
Ügynökségi- illetve ügyféloldalról érkeztünk, melynek köszönhetõen biztosítani tudjuk Ügyfeleink számára 
a megbízói -és megbízotti szemlélet együttes érvényesülését a munkák során, legyen szó akár 
rendezvényszervezésrõl, akár médiatevékenységrõl.
 
Ennek a szemléletnek a hatékony érvényesülését sokéves marketingtapasztalatunk alapozza meg, 
melyre vállalati – hazai és multinacionális - illetve önkormányzati intézmények vonatkozásában tettünk 
szert. 

Ügynökségi- illetve ügyféloldalról érkeztünk, melynek köszönhetõen biztosítani tudjuk Ügyfeleink számára a 
megbízói -és megbízotti szemlélet együttes érvényesülését a munkák során, legyen szó akár 

rendezvényszervezésrõl, akár marketingtevékenységrõl. Ennek a szemléletnek a hatékony érvényesülését sokéves 
marketingtapasztalatunk alapozza meg, melyre vállalati - hazai és multinacionális - illetve önkormányzati 

intézmények vonatkozásában tettünk szert.



Eseményszervezés
 szakmai konferenciák 

díjkiosztó-ünnepségek

évnyitó, évzáró gálák

Rendezvényügynökségünk tréningek, szakmai továbbképzések, szekcionált 
konferenciák, workshopok, teljeskörû lebonyolítását vállalja tíz fõtõl akár több száz fõig. 
Hazai és nemzetközi vállalati konferenciák és ehhez kapcsolódó komplex 
programsorozat (továbbá szállásfoglalás és catering szolgáltatások) 
rendezvényszervezési feladatait vállaljuk.

Az átadókat könnyed mûsor kötheti össze, illetve lehetõség van arra is, hogy a cég 
egyes részlegei az év során elért eredményeiket kisfilm formájában mutassák be 
kollegáiknak. A filmek koncepciójának kialakításában az A.Vendi Kft. szívesen nyújt 
segítséget, valamint vágási munkálatokat, filmek beszerzését, riportok elkészítését is 
szívesen magára vállalja ügynökségünk.

Az exkluzív rendezvényeknél már a kreatív tervtõl megkezdõdik a szervezési 
feladat, az adott esemény jellege és ügyfeleink igényei szerinti hangulat,- és 

díszlettervezõk valamint technikusok segítségével valósítjuk meg a cége 
számára nagy perspektívával bíró rendezvényt.



jótékonysági összejövetelek, CSR-aktivitások
A CSR (corporate social responsibility: vállalati társadalmi felelõsségvállalás)  mint 
komplex vállalatirányítási, vezetõi felfogás egyre elterjedtebb lett hazánkban is, 
amely társadalmi értékeket is érvényesít, s afelé is szolgál, melynek 
megvalósításában az A.Vendi Kft aktívan segíteni kíván. 

Hosszabb távú együttmûködés pl. tréningsorozatok, folyamatos képzés-fejlesztések, 
stb. esetén a szervezési díjat igen kedvezményes értékben tudjuk biztosítani.

 

partnertalálkozók

továbbképzések

Ügyfeleink igényeinek megfelelve minden esetben igyekszünk olyan kreatív 
koncepciókon alapuló eseményeket létrehozni, amelyek maximálisan megfelelnek 

az ügyfél- és partnerkapcsolatok építésének stratégiai céljainak  a cégarculat 
figyelembevételével. Partnertalálkozók, vevõtalálkozók vagy más tematikus 

rendezvények kapcsán választékos programokkal, elõadásokkal színesítjük a 
rendezvényeket. Hangsúlyt fektetve a nemzeti és az európai kultúra, mûvészet 

értékeinek közvetítésére is. 

Ügyfeleinknek olyan protokoll eseményeket szervezünk, melyek a formális szabályok 
szigorú betartása mellett, a résztvevõk aktív részvételének köszönhetõen egyediek, 

különlegesek, jó hangulatúak-, a legfontosabb szempont-, a rendezvény üzleti 
céljainak megvalósulásaival párhuzamosan.

céges vacsorák, party-k



konferenciareggelik

kiállítások és kiállításokon való részvétel

sajtóreggelik

Integrált kommunikáció szemléletmódjának megfelelve, részt vállalunk ügyfeleik 
eseménymarketinggel összefüggõ aktivitásaiban, sajtóeseményeik, bemutatóik 
megvalósításában.

Elegáns hátteret biztosítunk cége üzenetének célzott publikálásához, annak 
eredményes közvetítéséhez.

Rendhagyó sajtótájékoztató megszervezését is vállaljuk. Így akár az újságírók, a 
nagyközönség számára nem publikus helyszínen egy improvizációs elõadás keretei 

között is megismerhetik vállalatuk legújabb fejlesztését. 

Az önálló eseménymenedzsment mellett a harmadik fél által szervezett 
rendezvényekre való kitelepülés is szolgáltatásaink közé tartozik.

sajtótájékoztatók



   road show -k (többállomásos, országos turnék)

családi napok

csapatépítõ tréningek

versenyek

Vállaljuk az immáron nem csak együttesek, hanem már, szervezetek és cégek által is 
igényelt- az önnön népszerûsítésükre szolgáló- ,országos vagy akár nemzetközi 
körutakat szervezését.

