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így lehetsz menő kreatív!33



Szerzői jogok: Ez a kiadvány másolható és terjeszthető, de csak a forrás
– www.designakademia.hu – feltüntetésével.

Fotók, illusztrációk: A kiadványban használt fotók, illusztrációk saját készí-
tésűek, illetve saját gyűjtésből származnak, továbbá a DesignAkadémia hallga-
tóinak munkái, melyek a mindenkori jogtulajdonos tulajdonát képezik. Jelen 
kiadványban kizárólag a szemléltetés célját szolgálják.

Védjegyek: Minden, ebben a kiadványban bemutatott márka és terméknév 
védjegynek számít és a mindenkori tulajdonos birtokolja. Jelen kiadványban 
kizárólag a szemléltetés célját szolgálják.

Minden jog fenntartva | DesignAkadémia Bt. – www.designakademia.hu

http://designakademia.hu/
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KONCEPCIÓ
Pozicionálás. Leszűkíted a tevékenységeid körét egyetlen tevékenységre, a logókészítésre, és 
abban Te leszel a profi, a szakértő. Így nem kérdés, hogy aki logót akar csináltatni, az kit fog fel-
keresni. Biztosan nem azt a céget, aki mindent csinál, weboldalt, alkalmazást és mellette – mint 
egy tevékenység a sokból – logót is. Nyilvánvaló, hogy a logóspecialistához fognak fordulni, 
mert ő a téma szakértője.

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
Igazi profiként, szakértőként magasabb áron tudod értékesíteni a logókészítés szolgáltatáso-
dat, mint azok, akik csak úgy mellesleg logókészítéssel is foglalkoznak a sok egyéb szolgáltatá-
suk mellett.

Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szükséged lesz 
egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) vagy megtanulod 
Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán. Ha megvan a webolda-
lad, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgáltatásodat például a Facebook-on és a Google 
Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezekben az online hirdetési lehetőségekben, hogy 
olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató a weboldaladra) és rendkívül jól célozhatók, 
tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, akiket valóban érdekel is, amit kínálsz. 

tipp #1tipp #1

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
Nemcsak szuper logókat készítünk, hanem ezeknek a mintáknak a segítségével megta-
nuljuk az elméleti és gyakorlati alapjait annak, hogy hogyan kell egy klassz, profi logót 
kitalálni és kivitelezni. Így a későbbiekben ügyfeleid számára jobbnál jobb logókat kre-
álhatsz majd.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Logókészítés (Illustrator)

Kinek ajánlott?
Annak ajánlom ezt a tevékenységet, aki különös vonzalmat érez a logók iránt, vonzza az a ki-
hívás, hogy egy cég legfőbb arculati elemét, a logót készítse „futószalagon” – tehát csak ezzel 
foglalkozzon. Képesnek kell lenni marketingszemlélet elsajátítására is, hiszen a logó a vizuális 
kommunikáció fő eszköze, a cég marketingüzenetét kell közvetítenie.

Logóspecialista

Berzéki-Csintalan Henriett hallgatónk logóterve

Rack Petra hallgatónk logóterve

http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/logokeszites-online/


6

33 tipp kreatívoknak
www.designakademia.hu

33 tipp kreatívoknak
www.designakademia.hu

7

KONCEPCIÓ
Gyakorlatilag ugyanaz, mint a logóspecialista esetében, csak plakát és szórólap tervezésre le-
vetítve. A kulcs a pozicionálás. Leszűkíted a tevékenységeid körét egyetlen tevékenységre, a 
plakát- és szórólapkészítésre, de abban Te leszel a profi, a szakértő. Így nem kérdés, hogy aki 
plakátot vagy szórólapot akar csináltatni, az kit fog felkeresni. Biztosan nem azt a céget, aki 
mindent csinál, weboldalt, alkalmazást és mellette – mint egy tevékenység a sokból – plakáto-
kat és szórólapokat is. Nyilvánvaló, hogy a plakát- és szórólap specialistához fognak fordulni, 
mert ő a téma szakértője. 

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
Igazi profiként, szakértőként magasabb áron tudod értékesíteni a plakát- és szórólapkészítés 
szolgáltatásodat, mint azok, akik csak úgy mellesleg ezekkel is foglalkoznak a sok egyéb szol-
gáltatás mellett.

Kinek ajánlott?
Annak ajánlom ezt a tevékenységet, aki különös vonzalmat érez a szórólapok, a plakátok/posz-
terek iránt. Aki valami maradandót szeretne alkotni. Valamit, amit emberek nézegetnek nap 
mint nap, ami felkelti a figyelmüket. Ami kreatívan, szemléletesen hordozza az információt. A 
plakát és szórólap egy bámulatosan kreatív reklámhordozó.

Plakát és szórólap specialista

tipptipp #2 #2 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szükséged lesz 
egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) vagy megtanulod 
Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán. Ha megvan a webolda-
lad, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgáltatásodat például a Facebook-on és a Google 
Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezekben az online hirdetési lehetőségekben, hogy 
olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató a weboldaladra) és rendkívül jól célozhatók, 
tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, akiket valóban érdekel is, amit kínálsz. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
Számos plakátot, posztert és szórólapot készítünk el. Megtanuljuk a szabványokat és 
a sztenderdeket, a tervezéselméletet, továbbá számtalan ötletet kapsz a kivitelezést 
illetően. A megtanult technikákkal és trükkökkel magabiztosan fogod tudni használni 
a Photoshop programot, és különböző kreatív elképzeléseket valósíthatsz meg leendő 
ügyfeleid számára.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Digitális grafika (Photoshop)

Krusper Szilvia hallgatónk szórólapterve
egy dekortanfolyam számára

Nagy Zsófia hallgatónk plakátterve
egy borászat számára

http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
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KONCEPCIÓ
Pozicionálás. Ha egy konkrét, jól leszűkített, de még így is fizetőképes keresletnek számító cél-
csoportnak kínálod a szolgáltatásodat, az lesz a legjobban konvertáló. Tehát ha egy leendő ügy-
fél, például egy étteremtulajdonos arculatot, menükártyát, cégtáblát, stb. akar csináltatni, nem 
kérdés, hogy kit fog felkeresni! Bizonyos, hogy egy olyan szakembert, aki kifejezetten éttermek 
arculati tervezésére szakosodott, mert ebben biztos, hogy ő a legjobb szakember, hiszen csak 
ezzel foglalkozik. De ugyanezt be lehet vetni pl. szállodák, ingatlanirodák, stb…  arculat kreáto-
raként is. 

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
Az adott üzletágra specializálódott szakemberként a szolgáltatásod díját nem kell a piac többi 
szereplőjéhez igazítanod, sőt esetleg aláígérni a többi arculattervezőnek. A Te speciális szol-
gáltatásodnak speciális ára lehet, amit egyedül Te szabsz meg. Így a munkádért megkérheted 
a tisztességes fizetséget – a konkurenciával folytatott árharc helyett. (Egyébként ez a legszebb 
dolog a pozicionálásban.)

Kinek ajánlott?
Annak ajánlom ezt a fajta szegmentálódást, akinek van a leendő ügyfelek tekintetében egy-egy 
kedvelt szegmense. Legyen az étterem vagy szálloda, vagy bármi más, fontos, hogy különös 
vonzalmad legyen az adott szegmens iránt, hiszen konkrétan rájuk fogsz specializálódni és ve-
lük fogsz dolgozni az elkövetkezendő munkáid során.

Éttermek arculat kreátora

tipptipp #3 #3 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szükséged lesz 
egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) vagy megtanulod 
Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán. Ha megvan a webolda-
lad, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgáltatásodat például a Facebook-on és a Google 
Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezekben az online hirdetési lehetőségekben, hogy 
olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató a weboldaladra) és rendkívül jól célozhatók, 
tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, akiket valóban érdekel is, amit kínálsz. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
Megtanulunk nem csak menükártyát és étlapot készíteni, de további kreatív reklámkiad-
ványokat is, mint például logót, szórólapot, névjegykártyát, plakátot, amire egy étterem-
nek (vagy akár szállodának, stb…) szüksége van.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Digitális grafika (Photoshop)

Logókészítés (Illustrator)

Fedor Anett hallgatónk többoldalas étlapterveKiss-Huszár Cintia hallgatónk logóterve

http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/logokeszites-online/
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KONCEPCIÓ
Itt is kulcsszó a pozicionálás. Te nem az a kiadványszerkesztő leszel, aki mindent csinál, a szó-
rólaptól kezdve a névjegykártyán át egészen a plakátokig. Te az a kiadványszerkesztő leszel, aki 
a brosúrák és katalógusok szakértője. Legyen szó céges termékkatalógusról, információs- vagy 
bemutatkozó brosúráról, Te leszel a specialista, aki jártas ebben. Nem kérdés, hogy aki ilyen 
lapozható kiadványokat szeretne, kit fog megkeresni! Persze, hogy Téged, aki kifejezetten ezzel 
foglalkozik, erre specializálódott, hiszen ebben Te leszel a legjobb! 

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
A kiadványszerkesztés egy olyan munkafolyamat, ami rendkívül jól átgondolt tervezést kíván. 
Időigényes és aprólékos meló. Azonban jó kis órabért lehet kérni érte! Egy kiadványszerkesztő 
órabére minimum (!) 5.000 Ft-nál kezdődik, de az igazán profik a 12.000 Ft-os óradíjat is meg-
kérik.

Kinek ajánlott?
Annak ajánlom ezt a tevékenységet, akit vonz a nyomtatott kiadványok világa. Aki el tudja azt 
képzelni, hogy mekkora örömet jelent egy olyan katalógust vagy brosúrát a kezedben tartani 
és a finom papírt lapozgatni, amit előzőleg Te számítógépen terveztél meg. Gyakorlatilag a 
munkád kézzelfoghatóvá válik. Izgalmas a gondolat, hogy emberek fogják lapozgatni és infor-
málódni belőle. A kiadványszerkesztők szíve erre dobban!

