

WEBGRAFIKA

 Napjainkban az online kommunikáció a marketingtevékenység elen-
gedhetetlen része, melyet Társaságunk kiváló minőségű grafikai anyagok-
kal támogat, legyen szó akár weboldal grafikáról, akár egy közösségi média 
megosztóképről. Tudjuk, hogy az online kommunikációban minden perc 
számít, épp ezért hirtelen felmerülő igényekre is gyorsan reagálunk.



AKIK CSAPATUNKAT VÁLASZTOTTÁK:

1138 Budapest, Váci út 152-156. iroda@prestigeevent.hu +36 70 332 7096


