


Soleno Studio Kft. kiemelt partnere
a MT Marine Motors Kft. – Tengeri diesel motor gyártás



Üdvözlöm, hadd mutatkozzam be…
Orosz Norbert vagyok a Soleno Studio STARTUP vállalkozás

ügyvezetője. 2017-ban alapítottam a cégemet azzal céllal, hogy
múlti céges tapasztalatimmal professzionális arculat tervezést

nyújthassak, hasonló fejlődő vállalkozások részére mint a sajátom.

Közel 15 évet töltöttem Magyarország legnagyobb vállalatainál mint a
MOL Group, OT Industries | DKG, BorsodChem Zrt., SONY és Jabil mind

belföldön és külföldön egyaránt, ahol lehetőségem volt a legjobb
szakemberektől ellesni a szakma legjavát.

Teljes körű tanácsadást és tervezést tudok nyújtani ügyfeleimnek
arculat tervezési munkálatokba mind Weblap tervezés és fejlesztés,

fotózás, videózás, imázs és alkalmazás fejlesztés, minőségbiztosítási és
irányítás rendszerek alkalmazása vállalatok és intézmények számára.



Misszióm és vízióm…
Egy komplex design szolgáltatás nyújtása a marketing világában!



Fotózás, retusálás és dizájnolás

Nyűgözd családodat, barátaidat, párodat, 
ügyfeleidet egy lenyűgöző képsorozattal.
– SAMSUNG NX500 4K

Brand építés

NÉVJEGYEK, LOGÓK, BROSÚRÁK, 
KIADVÁNYOK, NÉVRE SZÓLÓ E-MAIL-EK
– MICROSOFT Office

Minőségirányítás

Szaktanácsadás, bevezetés, rendszer 
fejlesztés, auditálás, minősítés megszerzése

– ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, PED,   
API, ASME, AD-2000  Merkblatt, EN 1090

LEAN, folyamatfejlesztés

Szaktanácsadás, bevezetés, rendszer fejlesztés, oktatás
– LEAN, 5S, Standardizáció, Kaizen, TPM

Kötelező és nem kötelező feliratozások

Létesítmények, intézmények és gyáregységek részre feliratozások
– Biztonságtechnikai, általános (névtáblák, plakátok, útbaigazítók)

Oktatás és szaktanácsadás

Szaktanácsadás, bevezetés, rendszer fejlesztés, auditálás, minősítés megszerzése

– Minőségirányítás, biztonságtechnika, LEAN

Weblap tervezés

WEB TERVEZÉS, FEJLESZTÉS ÉS FELÚJÍTÁS 
ALAPOKTÓL A PUBLIKÁLÁSIG
- THEMIFY SOLUTIONS

Alkalmazás fejlesztés

SZÁMÍTÓGÉPRE, TABLETRE, MOBILRA.
– VBA ÉS HTML PROGRAMKÓDOLÁS

Szolgáltatásaink:.



1. Termék és szolgáltatás körök meghatározása

2. Szlogen - „Ahol álmaid valóra válnak” - „Where you dreams come true” 

3. Logó, Watermark és Favicon (transzparens, szezonális)

Responsive opciók:

Nagy képernyőre optimalizálva

Tabletre optimalizálva

Mobilra optimalizálva 

4. Weblap - https://solenostudio.com     

*SEO: Google találati ranglistán, minél magasabb
szint elérése. (Konkurenciánál előrébb megjelenni).
Hosszú és költséges folyamat, de viszont annál több
potenciális ügyfelet jelent.

Web lehetőségek:

Domain & Tárhely bérlés 

SSL tanúsítvány 
(Megbízható webhely, magas védelem)

Webshop

SEO* alap / profi

Google Business + Kereső felület

Plug-In telepítések +Fórum

Több nyelvűsítés – Multi language:

Magyar

Angol / Német / Egyéb

Fordítás igény

5. Professzionális fényképek és videó – Tinyfized*

Típus
Fotó / 
Videó

Termék (ek)-ről F/V

Gyártásról F/V

Munkaközben F/V

Telephely F/V

Használatban F/V

Marketing F/V

Drónos légi 
felvételek

F/V

Típus
Fotó / 
Videó

Zenés intró 
videók termék

V

Zenés intró 
videók cég

V

Hogyan készült 
videó termék

V

Rövidebb cég 
bemutató 
videó

V

Hosszabb cég 
bemutató 
videó

V

* Tinyfizing: képek és videó anyagok optimalizálása, képminőség és méretromlás nélkül. 4,7 Mb -> 372 kb

6. Szociális média és fájl megosztás

Szociális média

Facebook – személyes / üzleti

LinkedIn – személyes / üzleti

Youtube  csatorna – videó megosztó

Egyéb

Soleno Studio Brand építési szolgáltatásai
Lépésről-lépésre építjük fel az ön brandjét, ellenőrizzük le közösen mire is lehet szüksége…



7. Fájl és tartalom megosztás 10. Irodai és marketing megoldások

* Dokumentumok és nagyfájlok megosztására alkalmas szolgáltatások.