Brosúra és katalógus specialista

tipptipp #4 #4 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szükséged lesz 
egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) vagy megtanulod 
Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán. Ha megvan a webolda-
lad, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgáltatásodat például a Facebook-on és a Google 
Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezekben az online hirdetési lehetőségekben, hogy 
olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató a weboldaladra) és rendkívül jól célozhatók, 
tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, akiket valóban érdekel is, amit kínálsz. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
Kifejezetten többoldalas, lapozható katalógusok és brosúrák elkészítését tanuljuk meg. 
Ezek lehetnek online, tehát az interneten lapozható és offline, azaz nyomtatott formátu-
mú kiadványok. Megtanulod a programot használni és ellesheted oktatódtól a trükkö-
ket. Megtanulod azokat a szabályokat és sztenderdeket, amelyek a kiadványszerkesztők 
munkájában elengedhetetlenek. 

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Kiadványszerkesztés (InDesign)

Uj Brigitta hallgatónk egy fiktív üzlet termékkatalógusát állította össze

http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
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KONCEPCIÓ
Pozicionálás. Ha egy konkrét, jól leszűkített, de még így is fizetőképes keresletnek számító cél-
csoportnak kínálod a szolgáltatásodat, az lesz a legjobban konvertáló. Névjegykártyára bizony 
szinte minden üzletembernek, vállalkozónak, szakembernek szüksége van. És ezek az emberek 
kiváló célcsoport lesznek számodra.

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
Az adott üzletágra specializálódott szakemberként a szolgáltatásod díját nem kell a piac többi 
szereplőjéhez igazítanod, sőt esetleg aláígérni a többi arculattervezőnek. A Te speciális szol-
gáltatásodnak speciális ára lehet, amit egyedül Te szabsz meg. Így a munkádért megkérheted 
a tisztességes fizetséget – a konkurenciával folytatott árharc helyett. (Egyébként ez a legszebb 
dolog a pozicionálásban.)

Kinek ajánlott?
Annak ajánlom a névjegyekre specializálódást, aki különös vonzalmat érez a kis kreatív „papír-
darabok” iránt, és ő maga is tudja, hogy ezeknek bizony a mai, modern világban is még nagy 
szerepe van – főleg, ha igazán egyediek, kreatívak, hiszen így mindenki szívesen kézbe veszi, 
emlékeztetőül elteszi őket. 

Névjegy specialista

Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szükséged lesz 
egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) vagy megtanulod 
Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán. Ha megvan a webolda-
lad, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgáltatásodat például a Facebook-on és a Google 
Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezekben az online hirdetési lehetőségekben, hogy 
olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató a weboldaladra) és rendkívül jól célozhatók, 
tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, akiket valóban érdekel is, amit kínálsz. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
Megtanuljuk a professzionális névjegykártya elkészítését és más példákon keresztül szá-
mos kreatív technikát, melyeket alkalmazni tudsz majd a különleges névjegyek tervezé-
se során.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Digitális grafika (Photoshop)

Logókészítés (Illustrator)

Szűcs Norbert hallgatónk kreatív névjegyterve

tipptipp #5 #5

http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/logokeszites-online/
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KONCEPCIÓ
Pozicionálás. Ha egy konkrét, jól leszűkített, de még így is fizetőképes keresletnek számító cél-
csoportnak kínálod a szolgáltatásodat, az lesz a legjobban konvertáló. Tisztességes arculatra 
szinte minden üzletnek, cégnek, terméknek szüksége lenne. A Te feladatod, hogy ezt az „igét” 
hirdesd, és remek célcsoportra találsz. Az arculat részét képezi a logó, a levélpapír, a névjegy-
kártya és minden egyéb céges kiegészítő, ami az adott vállalkozás összképét alkotja – lehet szó 
reklámajándékokról vagy cégtábláról, autódekorról, stb…

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
Az adott üzletágra specializálódott szakemberként a szolgáltatásod díját nem kell a piac többi 
szereplőjéhez igazítanod, sőt esetleg aláígérni a többi arculattervezőnek. A Te speciális szol-
gáltatásodnak speciális ára lehet, amit egyedül Te szabsz meg. Így a munkádért megkérheted 
a tisztességes fizetséget – a konkurenciával folytatott árharc helyett. (Egyébként ez a legszebb 
dolog a pozicionálásban.)

Kinek ajánlott?
Annak ajánlom, akit nemcsak a logók megtervezése érdekli, hanem maga a komplett arculat-
tervezés is, melynek során vállalkozásra/témára szabott arculati elemeket tervez, a színektől 
kezdve a betűtípusokon át egészen a fotós/illusztrációs tartalmakig, melyeket következetesen 
használ a különféle stílusos arculati anyagok megtervezése során is. 

Arculat „doktor”

tipptipp #6 #6 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szükséged lesz 
egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) vagy megtanulod 
Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán. Ha megvan a webolda-
lad, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgáltatásodat például a Facebook-on és a Google 
Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezekben az online hirdetési lehetőségekben, hogy 
olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató a weboldaladra) és rendkívül jól célozhatók, 
tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, akiket valóban érdekel is, amit kínálsz. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
Megtanulod a logó tervezését és elkészítését, ami egy igen összetett, kreatív folyamat. 
Megtanulod továbbá egyéb, arculatra szabott, stílusos kreatív munkák kivitelezését, 
mint például plakát, szórólap, névjegy, stb.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Logókészítés (Illustrator)

Digitális grafika (Photoshop)

Kreatív stílusfejlesztés

Nagy Zsófia hallgatónk acrulatterve egy natúrkozmetikumokkal dolgozó fodrászat számára

http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/logokeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kreativ-stilusfejlesztes-online/
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Pozicionálás. Ha egy konkrét, jól leszűkített, de még így is fizetőképes keresletnek számító 
célcsoportnak kínálod a szolgáltatásodat, az lesz a legjobban konvertáló. Ha Te kifejezetten a 
reklámanyagokra szakosodsz, mint például szórólap, reklámtárgy dekorálása, stb… akkor nem 
kérdés, hogy a megrendelők hozzád, a specialistához fognak fordulni ilyen jellegű igény esetén. 
Ötletes, kreatív reklámanyagokra mindig van igény! Jelmondat: tűnj ki a tömegből!

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
Az adott üzletágra specializálódott szakemberként a szolgáltatásod díját nem kell a piac többi 
szereplőjéhez igazítanod, sőt esetleg aláígérni a többi arculattervezőnek. A Te speciális szol-
gáltatásodnak speciális ára lehet, amit egyedül Te szabsz meg. Így a munkádért megkérheted 
a tisztességes fizetséget – a konkurenciával folytatott árharc helyett. (Egyébként ez a legszebb 
dolog a pozicionálásban.)

Kinek ajánlott?
Annak ajánlom, aki rendelkezik némi marketingszemlélettel is, illetve ilyen irányú érdeklődés-
sel, mert a jó reklámanyag nem pusztán a kreatív technikákon múlik. A jó marketing a szövegen 
és az ötletességen is alapul. A cégeknek sok esetben nincs keretük marketingesre, ezért hálá-
sak lesznek Neked, ha néhány tippel sikeresebbé teszed a reklámanyagaikat.

Reklámanyagok kreátora

tipptipp #7 #7 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szükséged lesz 
egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) vagy megtanulod 
Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán. Ha megvan a webolda-
lad, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgáltatásodat például a Facebook-on és a Google 
Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezekben az online hirdetési lehetőségekben, hogy 
olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató a weboldaladra) és rendkívül jól célozhatók, 
tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, akiket valóban érdekel is, amit kínálsz.

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
Ha kitanulod a programok kezelését, valamint megismered a bemutatott technikákat, a 
legtöbb igényt kielégítő szakemberré válhatsz.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Digitális grafika (Photoshop)

Logókészítés (Illustrator)

Kiadványszerkesztés (InDesign)

Kozsla-Dobi Beáta hallgatónk egy hentes-
üzlet számára tervezett szórólapot

Császárné Végh Szilvia hallgatónk
szórólapterve egy számlázó rendszer számára

http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/logokeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
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Ezzel a biznisszel leginkább a lakosságot célzod, nem a cégeket. Érdekel a lakberendezés is? 
Klassz ötleteid vannak, amikkel egy kis egyhangú zugot is feldobsz? Akkor ez igazán Neked való 
lesz! Stílusos dekorötleteidet profi szinten megvalósíthatod és nyomdai kivitelezésre alkalmas-
sá teheted. Árulhatod falmatricaként, poszterként, stb… akár a saját webshopodban. Ha pedig 
nem szeretnél a kivitelezéssel bajlódni, magát az ötletet is eladhatod ugyanígy, hiszen nagyon 
sokan vannak, akik imádnak barkácsolni és saját készítésű cuccokkal dekorálni. 

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
Kreatív dekorötleteidet megvásárolják a látogatók. Csak egyszer dolgozol vele, amikor kitalálod 
és elkészíted, majd utána számos alkalommal, amikor valakinek megtetszik és megveszi, az 
pénzt hoz.

Kinek ajánlott?
Annak ajánlom, aki különös vonzalmat érez a lakberendezés, a trendi divatirányzatok, a kreatív 
technikák, a kézműves alkotások és a barkácsolás iránt. Ha vannak ötleteid, és úgy érzed, ezek-
re mások is vevők lennének, hogy például otthonukat feldobják vagy szeretteiket megajándé-
kozzák, akkor ez a Te lehetőséged!

Dekorműhely – megvásárolható dekorok

tipptipp #8 #8 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szükséged lesz 
egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) vagy megtanulod 
Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán, ahol webshopkészítést is 
tanulhatsz. Ha megvan a weboldalad/webshopod, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgál-
tatásodat például a Facebook-on és a Google Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezek-
ben az online hirdetési lehetőségekben, hogy olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató 
a weboldaladra) és rendkívül jól célozhatók, tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, 
akiket valóban érdekel is, amit kínálsz.

