
B E M U T A T K O Z Ó  A N Y A G

végtelen lehetőségek
végtelen tárháza 

végtelen kreativitással és
végtelen jókedvvel megspékelve.

. .ÉS AZT TUDTA, HOGY A 3+1-HEZ MÁR CSAK ÖN HIÁNYZIK?

TUDTA, HOGY 3+1 AZ VÉGTELEN?

Kérjük ne feledje, ha bármilyen kérdés megfogalmazódik Önben
munkásságunkat illetően, bátran vegye fel velünk a kapcsolatot

bemutatkozónk alján feltüntetett elérhetőségeink egyikén.

K Ö S Z Ö N J Ü K ,  H O G Y  I D Ő T  S Z Á N  B E M U T A T K O Z Ó N K  Á T T E K I N T É S É R E .
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A webes és offline piac számos területét fedjük le

- a design munkáktól egészen a weboldalak és
komplex egyedi szoftverek készítéséig -

Segítünk az Ön cégének a jelenleginél is jobbá válni
egyedi igényfelméréssel és álmainak megvalósításával.

Mivel foglalkozunk? 

Tapasztalt szakemberek lévén
már számos megbízást sikeresen

teljesítettünk, ezért kijelenthetjük, hogy munkánk:

Gyors / Precíz / Megfizethető

Webalkalmazás fejlesztés

Mobilalkalmazás fejlesztés

Egyedi szoftverfejlesztés

Játékfejlesztés

PROGRAMOZÁS

Logo és brand design

Digitális és social design

UI- és web design

Print design

DESIGN

AMIBEN A
SEGÍTSÉGÉRE
TUDUNK
LENNI:

Webalkalmazás fejlesztés2 Mobilalkalmazás fejlesztés2

Egyedi szoftverfejlesztés2 Logo és Brand design2

Digitális is social design2 UI- és web design2

Egyszerű vagy komplex weboldalak
A one-page bemutató oldalaktól egészen a
komplex webshopokig, melyek összetett
marketing és integrált fizetési funkciókkal
is rendelkezhetnek.

Webes applikációk kivitelezése:
Adatbázis rendszer, nyilvántartó rendszerek,
és minden ami mindennapos munkáját
megkönnyítheti.

A mai fejlődő világban sokszor már nem a
weboldalakon keresztül intézzük ügyeinket,
hanem egy mobil applikáció segítségével
gyorsan és egyszerűen kezeljük azt. 

A cégek többsége már rendelkezik saját
mobil applikációval.
Ne maradjon le versenytársaitól, 
mi segítünk felzárkózni korszerű, modern
gyors mobil applikációk készítését is
vállaljuk, amiben garantáltan
nem fog csalódni.

Egyedi Windows/Mac alkalmazásra lenne
szüksége, hogy megkönnyítse 
cége munkafolyamatait?
Átláthatóbbá, automatizáltabbá szeretné tenni a
most elavult, sok energiába kerülő folyamatokat? 

Forduljon hozzánk bizalommal,
írja le igényét és mi igazodunk Önhöz. 

Letisztult, karakteres logókészítés,
amely minden felületen megállja a helyét.
A logó elsődleges szerepe és célja a
megkülönböztethetőség, mely egyértelmű
kifejezése annak, hogy egyedi és
összetéveszthetetlen szereplője a piacnak.

Logóhoz tartozó kis- és nagyarculati
elemek kidolgozása.

Velünk kitűnhet a töménytelen mennyiségű
social média és digitális tartalommegosztók közül!

Frappáns, figyelemfelkeltő online 
reklámanyagok készítése marketingtervek és
arculat alapján.
Social média posztok, eseményborítók,
borítóképek, hirdetések készítése.
Egyedi illusztrációk készítése weblapokhoz
és applikációkhoz. 

Egy teljesen az Ön és a piac igényeire
szabott egyedi UI- és/vagy web design,
mely garantáltan elnyeri a közönség tetszését, 
hiszen egy esztétikus weboldal  vagy 
alkalmazás az alapköve a jó
felhasználói élménynek. 

Print design2
Egyre többen fordulnak a digitális tartalmak
felé, de a nyomtatott anyagok úton-útfélen
is kikerülhetetlenül szembejönnek velünk.
Hiszen vannak olyan generációk és helyek,
melyek szórólapon vagy brossúrán keresztül
értesülnek Cégéről vagy annak ajánlatairól,
ezt pedig érdemes kihasználni!

Brossúrák, szórólapok, plakátok és kiadványok
nyomdakész terveinek készítése.
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Munkafolyamatunk

Ingyenes
konzultáció

01 Vázlatok és
tervek készítése

02 Kivitelezés03 Garanciavállalás04

Ingyenes
igényfelmérés
után egyedi
árajánlatot
adunk.

Az árajánlat 

elfogadása után 
megkezdjük a 
kreatív munka-
folyamatot, 
folyamatos
kapcsolattartással
a maximális 
elégedettség 
érdekében.

Elfogadott tervek 
kivitelezése
esetleges 
módosítási 
körökkel. 

Munkáinkért
működési
garanciát
vállalunk.

Referenciák
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Programozás

Design

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, keressen minket
weboldalunkon, emailben vagy telefonon 0-24 állunk rendelkezésére. 

MERT MI PONTOT TESZÜNK A VÉGÉRE.

Köszönjük a figyelmet!

www.3dot.hu info@3dot.hu +36204521373