Dropbox / WeeTransfer

Gmail+

Egyéb (pl.: otthoni NAS)

8. Online kommunikáció

Csevegés és levélírás (hang, szöveg, média elemek küldése)

E-mail - Normál cégeneve@gmail.com

E-mail - Professzionális info@mtmarinemotors.com

Skype / Viber / WhatsApp

Szinkronizálva központi 
levelező

Outlook, Lotus vagy Windows Posta

Egyéb

Brand Book -

Névjegykártya Elegáns, formális, modern

Email névjegy, aláírás -

Digitális aláírás Kézi és gépi – Transzparens

Levélpapírok, borítékok
Formanyomtatványok

Logóval ellátva és stilizálva
1. Magyar és Angol
2. üres
3. Előre kitöltött változatban

Prezentáció Több nyelven

Üzleti kiadványok, céges 
brossúrák, (1 oldalas 
hajtogatott 2-3-ra, több)

Több nyelven

Cég térkép -

Plakát
- Álló
- Fekvő kivitel

Bélyegző

Képes lapok Karácsonyi, Húsvét, Általános

9. Reklám

Rádió

TV

Újság

Apró hirdetés

Állás hirdetés

Könyv / Szakirodalom

Banner Google ADS

Szociális médiákon

Ingyenes a hírfolyamon (Facebook )

Fizetett megjelenés (szoc. médiában)

Termék feliratok készülhetnek:

Szita nyomás Festés Matrica, levonó

Gravírozott hagyományos Gravírozott lézerrel Műanyag fröcsöntött

Fém minták Fa minták

Ajándék tárgyak

Bögrék Noteszek Szatyrok

Naptárak (nagy v. pakli) Pólók Serlegek, kupák

Tollak Sapkák Egyéb dísztárgyak



11. Épület feliratozások, piktogramozás

Táblák

Cégfeliratok (kül és beltér) 

Kötelező biztonságtechnikai 
feliratozások

Névtáblák

Útbaigazítók

Tűzvédelmi kivonulási tervek

Biztonság technikai figyelmeztető 
figyelem felhívó festések 
(padló és falak)

12. Törvényi hivatkozás (4. § A szolgáltató köteles elektronikus úton közvetlenül és folyamatosan, könnyen hozzáférhető módon legalább a következő adatokat közzétenni).

a. a szolgáltató nevét, (hivatalos)

b. a szolgáltató székhelyét, telephelyét, ennek hiányában a pontos lakcímét,

c. a szolgáltató elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az igénybe vevőkkel való 
kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címét,

d. ha a szolgáltató létrejöttét vagy tevékenysége gyakorlásának megkezdését jogszabály 
nyilvántartásba való bejegyzéshez köti, a szolgáltatót a nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy 
hatóság megnevezését, és a szolgáltató nyilvántartásba vételi számát,

e. ha a szolgáltató tevékenységének gyakorlása jogszabály alapján engedélyköteles, ezt a 
tényt az engedélyező hatóság megnevezésével és elérhetőségi adataival, valamint az engedély 
számával együtt,

f. ha a szolgáltató az általános forgalmi adó alanya, a szolgáltató adószámát,

g. a szabályozott szakmák gyakorlásának körében:

i. annak a szakmai érdek-képviseleti szervnek (kamarának) a megnevezését, 
amelynek a szolgáltató akár kötelező előírás alapján, akár önkéntesen tagja;

ii. a természetes személy szolgáltató szakképzettségének, illetve szakmai, 
tudományos fokozatának, valamint annak a tagállamnak a megjelölését, ahol ezt a 
szakképzettséget, illetve fokozatot megszerezte;

iii. hivatkozást a szabályozott szakma gyakorlásának a szolgáltató letelepedési 
helye szerinti államban alkalmazandó szakmai szabályaira, és az azokhoz való hozzáférés 
módjára,

h. a szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, a 2. § l) pont lc) alpontjában meghatározott 
szolgáltató székhelyét, telephelyét, az elérhetőségére vonatkozó adatokat, különösen az 
igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus 
levelezési címét, kivéve, ha a szolgáltató részére nyújtott tárhelyszolgáltatás jellegéből 
adódóan ezek az adatok egyébként is megismerhetőek.



