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A FRIENDS CLUB HUNGARY KFT., 

a hosszú és tartalmas megelőző időszakot 

követően, 2011-ben alakult.

Cégünk, a hazai üzleti trendek mellett fontosabb 

célként tűzte ki magának a sajátos, őszinte 

kommunikáció tartását mind az ügyfelek, mind az 

alvállalkozói felé.

Szorgalmasan, kitartóan dolgozunk, 

odafigyelünk az ügyfeleinkre, 

partnereinkre, érthetően, őszintén 

kommunikálunk és nagyon szeretjük 

amit csinálunk!



A „FRIENDS” nem dicséri, és magasztalja az 

egekbe önmagát! 

Szeretnénk, ha Partnereink tennék ezt!

Nem jelentjük ki, hogy munkatársaink a 

világ legjobbjai !

De szeretnénk, ha a legjobbakká 

válnának!

Nem mondjuk magunkról, hogy minőségi, 

innovatív és egyedi!

Szeretnénk, ha a közönség mondaná ki 

mindezt, miután kiérdemeltük!



FRIENDS PORTFÓLIÓ



RENDEZVÉNYEK

B2B & B2C MEGOLDÁSOK



KREATÍV TERVEZÉS

PRODUKCIÓ



RENDEZVÉNYEK



RENDEZVÉNYEK

Biztonságot és 100%-os erőbedobást nyújtunk 

minden rendezvény során.

Nem hallgatjuk el, felvállaljuk, kezeljük és 

higgadtan megoldjuk a problémákat, 

amelyek bármikor előfordulhatnak.

A külön és együtt megszerzett tapasztalatok 

során a legszélsőségesebb körülményekkel is 

találkoztunk már, de győztes típusú egyének 

vagyunk, ezért mindig találunk megoldást. 





VÁLLALATI / CÉGES 

RENDEZVÉNYEK

Sport és családi napok

Ügyfél party-k

Csapatépítő rendezvények

Konferenciák

Sportrendezvények





NYÍLVÁNOS

ESEMÉNYEK

Fesztiválok, nyilvános események szervezése

Operatív tervezés, megvalósítás

BTL események tervezése, kivitelezése

Saját termékek, események

Külföldön tartott nyilvános események 

lebonyolítása, koordinálása





RENDEZVÉNY

MEGOLDÁSOK

Kreatív koncepció

Látványos dekorációs elemek

Egyedi bútorok

Innovatív technikai megoldások

Magas minőségű catering szolgáltatás

Professzionális rendezvényszervező csapat

Teljes körű projekt menedzsment







B2B & B2C 

MEGOLDÁSOK



B2B & B2C

MEGOLDÁSOK

Városi & pláza promóciók

Külföldi kiállítások

Gerilla városi márka megjelenések

Országos kampányok

Roadshow







KREATÍV TERVEZÉS



GRAFIKAI TERVEZÉS & KREATÍV 

MEGOLDÁSOK

Koncepciók & kampányok teljes körű 

kidolgozása

Egyedi, cégre szabott látványtervek

Grafikai tervezés

Kreatív ötletek & megoldások

Animációk & vizuális mozgó anyagok 

tervezése, gyártása



TERVEKBŐL

VALÓSÁG



VALÓSÁG

TERVEKBŐL







PRODUKCIÓ



PRODUKCIÓ

A csapatunk művészeti vezetője, a 

színpadról érkezett a rendezvények és a 

kommunikáció világába, így amit a négy fal 

között kitalálunk, biztonsággal meg is 

tudjuk valósítani. 

Fontos, hogy a prezentációban szereplő 

izgalmas produkciók élesben is 

kivitelezhetőek legyenek, ne maradjon 

hiányérzet, legyen szó akár színpadi 

előadásról, akár filmről, vagy akár 

bármilyen produkciós programról. 



SZÍNPADI PRODUKCIÓ

Tánc show-k

Divatbemutatók

Videoszínház

Egyedi produkciók írása, rendezése

FILM

Gerillafilmek

Videoklipek

Fesztivál és rendezvényfilmek

Kampányfilmek

Vírusfilmek





VIDEÓSZÍNHÁZ - https://vimeo.com/189311008

A videószínház egy speciális előadásmód, amely a táncra és a vizuális elemek interakciójára épül.

A produkciót rendezvényekre ajánljuk, ahol a tartalmat a felkérések egyedi igényei alapján készítjük.

Történeteket többféle közlésformában lehet mesélni. Mi a tánc, a film és az animáció egyvelegével 

mesélünk, minden alkalommal és minden rendezvényen más sztorit.

Az előadásokra green stúdióban forgatunk, animációkat készítünk, majd a kész vizuál anyagot 

próbateremben összehangoljuk a táncosok mozgásával.

A rendezvény koncepcióját és az adott cég mondanivalóját vesszük alapul, amelyből kialakul az előadás 

cselekménye, melyet a lehető leglátványosabb formában viszünk színpadra.

https://vimeo.com/189311008






SALLAI GYÖRGY

+36303735937

gyorgy.sallai@friendshungary.hu

SZABÓ DÁNIEL

+36302419844

daniel.szabo@friendshungary.hu

PETKE BALÁZS

+36205650816

balazs.petke@friendshungary.hu

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!

mailto:gyorgy.sallai@friendshungary.hu
mailto:daniel.szabo@friendshungary.hu
mailto:balazs.petke@friendshungary.hu