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
Ha kitanulod a programok kezelését, valamint megismered a bemutatott technikákat, 
stílusos ötleteid digitális formába öntése már nem lesz kérdéses többé. Gyárthatsz akár 
letölthető, kinyomtatható PDF-eket is.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Digitális grafika (Photoshop)

Logókészítés (Illustrator)

Karakterkészítés (Illustrator)

Kreatív stílusfejlesztés

Szendrey Márta hallgatónk kreatív design posztere

http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/logokeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/karakterkeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kreativ-stilusfejlesztes-online/
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Digitális magazint készíteni egy profi kiadványszerkesztő programmal szuper dolog! Olyan hoz-
zád is közel álló témát kell választani, amihez kapcsolódóan úgy véled, hogy akadnának hirde-
tők is. Kiváló és hálás téma például a női/férfimagazin, a lakberendezési vagy éppen az élet-
mód/stílus magazin, mert rengeteg téma belefér és nagyon sokféle hirdetői kört érdekelhet. 
De akár pénzért is adhatod a digitális magazint, ha van olyan témád, amiben szakértő vagy és 
a piac hajlandó fizetni érte. 

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
A magazinodat felfuttatod, ismertté teszed. A magazint ingyen adod, illetve ingyen letölthetővé 
teszed. Nem a magazin eladásából, hanem az abban lévő hirdetési helyek kiadásából lesz a 
bevételed.

Kinek ajánlott?
Ha különös vonzalmat érzel a magazinok iránt vagy mindig is egy magazin szerkesztője szerettél 
volna lenni, akkor Neked ajánlom ezt a bizniszötletet. Nyomdai munkálatokra sem lesz szüksé-
ged, kiadási költségekkel sem kell számolnod, a környezetet is óvod, hiszen ma már sok online 
platform és kommunikációs csatorna áll a rendelkezésünkre, melyek segítségével lapozható/
nagyítható formában bemutathatjuk, közzétehetjük, megoszthatjuk a digitális kiadványokat. 

Digitális magazin – eladhatod a reklámhelyeket

tipptipp #9 #9

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
A profi kiadványszerkesztő programmal a magazin összeállítása remek kreatív elfoglalt-
ság lesz és egyben egy jól jövedelmező üzlet is válhat belőle. A magazinba kerülő fotók, 
illusztrációk előkészítéséhez pedig igen hasznos lehet a Photoshop program is.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Kiadványszerkesztés (InDesign)

Digitális grafika (Photoshop)

Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szükséged lesz 
egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) vagy megtanulod 
Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán. Ha megvan a webolda-
lad, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgáltatásodat például a Facebook-on és a Google 
Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezekben az online hirdetési lehetőségekben, hogy 
olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató a weboldaladra) és rendkívül jól célozhatók, 
tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, akiket valóban érdekel is, amit kínálsz. 

Holop Edina hallgatónk otthonmagazint állított össze

https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
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Van egy témád, amiről úgy gondolod, hogy vevő lenne rá a piac? Valamiben szakértő vagy, 
valamihez nagyon értesz? Add el a tudásod havi vagy negyedéves megjelenésű magazin for-
májában. Az igazi, nyomtatott, papíralapú magazin sokkal értékesebb a vevők szemében, mint 
a digitális. Ha egy tehetősebb célcsoportot célzol, ez az igazi választás. Egy profi kiadványszer-
kesztő programmal pedig öröm lesz a magazint formázni, összeállítani, tördelni.

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
A magazin, illetve az abban foglalt tartalom eladása, értékesítése. Igaz, hogy a nyomtatott ma-
gazinnak vannak költségei, de vonzóbb is a vevő számára, hiszen kézzelfogható.

Kinek ajánlott?
Ha különös vonzalmat érzel a magazinok iránt, ha imádod a papír illatát és mindig is egy ma-
gazin szerkesztője szerettél volna lenni, akkor Neked ajánlom ezt a bizniszötletet. Ha Te magad 
is szívesen veszel a kezedbe igényes, gondosan összeállított, mind vizuálisan, mind szövegesen 
minőségi tartalommal bíró magazinokat, katalógusokat, akkor pontosan tudod, hogy Te miért 
szereted őket kézbe venni. A saját magazinod megalkotásához már meg is vannak az inspirá-
ciók, ötletek.  

Magazin – melyet pénzért árusíthatsz

tipptipp #10 #10 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szükséged lesz 
egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) vagy megtanulod 
Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán. Ha megvan a webolda-
lad, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgáltatásodat például a Facebook-on és a Google 
Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezekben az online hirdetési lehetőségekben, hogy 
olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató a weboldaladra) és rendkívül jól célozhatók, 
tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, akiket valóban érdekel is, amit kínálsz. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
Saját témád magazinjának összeállítása remek kreatív elfoglaltság lesz, nem mellesleg 
akár egy jól jövedelmező üzlet is válhat belőle. A magazinba kerülő szebbnél szebb fo-
tók, illusztrációk előkészítéséhez hasznos lehet a Photoshop program is.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Kiadványszerkesztés (InDesign)

Digitális grafika (Photoshop)

Lendvai Réka hallgatónk esküvő témában készített magazint

http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
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Van egy könyved? Akár még csak a fejedben? Írd meg, tördeld be, illusztráld és állítsd elő nyom-
tatásra Te magad! Költségkímélő megoldás, mert az ilyen nyomdai előkészítési munkákért sú-
lyos pénzeket akasztanának le rólad a szakemberek. Továbbá a szakértők úgy tartják, hogy a 
saját kiadású könyveken sokkal nagyobb a haszon, mint ha kiadón keresztül adnád ki.
Több infó a saját könyvkiadásról, könyvkészítésről: www.konyvmuhely.hu/konyvkiadas

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
A könyvedet, a benne foglalt művedet eladod. Ha jó könyvet írsz, akár még népszerű is lehetsz, 
ami további járulékos hasznokat hozhat Neked.

Kinek ajánlott?
Íróknak és azoknak, akik még nem tudják, hogy írók, de már sejtik, hogy „van bennük egy 
könyv”. Az sem probléma, ha nem tartozol az előbbi csoportokba. Ha egyszerűen csak érdekel, 
hogy a „kéziratból” hogyan lesz könyv, a sok-sok apró elem hogyan áll össze egy egésszé, min-
dig is vonzott a kiadványok, a könyvek világa, akkor is Neked való ez a pálya. Írókkal, kiadókkal 
együttműködve vehetsz részt a különféle könyvek összeállításának, elkészítésének, kiadásának 
folyamatában. 

Saját könyved – tördeld és készítsd elő!

tipptipp #11 #11 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Könyvedet akár online és offline is reklámozhatod. Az online reklámozás rendkívül olcsó, szinte 
filléres tétel – lásd az előző biznisztippeknél. Illetve a közösségi média (Facebook, Instagram) a 
legjobb módja annak, hogy népszerűsítsd a könyvedet – akár ingyen. Könyvtördelőként-szer-
kesztőként, „könyvdesignerként” íróknak és kiadóknak is dolgozhatsz. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
A könyv tördelése, az illusztrációk legyártása mind-mind remek szórakozás lesz számod-
ra és könnyedén kivitelezheted a tananyagaink elsajátítása után.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Kiadványszerkesztés (InDesign)

Digitális grafika (Photoshop)

Joó Tímea hallgatónk Csitáry-Hock Tamás könyveit 
tördelte, szerkesztette, tervezett számukra egyedi 
dizájnt és borítót

http://www.konyvmuhely.hu/konyvkiadas
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/


26

33 tipp kreatívoknak
www.designakademia.hu

33 tipp kreatívoknak
www.designakademia.hu

27

KONCEPCIÓ
Mutasd meg magadat és a tehetségedet exkluzív módon! A különleges tehetséget különlege-
sen kell bemutatni. Minden megrendelőnek vagy munkaadónak leesik az álla, ha e-mail csatol-
mányok helyett egy komplett, igényes portfólió albummal a kezedben állítasz be. A gyönyörű 
műveket, legyen szó digitális grafikákról, fotókról, logókról, stb… papíron, albumban a legélve-
zetesebb nézegetni. Ha fotós vagy, akkor egy adott témára kiadott albumot akár értékesíthetsz 
is a könyvesboltokban.
Több infó a saját könyvkiadásról, könyvkészítésről: www.konyvmuhely.hu/konyvkiadas

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
Ha eladod az albumodat, akkor nem kérdés, hogy miből lesz ezen hasznod. Azonban ha „csak” 
azért készítesz portfólió albumot, hogy megmutasd benne a tehetségedet a leendő megren-
delőknek vagy munkaadóknak, közvetve az is hasznot hoz Neked, méghozzá jó kis hasznot, ha 
ennek segítségével, ennek hatására megkapod az aktuális munkát.

Kinek ajánlott?
Kreatívoknak (pl. designer, grafikus, lakberendező, dekoratőr), fotósoknak, kézműves alkotók-
nak, akiknek van mit megmutatniuk egy kézzelfogható igényes, gondosan összeállított, szem-
revaló képes albumban.

Kreatív portfólió – add albumban!

tipptipp #12 #12 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Kiadványodat akár online és offline is reklámozhatod. Az online reklámozás rendkívül olcsó, 
szinte filléres tétel – lásd az előző biznisztippeknél. Illetve a közösségi média (Facebook, Instag-
ram) a legjobb módja annak, hogy népszerűsítsd a kiadványodat – akár ingyen. Ha az album 
portfólióként szolgál, akkor „úton-útfélen mutogasd” leendő megbízóid/vásárlóid/megrende-
lőid számára, ugyanis ezzel adod el magadat, valamint a termékeidet/szolgáltatásaidat. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
Az album összeállítása, az illusztrációk legyártása mind-mind remek szórakozás lesz szá-
modra és könnyedén kivitelezheted a tananyagaink elsajátítása után.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Kiadványszerkesztés (InDesign)

Digitális grafika (Photoshop)

László Zsuzsanna hallgatónk egy esküvői fotós számára állított össze portfólió albumot

http://www.konyvmuhely.hu/konyvkiadas
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
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Van egy klassz hobbid? Csináld üzletszerűen és élj meg belőle! Például: Szeretsz varrni, remek 
textilfigurákat készítesz a gyerekeknek? Szeretsz egyedi tortákat sütni? Szeretsz különleges ék-
szereket készíteni? Többen csináltak már ezekből igazi bizniszt! Neked is sikerülhet hasonló 
vállalkozást létrehozni a hobbidból, akár saját webshoppal. 