Legyen saját honlapod, 
reklámmentes, egyedi design – by Soleno Studio Ltd.

Tűnj ki a tömegből, 
Ne légy sablonos! 

Teljeskörű szolgáltatás
• Tárhely,
• Domain,
• Legfrissebb HTML5 kódolás
• Design és grafikai tervezés,
• SSL biztonsági protokol tanúsítás,
• Logók és FavIcon,
• Egyedi névre szóló e-mail,
• SEO optimalizálás,
• Banner,
• Marketing és 

reklámanyagok,
• Fotózás,
• Videózás
• Szociális média

Komplex brand építés.

https://solenostudio.com/



Tekintse meg munkáimat
közel 50 minta kidolgozva, amiket bárhogyan saját elképzelései variálhat. 

https://https://solenostudio.com/ https://mtmarinemotors.com

https://dmsinox.com/https://solenostudio.com/xiaomi/

http://petrolszolg.hu/hu/
„Honlapjaim a legmodernebb HTML5, attraktív, egyedi 

kódolással és a legmagasabb szintű SSL – HTTPS biztonsági 
protokallal készülnek.” – by Soleno Studio

https://solenostudio.com/tesla/

https://avalonassistant.com/

https://speedbalaton.com https://pincervagyok.com/

https://solenostudio.com/modulok-1/
https://solenostudio.com/
https://solenostudio.com/#weblap
https://solenostudio.com/xiaomi/
https://solenostudio.com/tesla/
https://solenostudio.com/
https://solenostudio.com/
https://mtmarinemotors.com/
https://mtmarinemotors.com/
https://solenostudio.com/bp-tesla/
https://dmsinox.com/
https://solenostudio.com/xiaomi/
https://mtmarinemotors.com/
https://solenostudio.com/modulok-1/
https://solenostudio.com/bp-xiaomi/
http://petrolszolg.hu/hu/
https://solenostudio.com/#weblap
http://petrolszolg.hu/hu/
https://dmsinox.com/
https://solenostudio.com/tesla/
https://avalonassistant.com/
https://solenostudio.com/bp-tesla/
https://avalonassistant.com/
https://speedbalaton.com/
https://speedbalaton.com/
https://pincervagyok.com/
https://pincervagyok.com/


WEBTÁRHELY – KEZDŐ CSOMAG

+ Végtelen Weboldal
+ Végtelen SSD Tárhely
+ Végtelen Sávszélesség
+ Végtelen MySQL Adatbázis
+ Végtelen FTP Felhasználó
+ Könnyen-használható 

Honlapszerkesztő
+ 3X WordPress Optimalizált 

Sebesség
+ Ingyenes Domain
+ Online Fájlkezelő

+ Végtelen Weboldal
+ Végtelen SSD Tárhely
+ Végtelen Sávszélesség
+ Végtelen MySQL Adatbázis
+ Végtelen FTP Felhasználó
+ Könnyen-használható  

Honlapszerkesztő
+ 5X WordPress Optimalizált sebesség
+ Online Fájlkezelő
+ Ingyenes Domain
+ Napi mentések
+ Deluxe Élő Támogatás
+ 2X Erősebb Processzor & Memória
+ Ingyenes SSL Tanúsítvány, hogy biztosítsa 
ügyfelei adatait & fejlessze SEO rangját.

+ 1 Honlap
+ 10 GB Tárhely
+ 100 GB Adatforgalom
+ 1 MySQL Adatbázis
+ 1 FTP Felhasználó
+ 1 Email Fiók
+ Egyszerű Honlapszerkesztő

PRÉMIUM BUSINESS

Csomag ajánlatok:

További információkért keressen 
bennünket!

https://solenostudio.com/#urlap


Vektor grafikus Logó készítés
Kristály tiszta design - Powered by CyberLink® PhotoDirector

Watermark
képvédelem és reklám

Minden alakban, méretben és színváltozatban, 
hogy a legkülönbféle területeken is 

alkalmazható legyen.