Feszültség levezetésre, avagy csak egy könnyed és szórakoztató kikapcsolódásra 
vágynak kollégáival?
A különbözõ tematikákra épülõ, egyedi koncepciójú in -és outdoor csapatépítõ 
programjaink segítenek összekovácsolni a csapatot- figyelve a meetingek és a 
kikapcsolódás ideális egyensúlyának megtartására.

Cégünk teljes körûen megszervez különféle versenyeket, (pl. borversenyek) a zsûrik 
és a résztvevõk meginvitálásán és regisztrációján túl, az egyedi díjak kitalálásán és 

beszerzésén keresztül, az idilli, az alkalomhoz leginkább harmónizáló légkör 
megteremtéséig. 

A rendezvény célja, a meglévõ ügyfelek és vagy kollégák és családtagjai számára 
olyan program szervezése, melynek köszönhetõen a partnerek cég iránti lojalitását, a 

termékek márka-imázsát erõsíteni hívatott.  



fesztiválok   

városnapok/falunapok

koncertek

Legyen szó akár idõszakos mûvelõdési ünnepélyrõl, akár csoportos ünnepi játékokról, 
azok megszervezésében bátran számíthat az A.Vendi Kft-re.

Egy helyi közösség életében a közös ünnepek, hagyományok megélése a legnagyobb 
közösségteremtõ erõ, melyek szervezését tapasztalattal, a helyi igényeknek 
megfelelõen vállaljuk.

Komoly- és könnyû zenei, színvonalas koncertek, igényes kivitelezést,
kreatív megvalósításokkal örömmel vállaljuk.  



Marketingtevékenységek
 

- arculatfejlesztés  - arculatának jobbítása, modernizálása, imázsának növelése

- promóciós tevékenység - hogy lássák a piacon (használva akár a bluetooth reklámot vagy instant beszélõ   
  bárpultot..stb., amit a helyszín és a helyzet megkíván).

- telemarketing, telesales kampányok tervezése, kivitelezése - a kampányai során megszólítandó vagy már 
  korábban megszólított ügyfelekkel való kapcsolatfelvétel és eladásösztönzés - szóljon az termékrõl vagy komplex  
  szolgáltatásról. Rendezvényre invitált meghívottak telefonon keresztüli inspirálása az esemény elõtt pár nappal.

- médiastratégia-tervezés - annak meghatározása, hogy melyik médiumban milyen tartalommal érdemes 
  megjelennie

- PR kampány levezetése - nyilvános kommunikációját intézzük

- kiadványok szerkesztése - legyen az meghívó, menükártya, prospektus, hírlevél, éves jelentés...

- média- és kampánymonitoring - figyeljük cégének és kampányának sajtómegjelenéseit

- médiafelület-vásárlás - hogy a megfelelõ helyen szerepeljen jó áron.
 
- rendezvényfotózás, arculati anyagok fotózása
 
- image filmek, klipek készítése, felvétele, vágása
 
- látványtervek készítése, dekorációk kivitelezése marketingeseményeire, rendezvényeire
 
- egyedi welcome - és búcsúajándékok beszerzése, gyártatása
 
 



Egyenruhásaink
 

Hostess-szolgáltatás 
Csinos fiatalok, akik méltón helytállnak egy rendezvény gördülékeny folyamatának 
biztosításában, legyen szó bármely típusú rendezvényrõl, vagy promóciós kampányról.
Büszkék vagyunk arra, hogy  mi csak kipróbált, garantált személyzettel dolgozunk, 
amely biztosítja Ügyfeleink számára, hogy jelenlétük valós segítséget jelent egy-egy 
esemény koordinálása során, amellett, hogy megjelenésük üde színfolt biztosít a 
rendezvény folyamán. 



Nézeteink, módszerünk
 

A hatékonyság, az eredményesség és az ügyfél elégedettség elérése érdekében:

- rövid brief alapján

- program-, helyszínjavaslat készítése (konkrét terv egy adott helyszínre, amely mellé több egyéb helyszín-, illetõleg  
  programlehetõséget vázolunk fel)

- árajánlat készítése

- forgatókönyv, to do list biztosítása a gördülékeny folyamatok biztosítására

- kontaktlista szerkesztése

-timing az összehangolt kivitelezés elérése érdekében

Az elsõ döntõ lépés, minden felkérésünk alkalmával, a megfelelõ rendezvényytípus, vagy marketingkampány 
kiválasztása, ami leginkább elõsegíti vállalata marketingstratégiájának, cége üzenetének eljuttatását a kívánt 
célcsoport legszélesebb köréhez.
Majd párosítva az igényeket a lehetõségekkel, felvázoljuk az alternatívák tárházát, amelyek közül a leginkább 
preferált opció teljes folyamatának koordinálását és kivitelezését, valamint az utómunkák elvégzését vállaljuk. 
Mindezeket az Ügyfél folyamatos tájékoztatása, rendszeres informálása mellett - mobilan alakítva koncepciónkat 
az Ügyfél elvárásainak megfelelõen.



Direktünk
 

Amennyiben szimpatikusnak véli bemutatkozásunkat és válláról 
szívesen leadna szakembereknek némi terhet, úgy csapatunkkal 

örömmel állunk rendelkezésére! 

   
 Kapcsolattartó:

Örvendi Zsuzsa
 +36-20/662-8403

 1092 Budapest,
 Ráday u. 56. III. 50/a

  info@avendi.hu
  www.avendi.hu

grafikai tervezés: info-grafik.hu
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