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
Hogy az üzleti koncepciód min alapszik, az a hobbid jellegétől is függ. Azonban bármi is legyen 
a tevékenységi köröd, az biztos, hogy már azzal sok pénzt spórolhatsz meg, ha Te magad el 
tudod készíteni az induló vállalkozásod logóját, szórólapját, grafikáit, használati útmutatókat, 
névjegyet magadnak, fotókat a termékekről/szolgáltatásokról, stb…

Kinek ajánlott?
Annak ajánlom, aki már régóta gondolkozik rajta, hogy kedvelt hobbitevékenységét egy maga-
sabb szintre emelje, és elkezdje kiaknázni a benne rejlő vállalkozási és anyagi lehetőségeket is. 
Ha a hobbid olyan, mely más embereket is érdekelhet, akiknek éppen az általad, a hobbid által 
kínált termékekre/szolgáltatásokra van szüksége, megtalálhatod azt a célközönséget, akiknek 
eladhatsz, szolgáltathatsz. Tudod, a jelmondat: „hobbiból vállalkozás!”

Csinálj üzletet a hobbidból!

tipptipp #13 #13

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
Az induló vállalkozásodról súlyos anyagi terheket vehetsz le, ha Te magad el tudod ké-
szíteni az arculatot, logót, szórólapot, termékfotókat, stb…

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Logókészítés (Illustrator)

Digitális grafika (Photoshop)

Kiadványszerkesztés (InDesign)

Fotózás és retusálás (Photoshop)

Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szükséged lesz 
egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) vagy megtanulod 
Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán, ahol webshopkészítést is 
tanulhatsz. Ha megvan a weboldalad/webshopod, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgál-
tatásodat például a Facebook-on és a Google Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezek-
ben az online hirdetési lehetőségekben, hogy olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató 
a weboldaladra) és rendkívül jól célozhatók, tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, 
akiket valóban érdekel is, amit kínálsz. 

Tóth Máté hallgatónk saját edzésprogramjuk számára tervezett logót

https://designakademia.hu/tanfolyamok/logokeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/fotozas-retusalas-online/
http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
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A gyermekszületés az egyik olyan meghatározó alkalom az emberek életében, amikor hajlan-
dóak érzelmi alapon költeni bizonyos dolgokra. Egyedi babaalbum a kisbaba fotóiból összevá-
logatva, dekorálva, grafikákkal ellátva – ez sok szülő szívét megdobogtatja. És az a legszebb az 
egészben, hogy itt nem is kell megállni, minden életszakaszról, fontos eseményekről készített 
fotókból összeállítható kreatív album. Akár a család által készített fotók is belekerülhetnek az 
albumba, ugyanis néhány profi retusálási technika birtokában a még „elveszettnek hitt” fotókat 
is feljavíthatod.  Az album nyomtatásáról akár Te is, de a megrendelő is gondoskodhat, például 
a CEWE fotókönyvek weboldalán: www.cewe.hu

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
Az album összeállításának, a digitális grafikák elkészítésének munkadíja.

Kinek ajánlott?
Bárkinek, akinek felkelti az érdeklődését ez a bizniszötlet. Ha esetleg fotósként tevékenykedsz, 
és kifejezetten kisbabákat/gyerekeket/családokat fotózol, akkor plusz szolgáltatásként kreatív 
albumot is összeállíthatsz számukra a róluk készített fotókból, illetve ajándékként, bónuszként 
is működhet az album, mely biztosan jó pont lenne a megrendelőidnél. 

Kreatív babaalbum

tipptipp #14 #14 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szükséged lesz 
egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) vagy megtanulod 
Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán. Ha megvan a webolda-
lad, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgáltatásodat például a Facebook-on és a Google 
Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezekben az online hirdetési lehetőségekben, hogy 
olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató a weboldaladra) és rendkívül jól célozhatók, 
tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, akiket valóban érdekel is, amit kínálsz. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
A tanultak segítségével szórakoztató munka lesz a megrendelő által küldött fotókból 
összeállítani az albumot.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Digitális grafika (Photoshop)

Karakterkészítés (Illustrator)

Kiadványszerkesztés (InDesign)

Fotózás és retusálás (Photoshop)

Suri Alexa hallgatónk bájos babaalbumot készített

http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/karakterkeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/fotozas-retusalas-online/
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Csakúgy, mint az előző biznisztippnél. Az esküvő az egyik olyan meghatározó alkalom az em-
berek életében, amikor hajlandóak érzelmi alapon költeni bizonyos dolgokra. Egyedi esküvői 
album az ifjú pár fotóiból összeválogatva, dekorálva, grafikákkal ellátva – ez majdnem minden 
házaspár szívét megdobogtatja. Az album nyomtatásáról akár Te is, de a megrendelő is gon-
doskodhat, például a CEWE fotókönyvek weboldalán: www.cewe.hu

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
Az album összeállításának, a digitális grafikák elkészítésének munkadíja.

Kinek ajánlott?
Bárkinek, akinek felkelti az érdeklődését ez a bizniszötlet. Ha esetleg fotósként tevékenykedsz, 
és kifejezetten rendezvények, esküvők fotózására specializálódtál, akkor plusz szolgáltatásként 
egyedi albumot is összeállíthatsz a párok számára a kreatív fotózásukról és az esküvőjükről ké-
szített fotókból, illetve ajándékként, bónuszként is működhet az album, mely biztosan jó pont 
lenne a Nagy Napjukra készülő pároknál. 

Kreatív esküvői album

tipptipp #15 #15 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szükséged lesz 
egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) vagy megtanulod 
Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán. Ha megvan a webolda-
lad, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgáltatásodat például a Facebook-on és a Google 
Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezekben az online hirdetési lehetőségekben, hogy 
olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató a weboldaladra) és rendkívül jól célozhatók, 
tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, akiket valóban érdekel is, amit kínálsz. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
A tanultak segítségével szórakoztató munka lesz a megrendelő által küldött fotókból 
összeállítani az albumot.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Digitális grafika (Photoshop)

Karakterkészítés (Illustrator)

Kiadványszerkesztés (InDesign)

Fotózás és retusálás (Photoshop)

Grósz-Bartha Ilona hallgatónk látványterve egy esküvői weboldalhoz,
melyen helyet kaphatnak az esküvői fotók is

https://cewe.hu/
http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/karakterkeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/fotozas-retusalas-online/
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Pozicionálás! Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az ún. manufaktúra jelleggel, saját 
kézzel, kis tételben, egyedileg gyártott lakberendezési- vagy használati tárgyak, ruhák, játékok, 
ékszerek, kézműves ehető-iható finomságok, stb… Ezeknek a kreatív alkotóknak szükségük van 
kreatív arculatra és reklámokra, hogy a portékájukat értékesíteni tudják. Egy igényes, egyedi 
terméket gyártó vállalkozó jól felfogott érdeke a kifényesített, igényes arculat, mely felkelti a 
vevő érdeklődését a termékei iránt. Nos, ennek a minőségi arculatnak a kialakításában, meg-
tervezésében fogsz tudni segíteni a kreatív alkotóknak.

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
A vállalt munkák, például logótervezés, szórólapkészítés, újságreklám tervezése, használati út-
mutatók tervezése, csomagolásdesign, termékfotók készítése/retusálása, stb… munkadíja.

Kinek ajánlott?
Főleg annak ajánlom, aki maga is vonzónak találja a kreatív alkotók, a kézműves termelők kis 
szériás, egyedi portékáit, és szívesen segédkezne ezek felfuttatásában az arculat- és imázs ter-
vezésén keresztül.

Kreatív alkotók kreátora

tipp #16tipp #16 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szükséged lesz 
egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) vagy megtanulod 
Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán. Ha megvan a webolda-
lad, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgáltatásodat például a Facebook-on és a Google 
Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezekben az online hirdetési lehetőségekben, hogy 
olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató a weboldaladra) és rendkívül jól célozhatók, 
tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, akiket valóban érdekel is, amit kínálsz. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
A komplett arculat és a kreatívok kivitelezéséhez mindent megtanulhatsz.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Logókészítés (Illustrator)

Digitális grafika (Photoshop)

Kiadványszerkesztés (InDesign)

Kreatív stílusfejlesztés

Gaál Bernadett hallgatónk arculatterve egy kisvárosban található,
kézműves finomságokat készítő cukrászda számára

http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/logokeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kreativ-stilusfejlesztes-online/
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A poszterek és a vászonképek azok a dekorkellékek, amik jelentősen befolyásolják egy-egy he-
lyiség hangulatát, stílusát. Poszterekkel/vászonképekkel viszonylag olcsón és könnyen feldob-
ható vagy akár újjávarázsolható egy-egy helyiség, a gyerekszobától kezdve az irodáig. Ezt jól 
tudják a vásárlók is. Ezért lesz keresett a poszter/vászonkép webshop, ahol csak rajtad mú-
lik, hogy milyen klassz posztereket/vászonképeket kreálsz és kínálsz a vevőknek. Kerettel vagy 
anélkül, esetleg online PDF-ben letölthető módon? Wow, micsoda ötlet! Ha online veszi meg a 
vevő, akkor olcsóbb, letölti PDF-ben és ő maga nyomtatja ki vagy nyomtattatja ki egy digitális 
gyorsnyomdában/vászont is nyomtató nyomdában.

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
Egy posztert/vászonképet csak egyszer kell megtervezni és számtalanszor eladhatod újra és 
újra a webshop vevőinek.