Leggyakrabban alkalmazott méretek:
• 50x28

• 100x56
• 320x180
• 640x360
• 1280x720

• 2048x1152

FAVICON – Honlapod jele (50x28)



Minták felhasználásra



Legfrissebb projektünk
Kristály tiszta design - Powered by CyberLink® PhotoDirector



Logó készítésének fázisai
Kristály tiszta design - Powered by CorelDraw® Graphical Suite



Logó készítésének fázisai
Kristály tiszta design - Powered by CorelDraw® Graphical Suite



Egy jó Szlogennel számos ember bizalmát elnyerheti
„Ahol álmaid valóra válnak” vagy „Where you dreams come true” – by Soleno Studio



Digitális transzparens aláírások
Alkalmazhatja design elemként, vagy dokumentumok hitelesítésre 

Lehet saját kézű
(scennelem és digitalizálom)

vagy digitálisan szerkesztett

Színezze, nagyítsa, kicsinyítse, forgassa...



E-mail aláírás

Jó tanácsok:
1. Mindig használj „Levelező rendszert”, legyen az 

Windows Posta vagy MS Outlook és alkalmazd 
„Aláírás” funkciójukat.

2. Soha ne csatold be képként, mert azok nem minden 
esetben jelenítődnek meg a címzettnél.



Ha már E-mail-ről beszélünk…

Lehetőségeink:

1. Ingyenes e-mailek, jónak jó, szépnek szép, de nem profi megoldás, 
különösen, ha saját profi céged van. Pl.: mtmarinemotors @ gmail.com

2. Szolgáltatók kínálnak személyre szabható e-mail account-okat, de 
kifejezetten drágák. Pl.: UPC, T-Com és Google is.

3. Ha már idáig eljutottunk, akkor nagyvalószínűséggel van saját honlapod, 
vagy legalábbis szeretnél. Tudtad, hogy a legtöbb Domain és tárhely 
szolgáltató ingyenes kínálja szolgáltatásával. Ha teheted ezt az opciót 
válaszd, akkor egy ilyen e-mail címed lesz „info@mtmarinemotors.com”. De 
végül is bárhogy elnevezheted a @ előtti részt, a többi a honlapod címe.

+ 1 Jó tanács mindig használj „Levelező rendszert” azokkal bármelyik 
megoldást is választod minden esetben szinkronizálhatod.



Hivatali dokumentumok
stilizálva, üresen és HUN/ENG nyelven előre kitöltve

- powered by Microsoft® Word



Teljeskörű fotó, videó és hangszerkesztés   
powered by CyberLink® Director Suite



Fotózás és videó
by Nikon D7500 – 4K - 28 Mpx



Fotózás és videó
by Samsung® NX500 – 4K - 28 Mpx



Portfólió fotózás
Created by Samsung® NX500 – 4K - 28 Mpx

Markovics Zoltán
Irodai fotózás

Hogyan készült?!
Kulissza titkok

TinyFizing by Soleno
Nagyméretű képek  optimalizálása, méret és minőségromlás nélkül.



MTM-200
Tengeri diesel motor

Termék fotózás
Created by Samsung® NX500 – 4k - 28 Mpx

MTM-300
Tengeri diesel motor



Termék fotózás
Created by Samsung® NX500 – 28 Mpx



Hogyan készült megmutatom, előtte…



…utána



Prezentáció HUN/ENG nyelven
Kristály tiszta design – Powered by Microsoft® Power Point



Desing tervezés
Akár erdeti fotók alapján is



D
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Desing tervezés – gépjárművekre is



Nyomdai szolgáltatások – Exkluzív német minőségben 
Kiállítási – Szállodai és irodai anyagok anyagok

Összehajtható textil display
- Basic, rendszer + nyomat

Termék részletek:
250g poliészter szövet, 4/0 szín (egyoldalas CMYK 
nyomtatás), beltéri használatra, az antracit színű 
hátoldalnak köszönhetően nem látszik át, 
összehajtható fém rácsrendszer (egyenes) 
tépőzáras pontokkal, rögzítéshez: pattintós zár, 
nyomat felvarrt pántokkal (a felhelyezéshez 
szükségesek), hordtáskával

•Kivitelezés
•9 mező (227 x 227 x 29 cm) vagy
•12 mező (302 x 227 x 30cm)

•Anyag: 250g poliészter-szövet
•Színek száma: 4/0 szín

Rendeljen többet, nagyobb kedvezménnyel, érdeklődjön egyedi ajánlatainkról.
* Áraink bruttóban értelmezendőek, rendelés előtt érdeklődjön aktuális árainkról.