Kinek ajánlott?
Annak ajánlom, akit érdekel a lakberendezés, különösen a poszterek világa, de a posztereken 
kívül beszélhetünk akár vászonképekről is, hiszen manapság ezek is nagyon trendik. A poszte-
rekre és a vászonképekre a cuki karakterektől kezdve az egyedi grafikákon át egészen a han-
gulatos fotókig szinte „bármi” kerülhet – igazodva az adott miliőhöz, lakberendezési stílushoz.

Poszter/vászonkép webshop

tipptipp #17 #17 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Webshop – szükséged lesz egy webshopra. Ha a weboldalkészítés mellett a webáruházkészí-
téssel is megismerkednél, akkor a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán erre is lesz lehetősé-
ged, hiszen ráépülő tananyagként lépésről lépésre megtanulhatod a webshopkészítést is.

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
A tanfolyamon megtanulod kezelni a professzionális képszerkesztő programot, továbbá 
mindent megtanulsz a nyomtatásra szánt munkák specifikusságáról.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Digitális grafika (Photoshop)

Karakterkészítés (Illustrator)

Fotózás és retusálás (Photoshop)

Kreatív stílusfejlesztés

Kindl Anett hallgatónk design poszter terve, mely akár vászonra is kerülhet

http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/karakterkeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/fotozas-retusalas-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kreativ-stilusfejlesztes-online/
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Infografika-önéletrajz „író”. Ki hallott még ilyet?! Óriási újdonság, amivel Neked kell learatni a 
babérokat! Vállalj önéletrajz-készítést infografikából! Aki ilyen CV-t nyújt be egy meghirdetett 
álláspályázatra, a munkaadók álla biztosan leesik majd. Minden megrendelő egyedi stílusú, 
testreszabott önéletrajzot kap a saját adataival és kompetenciáival, a megpályázandó munka-
kör figyelembevételével.

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
A munkadíj, amiért az infografika önéletrajzot elkészíted. Számíthatsz keresletre, mivel ez egy 
új műfaj és egyébként is egyre nagyobb igény (mind a munkavállalók, mind a munkaadók ré-
széről) van a kreatív önéletrajzokra, portfóliókra. 

Kinek ajánlott?
Bárkinek, akinek ez a bizniszötlet szimpatikus, és Te magad is szereted az igényes, kreatív, jól 
áttekinthető és értelmezhető „nyomtatványokat”, Te magad is szívesen alkotnál kreatív CV-ket 
mások számára.

Kreatív önéletrajzok „írója”

tipptipp #18 #18 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szükséged lesz 
egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) vagy megtanulod 
Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán. Ha megvan a webolda-
lad, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgáltatásodat például a Facebook-on és a Google 
Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezekben az online hirdetési lehetőségekben, hogy 
olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató a weboldaladra) és rendkívül jól célozhatók, 
tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, akiket valóban érdekel is, amit kínálsz. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
Megtanulhatod elkészíteni az infografika önéletrajzot, amit később, a tudás birtokában 
már magad is variálhatsz, egyénre szabhatsz. 

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Digitális grafika (Photoshop)

Kovács Csaba hallgatónk saját kreatív CV-jét készítette el

http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
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Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek az infotermékek. Mi az az infotermék? 
„Az infotermék nem könyv és nem tudományos értekezés. Lényege, hogy egy adott szakterületen adja 
át a meglévő szakmai tudást és tapasztalatot. Az infotermék gyakorlatias, azonnal hasznosítható ta-
nácsokat ad, az itt megszerzett tudás azonnal konkrét eredményekre fordítható. Az infotermék tehát 
az ügyfelek igényeire ad választ, konkrét segítséget nyújt nekik egy adott probléma megoldásában.” 
Az infoterméket le kell gyártani. Formája lehet pendrive-ra kerülő anyag, esetleg CD, DVD, le-
tölthető PDF, de akár nyomtatott anyag is. Akármi legyen is az, szükség van arculatra, borítókra, 
reklámokra, stb… Ha pozicionálod magad mint az infotermékek specialistája, nem kérdés, hogy 
aki infoterméket, stílusos infotermék dizájnt akar gyártatni, terveztetni, az kihez fog fordulni.

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
Egy infotermék kapcsán számos kreatív anyagot kell megtervezni: lemezborítók, pendrive-di-
zájn, PDF anyagok borítója, PDF anyagok tördelése, levélpapír, stb… Ez mind-mind munkadíjat 
jelent számodra.

Kinek ajánlott?

Annak ajánlom ezt a bizniszötletet, aki kedveli a szervezést igénylő feladatokat, nem riad vissza 
egy kis bonyodalomtól, mert egy komplett infotermék-arculat összehangolása bizony nem kis 
kihívás. Viszont ez a munkadíjban is meglátszik.

Infotermék specialista

tipptipp #19 #19 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szükséged lesz 
egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) vagy megtanulod 
Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán. Ha megvan a webolda-
lad, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgáltatásodat például a Facebook-on és a Google 
Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezekben az online hirdetési lehetőségekben, hogy 
olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató a weboldaladra) és rendkívül jól célozhatók, 
tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, akiket valóban érdekel is, amit kínálsz. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
Legyen szó bármilyen infotermékhez kapcsolódó kreatív munkáról, a tanultak után egyik 
sem jelent majd akadályt a számodra.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Logókészítés (Illustrator)

Digitális grafika (Photoshop)

Kiadványszerkesztés (InDesign)

Kreatív stílusfejlesztés

Riba Nikolett hallgatónk lemezborítókat tervezett

http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/logokeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kreativ-stilusfejlesztes-online/
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A kreatív hobbidat (pl. lakberendezés, stb.) egyesítsd a grafikus designer tudásoddal! Szerintem 
klassz lenne egy webshop, ahol különféle egyedi dekorcuccokat lehetne vásárolni. Vagy akár 
dekorcuccok sablonjait, amiket aztán az ember maga készíthet el – akár kreatív hobbi, akár lak-
berendezés, textil, stb… témában. Ezeket a megvásárolható dekorcuccokat pedig Te állíthatnád 
elő, hiszen akár egy falmatricát  vagy egy szabásmintát is meg tudsz majd tervezni…

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
Ha elkészítesz például egy falmatrica tervet, egy játékfigura sablont, azzal csak egyszer kell 
dolgoznod, és számtalanszor eladhatod a webshopban. Akár online aukciós oldalakon is hir-
detheted őket.

Kinek ajánlott?
Akinek egyébként is a vérében van a kreatív hobbi, a dekoráció, a lakberendezés, és mindemel-
lett a grafikai tervezés terén is jártas kreatív alkotó. „Több legyet egy csapásra!”

Dekormánia – avagy hobbi és grafikai tervezés együtt!

tipptipp #20 #20 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szükséged lesz 
egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) vagy megtanulod 
Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán. Ha megvan a webolda-
lad, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgáltatásodat például a Facebook-on és a Google 
Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezekben az online hirdetési lehetőségekben, hogy 
olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató a weboldaladra) és rendkívül jól célozhatók, 
tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, akiket valóban érdekel is, amit kínálsz.

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
A különféle kreatív dekorcuccok előállításában is segítségedre lesznek a tanultak.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Digitális grafika (Photoshop)

Karakterkészítés (Illustrator)

Kreatív stílusfejlesztés

Rutai Enikő hallgatónk 
karaktere

Füle Emese hallgatónk 
karaktere

Ujfalusi Melinda hallgatónk
karaktere

– gyerekszobába illő karakterek,
melyekből akár falmatrica is lehet –

http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/karakterkeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kreativ-stilusfejlesztes-online/
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A tanultakat hasznosítsd úgy, hogy a legkisebbek számára állítasz elő grafikákat, kifestőket, 
kreatív játékokat, stb… és megtanítod nekik használni, kivágni, elkészíteni ezeket. Igazán hálás 
munka, ha szeretsz gyerekekkel foglalkozni. Az ilyen és hasonló kreatív foglalkozások manap-
ság hatalmas sikernek örvendenek, saját márkanévvel látják el őket, gondoljunk csak például a 
Kerekítő foglalkozásokra: www.kerekito.hu 

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
A foglalkozásokért szedett díj, belépő.

Kinek ajánlott?
Annak ajánlom, aki szeret gyerekekkel foglalkozni. Ha van kapcsolatod bölcsikben, óvodákban, 
családi napközikben, esetleg rendezvényszervezőkkel (rendezvényeken – pl. családi nap, eskü-
vő, stb – is lehet gyereksarkot kialakítani, kézműves foglalkozásokat tartani)  – ez kiváló lehető-
ség Neked. És ha nemcsak a foglalkozások megtartása izgalmas számodra, hanem az azokra 
való előkészületek is már örömmel töltenek el, szívesen ötletelsz, tervezel, készítesz mintákat. 

Foglalkozások gyerekeknek

tipptipp #21 #21 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szükséged lesz 
egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) vagy megtanulod 
Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán. Ha megvan a webolda-
lad, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgáltatásodat például a Facebook-on és a Google 
Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezekben az online hirdetési lehetőségekben, hogy 
olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató a weboldaladra) és rendkívül jól célozhatók, 
tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, akiket valóban érdekel is, amit kínálsz. 

Gelencsér Anna hallgatónk amigurumi figu-
rák horgolásmintáit tartalmazó katalógusa

Szebenyi-Ujj Nóra hallgatónk karakterei is lehetnek kreatív gyerekfoglalkozások „szereplői”

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
A különböző kreatív hajtogatnivalók, kivágnivalók, kifestők, kitépők, stb… elkészítésében 
kiválóan tudod majd hasznosítani a tanultakat.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Digitális grafika (Photoshop)

Karakterkészítés (Illustrator)

Kiadványszerkesztés (InDesign)

http://www.kerekito.hu/
http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/karakterkeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
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Nyiss saját pólóboltot az interneten! Ehhez ma már számos hazai és külföldi pólós vállalkozás 
ad lehetőséget. Például: www.polomania.hu vagy www.spreadshirt.com
Sőt, ha tehetségesnek bizonyulsz és kereslet is lesz a művészetedre, később akár saját márkát 
is alapíthatsz.