További variációs lehetőségek





Személyre szabott Képes- és üdvözlőlapok
utólag is szabadon szerkeszthető A5 méretű – powered by Microsoft® PowerPoint

Jó tanácsok:

1. Kiváló és költséghatékony reklám, 
burkoltabb formába.

2. Használd fel az emberek kíváncsiságát, mindig 
szerepeljen rajta website-od elérhetőséged,

• Mert sohasem tudhatod, kiből lesz 
majd vásárló.

• Ha minél többen klikkelnek a 
honlapodra akkor Google keresőben a 
nemzetközi piacon annál előkelőbb 
helyen fogsz szerepelni (SEO).

Képes lapok


Hirdesd magad Plakátokkal és Brossúrákkal
Kristály tiszta design A3-A5-ig - Powered by CyberLink® PhotoDirector

Jó tanácsok:

1. Kiváló reklám, legyen minél látványosabb, 
használj elénk színek és motívumokat.

2. Használd fel az emberek kíváncsiságát, mindig 
szerepeljen rajta website-od elérhetőséged,

• Mert sohasem tudhatod, kiből lesz 
majd vásárló.

• Ha minél többen klikkelnek a 
honlapodra akkor Google keresőben a 
nemzetközi piacon annál előkelőbb 
helyen fogsz szerepelni (SEO).



Brossúra minták
Kristály tiszta design – CorelDraw Graphical Suite

Éttermi Oktatási kiadvány Esemény élénk alakzatokkal Céges

Lakberendezés Lakberendezés Szervíz Kivitelező



Levélpapírok, üzleti papírok
egyedi igények alapján - Powered by CorelDraw



Hirdesd magad a nagyvilágban 
Kristály tiszta design - Powered by CyberLink® Director Suite

SzuperInfó Banner készítés – by Google AdWords Legyen saját katalógusod



Akár Könyv, Műszaki kiadvány, Terméklap
Kristály tiszta design - Powered by CyberLink® Director Suite



Portfólió, álláshirdetés
Kristály tiszta design - Powered by CyberLink® Director Suite



Naptárak
Powered by CyberLink® Director Suite

12 hónapos
HUN/ENG, nemzeti ünnepek akár országonként 



Névjegykártyák
egyedi igények alapján - Powered by CyberLink® Director Suite



Névjegykártyák
egyedi igények alapján - Powered by CorelDraw



Névjegykártyák
egyedi igények alapján - Powered by CorelDraw



Plakát
egyedi igények alapján - Powered by CorelDraw



Plakát
egyedi igények alapján - Powered by CorelDraw



Épület standardizációs feliratok
powered by CyberLink® Director Suite



Biztonságtechnikai
piktogramozás



Támogató szolgáltatások
Nyomtatás külső szolgáltatóval

Nyomtatás
(külső szolgáltató)

Lapszabászat
(A3 méretig)

Laminálás
(A3 méretig)



Ajándéktárgyak készítése
szinte bármilyen tárgyra tudunk nyomtatni, vagy gravírozni



Zászló kínálat…



Alkalmazás fejlesztés
VBA és HTML kódolásokkal



Social média
a legfontosabb, hogy minél több kapcsolatot teremts…

Facebook LinkedIn Youtube

https://www.facebook.com/MTMarineMotors/
https://www.linkedin.com/in/zoltan-markovics-ba037414b/
https://www.youtube.com/channel/UCIJAhcIy35fPsOWo0GpdKvA?view_as=subscriber


Professzionális 4K  légi felvételek reklámokhoz, promó videókhoz és állapotfelmérésekhez…



Első reklámfilmünk - Neszmély
Powered by CyberLink® Director Suite

https://www.youtube.com/watch?v=AG422gBkuFE
https://www.youtube.com/watch?v=AG422gBkuFE
https://www.youtube.com/watch?v=AG422gBkuFE
https://www.youtube.com/watch?v=AG422gBkuFE
https://www.youtube.com/watch?v=AG422gBkuFE


Tekintse meg díjnyertes kisfilmemet
A 2019-es hajós expó „Legjobb amatőr kisfilm” kategóriában – Horvátországban forgatva

https://youtu.be/k7H5Ky0jXrg


3 Axis Gimbal videó stabilizátor
egyedi párat professzionális minőségű videó felvétel



HU-8000 Székesfehérvár Pozsonyi út 1.
Tel: +36 70 37 38 181 ,  +36 70 5000 838

www.solenostudio.com
info@solenostudio.com