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
A pólókat, az egyedi póló design-okat eladod.

Kinek ajánlott?
Annak ajánlom, akiben van egy kis kreativitás, mert itt aztán korlátok nélkül kiélheti. A mai 
napig nagy népszerűségnek örvendenek az egyedi feliratozású és grafikájú, vicces vagy éppen 
egészen művészi dizájnú pólók, egyéb textiltermékek. Születés/névnapra remek ajándékok, 
lány/legénybúcsúra, egyéb rendezvényekre mindig találó egyenruhák.

Pólóbolt a neten

tipptipp #22 #22 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Keress rá a Google-ben az „online póló bolt” kulcsszóra, illetve külföldi weboldalak esetén az 
„online t-shirt shop”-ra, és számtalan olyan weboldalt találsz, amik teret adnak a saját pólóbolt 
nyitásnak. Az előzőekben említettem két példát én is.

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
A pólók lenyomatának design-ját meg tudod majd tervezni a tanultak segítségével.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Logókészítés (Illustrator)

Karakterkészítés (Illustrator)

Digitális grafika (Photoshop)

Nagyné Polgár Katalin hallgatónk ötletes pólódizájn terve

https://polomania.hu/
https://www.spreadshirt.com/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/logokeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/karakterkeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/karakterkeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
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Add el a digitális alkotásaidat! Logót, grafikát, szórólapot, bármit is kreálsz, add el a nagykö-
zönségnek. Például a www.graphicriver.net egy olyan weboldal, ahol mindenféle kreatív digi-
tális alkotás közül lehet válogatni. Ha egy cégvezetőnek, egy vállalkozónak, egy szakembernek 
gyorsan szüksége van egy szórólapra, nincs ideje vagy nincs elég anyagi kerete megterveztetni 
egy designerrel, akkor ide jön, hogy vegyen egy dekoratív sablont, amit testre szabhat, átírhat. 
Nos, Te leszel az, aki legyártja ezeket a sablonokat és eladod az oldalon keresztül. Csak egyszer 
dolgozol vele és számtalanszor megveszik majd. 

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
Csak egyszer dolgozol egy kreatív alkotással és azt számtalanszor megvásárolhatják.

Kinek ajánlott?
Annak ajánlom, aki szeretne kreatív digitális alkotásokat készíteni és ebben a bizniszben tevé-
kenykedni, de nem akar foglalkozni a megrendelők felkutatásával. „Online kirakatod” lesz, ahol 
bemutathatod és eladhatod az alkotásaidat.

Add el a digitális alkotásaidat!

Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
A graphicriver.net (az envatomarket.com-hoz tartozik) majd reklámoz helyetted is, Te csak 
regisztrálj és töltsd fel az alkotásaidat! Regisztráció: https://author.envato.com/join 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
Logó, szórólap, többoldalas kiadvány? Mindegyiket el tudod majd készíteni a megszer-
zett tudásnak köszönhetően, és sablonként eladhatod őket.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Digitális grafika (Photoshop)

Logókészítés (Illustrator)

Karakterkészítés (Illustrator)

Kiadványszerkesztés (InDesign)

Domonkos Renáta hallgatónk egy fiktív
futóverseny számára tervezett plakátot

Csatári-Szűcs Tímea hallgatónk egy fiktív 
ruhamárka számára tervezett logót

tipptipp #23 #23

https://graphicriver.net/
https://graphicriver.net/
https://author.envato.com/join
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/logokeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/karakterkeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
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Esküvő, szülinap, gyermekszületés, konferenciák, workshopok, stb... olyan rendezvények, 
amikre meghívók, ültetőkártyák, menükártyák, köszönőkártyák, brosúrák, plakátok, logózott 
reklámtermékek, stb... tömegét rendelik az emberek. Tervezd meg és gyárt(a)sd le Te ezeket! 
Szakosodj rendezvényekre, esetleg társulj rendezvényszervezővel, dekoros céggel, rendezvé-
nyeknek/eseményeknek helyet adó közösségi irodával, stb...

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
A megrendelésre gyártott kreatív anyagokért munkadíjat kérhetsz.

Kinek ajánlott?
Annak ajánlom, akitől a rendezvényszervezés sem áll távol, hiszen így pontosan tudja, hogy 
mikor milyen kreatívokra, grafikai anyagokra van szükség. Az pedig csakis előny, ha némi mar-
ketinges szemlélettel is fel van vértezve, hiszen így még azt is tudja, hogy hogyan lehet megtöl-
teni a nézőteret. Ha az előbbi szempontok esetleg éppen Rád is érvényesek és maga a grafikai 
tervezés is megy, a kreatív ötleteknek sem vagy híján, akkor ez a bizniszötlet Neked való. 

Rendezvények kreatívja

tipptipp #24 #24 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Tuti ötlet, ha társulsz például egy rendezvényszervezővel, egy esküvőszervezővel, egy 
dekoros céggel, vagy esetleg egy nyomdával. Azonban az online reklámot is ajánlom. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
Meghívó, menükártya, ültetőkártya, brosúra, stb... Mindegyiket el tudod majd készíteni 
a megszerzett tudásnak köszönhetően.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Digitális grafika (Photoshop)

Logókészítés (Illustrator)

Karakterkészítés (Illustrator)

Kiadványszerkesztés (InDesign)

Domonkos Henrietta hallgatónk egy fesztivál számára készített plakátot

https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/logokeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/karakterkeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
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Ma már nem kérdés, hogy a legtöbb márka, vállalkozás, szakember a közösségi média világá-
ban is „hallatja a hangját”, jelen van, a közösségi oldalakat márkaépítésre, a célközönségükkel 
való kapcsolattartásra, információk, edukáló, élményt adó és szórakoztató tartalmak megosz-
tására egyaránt használják, továbbá hirdetéseket, kampányokat futtatnak ezen platformok 
hirdetési rendszerei segítségével. Egyrészt az oldalak megjelenéséhez is több grafikai elemre 
van szükség (pl. borítófotó, profilfotó), másrészt magukhoz az oldalakon közzétett posztokhoz, 
hirdetésekhez is rengeteg vizuális tartalmat kell gyártani. A csak szöveges posztok, hirdetések 
nem működőképesek! A legtöbb cég, szakember azonban sem idővel, sem hozzáértéssel nem 
rendelkezik, hogy ezeket a kreatívokat elkészítse. Ám itt jössz Te a képbe! – arra szakosodsz, 
hogy közösségi média oldalak, tartalmak kreatívjait legyártsd. Ha még azzal is tisztában vagy, 
hogy melyik platformra milyen méretű/arányú vizuális tartalmakra van szükség, hol-milyen 
kreatív működik igazán, mitől lesz ütős az adott poszt/hirdetés kreatív tartalma, az csakis előny!

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
A megrendelésre gyártott közösségi média kreatív anyagokért munkadíjat kérhetsz. 

Kinek ajánlott?
Annak ajánlom, aki szeretne grafikai munkákat készíteni, például akár készen kapott szöveges 
tartalomhoz (pl. hirdetés) kreatívot készíteni, meglévő anyagokat (pl. termékfotó, rendezvény-
fotó) kreatív formába önteni, és a közösségi média világa sem áll távol tőle, sőt akár ő maga is 
menedzsel közösségi oldalakat, hirdetéseket. 

A közösségi média kreatívja

tipptipp #25 #25 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szükséged lesz 
egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) vagy megtanulod 
Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán. Ha megvan a webolda-
lad, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgáltatásodat például a Facebook-on és a Google 
Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezekben az online hirdetési lehetőségekben, hogy 
olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató a weboldaladra) és rendkívül jól célozhatók, 
tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, akiket valóban érdekel is, amit kínálsz. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
Egy közösségi média kreatív elkészítéséhez többféle eszközt és technikát be tudsz vetni, 
így a tanultakat egytől-egyig hasznosítani tudod a kreatívok tervezése során. Sőt, akár 
sablonokat (ebbe ültetve az adott vizuális tartalmat) is előkészíthetsz, melyeket követke-
zetesen lehet alkalmazni az adott cég adott közösségi platformjain. 

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Digitális grafika (Photoshop)

Logókészítés (Illustrator)

Karakterkészítés (Illustrator)

Fotózás és retusálás (Photoshop)

Gaál Bernadett hallgatónk Instagram poszt-sablonokat készít

http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/logokeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/karakterkeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/fotozas-retusalas-online/


54

33 tipp kreatívoknak
www.designakademia.hu

33 tipp kreatívoknak
www.designakademia.hu

55
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A bloggerek és az influencerek (az influencerek a közösségi média felületeken lévő, nagy ra-
jongótáborral rendelkező személyek, akik igen nagy befolyással vannak követőtáborukra – szí-
nes, izgalmas bejegyzéseikkel (fotós, videós tartalmak) „üzennek” rajongóiknak, hogy milyen 
terméket vásároljanak, milyen szolgáltatást vegyenek igénybe) igazi terepe a közösségi média. 
Nekik igazán nagy szükségük van a kreatív tartalmakra! És megint csak itt jössz Te a képbe! – A 
bloggereknek a blogjukon egy-egy bejegyzésük illusztrálásához is szükség lehet grafikai anya-
gokra, és akár másikakra/még többre a közösségi platformjaikon (gondoljunk csak a felületek 
különbségeire), és akár személyre/témára szabott sablonokat is gyárthatsz számukra. Az influ-
encerek is folyamatosan vizuális tartalmakkal dolgoznak, az egyedi, figyelemfelkeltő kreatívok 
az ő esetükben elengedhetetlenek. Te a kreatív ötleteiddel és a kreatívok kivitelezésével tudsz 
segíteni nekik. 

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
A megrendelésre gyártott kreatív anyagokért munkadíjat kérhetsz. 

Kinek ajánlott?
Annak ajánlom, aki akár adott témá(k)ban (pl. gasztronómia, életmód, utazás, szépségápolás, 
stb) szeretne grafikai munkákat készíteni, elsősorban online platformokra. Ha Te éppen érdek-
lődsz is ezen témák iránt, akkor a motiváció, az inspiráció is kellő lendületet adhat a munkához. 

Bloggerek, influencerek kreatívja

tipp #26tipp #26 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szükséged lesz 
egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) vagy megtanulod 
Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán. Tuti tipp: Ha tudatosan, 
célirányosan követsz bloggereket, influencereket, akkor rálátásod lesz a munkájukra, a tartal-
maikra, oldalkezelési/posztolási „technikájukra”, és ezek fényében tudod felajánlani a segítsé-
gedet/elvállalni a megbízást. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
A kreatívok elkészítéséhez többféle eszközt és technikát be tudsz vetni, így a tanultakat 
egytől-egyig hasznosítani tudod a különféle online platformokra szánt, adott témához 
kapcsolódó kreatívok elkészítése során.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Digitális grafika (Photoshop)

Logókészítés (Illustrator)

Karakterkészítés (Illustrator)

Fotózás és retusálás (Photoshop)

Szente Ádám László hallgatónk egy portál tartalmait gyűjti össze kiadvány formájában

http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/logokeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/karakterkeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/fotozas-retusalas-online/
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A mesekönyveket és magukat a meséket a szebbnél szebb grafikák, rajzok keltik életre, a gye-
rekfoglalkoztatókba pedig szintén szükség van illusztrációkra a feladatok mellé, hogy a gye-
rekek kedvet kapjanak azok elvégzéséhez. A rajztudás előny, de akár különösebb rajztudás 
nélkül is képes lehetsz bájos, cuki vagy éppen menő, vagány karakterek megalkotására, melyek 
mesekönyvek, gyerekfoglalkoztatók szereplői lehetnek – a gyerekek imádni fogják őket, sőt, 
még a szülők (valójában ők a termékek vásárlói) is szívesen kézbe veszik ezeket a kiadványokat. 
Az „alkotói palettádon” az egyszerűbb vonalvezetésű és színezésű karakterek és az egészen 
komplex, egyedibb rajztechnikákkal megrajzolt és színezett karakterek egyaránt megtalálhatók 
lehetnek. Téma és stílus tekintetében is különféle karakterek születhetnek. Továbbá ha sikerül 
egyedi, csakis Rád jellemző stílust/rajztechnikát kifejlesztened, akkor karaktereid igazán egye-
diek lesznek, a „kézlenyomatod” mindegyiken visszaköszön, egyértelműen felismerhető, hogy 
ezek a Te karaktereid. Ha pedig az lenne a célod, hogy a gyerkőcök az általad rajzolt karakte-
reket az azok kiszínezésével keltsék életre, akkor karaktereid színezőkben is helyet kaphatnak. 

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
A kiadványokhoz készített illusztrációkért munkadíjat kérhetsz. 

Kinek ajánlott?
Annak ajánlom, aki különös vonzalmat érez a mesés grafikák, illusztrációk iránt és ő maga is 
szívesen rajzolná őket – mesekönyvekhez, gyerekfoglalkoztatókhoz. Magadra is ismertél?

Mesekönyvek illusztrátora

tipptipp #27 #27 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Tuti ötlet, ha könyvkiadókkal, mesekönyvírókkal, gyerekfoglalkoztatók tervezői-
vel, készítőivel veszed fel a kapcsolatot. Azonban az online reklámot is ajánlom. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
Megtanulhatod a karakterrajzolás minden csínját-bínját, a különféle körvonalazási és 
színezési technikákkal karöltve – az egyszerűbb karakterektől a kifejezetten bonyolult 
karakterekig. 

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Karakterkészítés (Illustrator)

Héli Alíz hallgatónk
mesébe illő karaktere

Vágóné Ugró Szilvia hallgatónk
mesekönyvborítót tervezett

https://designakademia.hu/tanfolyamok/karakterkeszites-online/
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A kiadványok többségébe illusztráció (ez lehet fotó, rajz, grafika, diagram, infografika) is kerül, 
így ha kifejezetten arra szakosodsz, hogy kiadványok illusztrátora leszel, akkor igen változatos 
kiadványokba készíthetsz igen változatos illusztrációkat. Ha elég nagy (rés)piacot találsz, akkor 
pozionálhatod is magad, és azt mondod, hogy Te csak az X típusú kiadványok illusztrátora vagy, 
adott típusú kiadványokba adott típusú illusztrációkat készítesz. Egy-egy könyv illusztrálására 
is leszerződhetsz, de akár rendszeresen megjelenő kiadvány illusztrálását is elvállalhatod. És 
bár a nyomtatott média kezd háttérbe szorulni, a digitális kiadványokat is el kell látni illuszt-
rációkkal. A holtidőkben pedig olyan megrendeléseknek tehetsz eleget (akár más szakembe-
rekkel  – mint pl. designer, esküvőszervező, nyomda – együttműködve), mint például illusztrált 
arculattervek, meghívók, naptárak, csomagolások. Sőt akár a portrérajzolásban vagy éppen az 
infografika-készítésben is kipróbálhatod magad.

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
A kiadványokhoz, egyéb anyagokhoz készített illusztrációkért munkadíjat kérhetsz. 

Kinek ajánlott?
Annak ajánlom, aki szívesen életre keltené, kreatív tartalmakkal látná el a különféle kiadvá-
nyokat – legyen szó könyvről, szakkönyvről, magazinról, folyóiratról, naptárról. Ha Te magad is 
szívesen veszel kézbe igényes kiadványokat, akkor ez igazi „álommeló” lehet számodra, és akár 
több lábon is állhatsz, ha elég gyakorlatra és rutinra teszel szert.  

Kiadványok illusztrátora

tipptipp #28 #28 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Tuti ötlet, ha kiadókkal, írókkal, szerkesztőségekkel, nyomdákkal, design stúdiókkal, marke-
ting/kreatív ügynökségekkel veszed fel a kapcsolatot. Azonban az online reklámot is ajánlom. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
Az Illustrator program megismerése azért lesz számodra hasznos, mert segítségével 
különféle ábrákat, illusztrációkat, karaktereket rajzolhatsz, melyek kiadványok színes 
szereplői lehetnek, de akár egyéb területeken (pl. infografika-készítés, portrérajzolás) is 
kamatoztathatod a tanultakat.

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Logókészítés (Illustrator)

Karakterkészítés (Illustrator)

Kovács Gábor hallgatónk illusztrációja Fejes Beáta hallgatónk portrérajza

https://designakademia.hu/tanfolyamok/logokeszites-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/karakterkeszites-online/
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A kulcs itt is a pozicionálás! Lehetsz fotós, igen, de fontos, hogy leszűkítsd a fotózási „területe-
det”, és azon a területen Te legyél a profi fotós. Tényleg csak egy szélsőséges példa: ne akarj 
cuki újszülötteket és szexi topmodelleket is fotózni, mert nem vehetők egy kalap alá – más 
miliőt, más eszközöket, más fotózási technikákat, más látásmódot kíván meg a fotózásuk. Fó-
kuszálj egy-egy célcsoportra, egy-egy területre/témára, egyszóval specializálódj! Például lehetsz 
ingatlanfotós, aki kifejezetten eladó lakásokat/házakat fotóz ingatlanirodák számára. De lehetsz 
például gasztrofotós, aki gasztrobloggerek és receptmagazinok számára készít étvágygerjesztő 
fotókat. Ha portréfotózásba kezdesz, akkor is pozocionáld magad, hiszen még a portréfotózá-
son belül is többféle terület van (pl. üzleti portré fotózás vs. családi fotóalbum bővítése). Igen, 
lehetsz „sokadik” esküvői fotós is, miért ne?! Azonban találd meg a saját stílusodat, a fotóidat 
egyedi, csakis Rád jellemző hangulat járja át. 

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
Az általad készített fotókért munkadíjat kérhetsz – akár úgy is, hogy például egy rendezvényt 
fotózol végig, akár úgy is, hogy portrésorozatot készítesz a saját stúdiódban, akár úgy is, hogy 
az általad, adott témában készített fotókat stock fotóként árulod fotóletöltő felületeken. 

Kinek ajánlott?
Bárkinek, akár annak is, aki „csak” hobbi szinten szeretne fotózni, vagy éppen saját vállalkozá-
sához, annak különféle megjelenéseihez saját maga szeretné készíteni a fotókat. Te vagy az? 

Fotós

tipptipp #29 #29 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szükséged lesz 
egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) vagy megtanulod 
Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán. Ha megvan a webolda-
lad, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgáltatásodat például a Facebook-on és a Google 
Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezekben az online hirdetési lehetőségekben, hogy 
olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató a weboldaladra) és rendkívül jól célozhatók, 
tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, akiket valóban érdekel is, amit kínálsz. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
A fotózási alapismereteken túl gyakorlatias tippek és trükkök sokaságával ismerked-
hetsz meg, melyeket a profi, különleges fotók elkészítéséhez vethetsz be, és még a retu-
sálás „rejtelmeibe” is betekintést kapsz.  

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Fotózás és retusálás (Photoshop)

Gál Rita hallgatónk egy számára kedves pillanatot kapott lencsevégre

http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/fotozas-retusalas-online/
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Nem csalás, nem ámítás, még a profi fotósok is sok munkaórát töltenek fotóik „feljavításával”, 
retusálásával. A retusálás persze nem minden, a jó alap nem hiányozhat, avagy egy rosszul 
„megkomponált” fotón még a retusálás sem segít. Ha nem vagy fotós, vagy esetleg tényleg 
csak ritkán fotózol, ettől függetlenül „szakosodhatsz” retusálásra. Egy profi fotós mellett is el-
helyezkedhetsz, akinek kifejezetten azzal segítesz, hogy Te végzed el a fotókon az utómunkákat 
(jelentős időt spórolva neki), de akár egy fotóstúdióval is együttműködhetsz, ahol Te leszel az 
elkészült fotók retusálója. Sőt, biztosan akadnak olyan „hobbi” fotósok, akik akár saját részre/
vállalkozásuk számára, stb. készítenek fotókat, de a retusáláshoz nem értenek/nem akarják 
ezzel tölteni az időt, így ezt a részt szívesen másra bíznák.

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
Az általad végzett retusálási munkáért munkadíjat kérhetsz. 

Kinek ajánlott?
Aki fotósként a fotók retusálásához is szeretne érteni, hogy az általa elkészített fotókat szükség 
szerint retusálni is tudja, vagy ő maga nem is fotós/nem fotóz rendszeresen, de kifejezetten ér-
dekli a retusálás „tudománya”. Tényleg nem kell fotósnak lenned! Ha különös vonzalmat érzel 
a szép, hangulatos fotók iránt, és mindig is érdekelt, hogy azok hogyan lesznek „ilyenek”... akár 
hobbiprojektként is kitanulhatod a retusálás „művészetét”. 

Fotó(so)k „retusálója”

tipptipp #30 #30 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Tuti ötlet, ha fotósokkal, fotóstúdiókkal működsz együtt. Azonban az online reklámot is ajánlom. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
A retusálás eszközeit, technikáit sajátíthatod el, mellyel a még „elveszettnek hitt” fotók 
is feljavíthatók. 

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Fotózás és retusálás (Photoshop)

Horváth-Gyürü Kata hallgatónk gyönyörű tájképei

https://designakademia.hu/tanfolyamok/fotozas-retusalas-online/
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Különösebb rajztudás nélkül is képes lehetsz klassz városrajzok megalkotására, de az izgalmas 
színezési, tónusozási technikák, a filccel és a festékkel való utómunkák bármilyen témában hasz-
nosíthatók, bármilyen rajzodhoz jól jönnek. Kézzelfogható, bekeretezett munkáidat kézműves/
művészeti vásárokon, turisztikai központokban értékesítheted – a turisták imádni fogják őket! A 
digitális utómunka pedig csodákra képes: a rajzaidon különféle kreatív technikákkal javíthatsz, 
az eredményt például textúrázott papírra ki is nyomtathatod, így ismét kézzelfogható lesz a 
terméked. Manapság igen népszerű az „utazás” téma az esküvők körében, így akár esküvői pa-
pírtermékek is szerveződhetnek a városrajzok köré, de alkotásaid által sokak kedves emlékét 
is megőrizheted egy utcarajzzal, egy régi házról készített skicceddel. A digitalizásnak köszönhe-
tően a munkáidat digitális formában, online is árusíthatod a különböző kreatív piactereken, de 
akár vászonképek is születhetnek belőlük, textiltermékekre (pl. vászontáska) is kerülhetnek. Ha 
sikerül egyedi, csakis Rád jellemző stílust/technikát kifejlesztened, akkor rajzaid, festményeid 
igazán egyediek lesznek, a „kézlenyomatod” mindegyiken visszaköszön, beazonosít. 

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
A rajzaidat, festményeidet eladod.

Kinek ajánlott?
Annak ajánlom, akinek mindene a rajzolás és a festés, imád rajzolni, majd színekkel életre kel-
teni a rajzait, szeret alkotni, fejlődni. Számára a városrajz új távlatokat nyithat. Ismert épületek, 
turisztikai látványosságok, várba vezető vadregényes utak, hangulatos utcácskák, terek... ha 
ezek Téged is felcsigáznak, akkor ragadj ceruzát, ecsetet, és rajzold meg a várost!

Városok, utcák megrajzolója

tipptipp #31 #31 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szüksé-
ged lesz egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) 
vagy megtanulod Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán. 
Ha megvan a weboldalad, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgáltatásodat például a 
Facebook-on és a Google Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezekben az online hir-
detési lehetőségekben, hogy olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató a weboldalad-
ra) és rendkívül jól célozhatók, tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, akiket való-
ban érdekel is, amit kínálsz. Tuti ötlet az is, ha turisztikai központokkal működsz együtt. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
Megtudhatod, hogy milyen eszközökkel és technikákkal érdemes dolgozni, hogyan ju-
tunk el az első skiccektől az utómunkázott remekművekig. 

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Urban Sketch

Bihari Csenge hallgatónk színes városrajza

http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/urban-sketch/
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Az alaprajzok elkészítése után azokat térben is berendezheted, a bútorok megmodellezésétől 
kezdve a különféle textúrákon és effekteken át az élethű látványtervekig. Lakások, belső te-
rek, üzletberendezések, kirakatok, egyedi bútorok... Megannyi lehetőség, hogy térben is életre 
keltsd az ötleteidet, a terveidet, ezzel is szintet lépve a vállalkozásodban, plusz élményt vagy 
éppen szolgáltatást kínálva ügyfeleidnek (garantált a wow-hatás), vagy akár más kreatív szak-
emberek (pl. lakberendező, kirakatrendező, asztalos) munkáját megtámogatva hasznosíthatod 
kreativitásodat, hozzáértésedet, látványtervezői ambícióidat. 

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
A látványterveidet eladhatod, kreatív szakemberként plusz szolgáltatást kínálhatsz. 

Kinek ajánlott?
Bárkinek, akit lázba hoznak a belső terek látványtervei, érdeklődik a térbeli modellezés iránt, 
kreatív szakmájából kifolyólag lenne szüksége ötletei vizualizálására, szívesen együttműködne 
más szakemberekkel látványtervező projektekben. Melyik vagy Te?  

Látványtervező

tipptipp #32 #32 Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
Egyértelműen az online jelenlétet és az online hirdetéseket ajánlom. Először is szüksé-
ged lesz egy weboldalra. Ezt vagy elkészítteted egy szakemberrel (pl. webdesignerrel) 
vagy megtanulod Te magad a honlapkészítést a www.webdesignsuli.hu tanfolyamán. 
Ha megvan a weboldalad, fillérekért és célzottan hirdetheted a szolgáltatásodat például 
a Facebook-on és a Google Ads hirdetési rendszer segítségével. Az a jó ezekben az online 
hirdetési lehetőségekben, hogy olcsók (kb. 30-150 Ft/valódi érdeklődő, látogató a webol-
daladra) és rendkívül jól célozhatók, tehát csak azok fogják felkeresni a honlapodat, aki-
ket valóban érdekel is, amit kínálsz. Tuti ötlet, ha más szakemberekkel működsz együtt. 

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
A SketchUp modellező és látványtervező program megismerésével 3D modellek és iz-
galmas látványtervek elkészítésére leszel képes. 

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

3D látványtervezés és digitális lakberendezés (SketchUp)

Bihari Csenge hallgatónk izgalmas látványterve

http://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/3d-latvanytervezes-digitalis-lakberendezes/
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KONCEPCIÓ
Kreatív szakemberként a tudásodat, a hozzáértésedet nagyon sok területen kamatoztathatod, 
egyszóval a kreativitásodat pénzzé teheted.  A Te „szakmád” azért is nagyon előnyös, mert 
egy aranybánya a legtöbb vállalkozási lehetőséghez képest, hiszen például relatív kis pénzből 
(gyakorlatilag nulla tőkével) elindítható, és azonnal pénzt termel,  magad ura vagy, rugalmas 
időben, saját home office-ból dolgozhatsz, nem kell árukészletet vagy anyagokat felhalmoznod, 
munkaerőt toboroznod, nincs utazási/telefon költség, online minden egyeztethető, elintézhető.

„Jelenleg egyfolytában dolgozom, különféle pályázatoknak készítem a kreatív anyagokat. Épp a 
héten léptem ki a közigazgatásbeli állásomból, és jövő héten Cipruson kezdek új életet, hiszen 
általatok – nem túlzás – szárnyakat kaptam. : ) … egy tengerparti bungalóban fogok élni, mert 
mindabban, amit tőletek tanultam, az a legjobb, hogy valóban bárhonnan bármikor dolgozha-
tok. Hihetetlenül felszabadító érzés.” – Kaczeus Beáta, hallgatónk

Mi fog Neked ebből hasznot hozni?
A kreatív munkáidat értékesítheted, ügyfeleknek szolgáltatásokat nyújthatsz, megrendelők 
megbízásait munkadíjért teljesítheted.  

Kinek ajánlott?
Annak ajánlom, aki mindig is saját vállalkozásról álmodott, melyben maximálisan pénzre vált-
hatja a kreativitását. Vagy éppen az anyagi függetlenség, a szabad alkotás vezérli, pályát változ-
tatna, főállás melletti mellékest keres. Mindenkinek van egy vagy több indíttatása, azaz „jó oka”, 
ami miatt fontolgatja a vállalkozás beindítását. Magadra ismersz?

Kreatív vállalkozó

tipptipp # #extraextra Kiknek/hol reklámozd, hogy beinduljon az üzlet és sikeres legyél? 
A kipróbált és hatékony eszközökért, módszerekért, forintosítható tippekért irány a
Kreatív vállalkozás az indulástól a megrendelésekig kurzus!

Mi az, amiben a DesignAkadémia kurzusain tanultakat hasznosítani tudod? 
Átfogó képet kapsz a vállalkozási ötlettől egészen a vállalkozóvá válásig terjedő időszak 
teendőiről, hogy a Te bizniszed is szárnyra kapjon. 

Melyik kurzus(ok) ajánlott(ak) hozzá?

Kreatív vállalkozás az indulástól a megrendelésekig

ŐK MÁR MEGCSINÁLTÁK!

https://designakademia.hu/tanfolyamok/kreativ-vallalkozas/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kreativ-vallalkozas/
https://lehodesign.hu/
https://wedding.mydeerdesign.com/
https://www.facebook.com/graphicboxbyk
https://www.dorka-design.hu/
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Légy kreatív és élj belőle jól!
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