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kezdetektől Digitális



Full service
digitális
ügynökség

Az INTREN-nél digitalis marketing 
ökoszisztémák tervezésével és
működtetésével foglalkozunk. 

Ehhez elengedhetetlen, hogy mi magunk is 
integráltan működjünk.

Digitális tanácsadóink értik és támogatják
ügyfeleink üzleti céljait, ennek megfelelően
stratégiai szintű tanácsadással, tervezéssel, 
kivitelezéssel teljes körű, end-to-end digitális 
megoldásokat szolgáltatunk.
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Adatvezérelt
digitális
ügynökség

Célok mentén dolgozunk, és
eredményekben gondolkozunk.

Előre eltervezett, pontosan meghatározott, 
számszerűsített és méréssel, adatokkal
alátámasztott sikerkritériumok mentén
haladunk. 

Optimalizálási folyamat minden
részlegünket átjárja és biztosítja, hogy
valódi sikereket érjünk el.

Stratégia
és tervezés

Tartalom
gyártás

Analitika &
optimalizálás

Tartalom
terjesztés

• Éves KPI-ok meghatározása.

• Negyedéves kommunikációs

akciótervek.

• Tartalom, hirdetés és mérési stratégia.

• Videógyártás.

• Copy és design.

• Webes alkalmazások, weboldalak.

• Innovatív media formátumok.

• Advanced CRO.

• Social media mérés.

• Online listening.

• Versenytárs követés, elemzés.

• Hirdetések, fizetett megjelenések.

• Közösségi oldalak menedzsmentje.

• Influencer marketing.

• SEO optimalizálás.



Amire 
büszkék 
vagyunk

FACEBOOK BLUEPRINT CERTIFIED

GOOGLE PREMIUM PARTNER

ANALYTICS PARTNER

ANALYTICS 360 RESELLER

GOOGLE OPTIMIZE CERTIFICATION

GOOGLE TAG MANAGER 

CERTIFICATION



Saját gyártású esettanulmányból mindenkinek sok van, 

de hivatalos Facebook esettanulmánnyal az INTREN 

büszkélkedhet >Facebook Success Stories (FSS).

Szerintünk ez nagy dolog:

TRENDMAKER

EXTREME DIGITAL

Hivatalos 

esettanulmányok

FSS
Facebook Success Stories

„

„

https://www.facebook.com/business/success/trendmaker
https://www.facebook.com/business/success/extreme-digital


Referenciáink



Specializációk



Ad Operations

Ad operations részlegünk kezeli az összes olyan 

hirdetési rendszert, amelyen licit alapú, konverzióra 

vagy elérésre optimalizált kampányokat tudunk 

futtatni, beleértve a Google, Facebook, Bing 

rendszereit, és számos RTB hirdetési rendszert.

A hirdetésekhez tartozó kiértékelések, analitika, fejlett 

reporting, landing page optimalizálás és a tanácsadói 

szolgáltatásaink mind szükségesek ahhoz, hogy ez a 

tevékenységünk a teljes digitális marketing 

ökoszisztéma legerősebb sarokköve lehessen.



Analytics & CRO

A CRO (Conversion Rate Optimization) csapatunk a 
legtöbbet hozza ki azokból a látogatókból, akiket 
eljuttattunk ügyfeleink weboldalára. 

A Google Analytics fiókjuk finomhangolásával, jelenlegi 
méréseik továbbfejlesztésével vagy épp komplex mérési 
stratégiák kidolgozásával csapatunk tagjai szorosan 
együttműködnek ügyfeleinkkel, támogatva az üzleti 
növekedést. 

Analitikai szakértőinknek széleskörű tapasztalata van a 
Google Analytics 360 szoftvercsomag eszközein kívül olyan 
mérést és optimalizálást segítő rendszerekben, mint a 
Firebase, a Hotjar vagy az Optimizely.



Kreatív tartalom

Content csapatunk az INTREN kreatív központja. Az itt 
készülő tartalomcsomagok valamint tartalomstratégiai 
megoldások szorosan összefűzik munkájukat a cég egyéb 
üzletágaival, kölcsönösen támogatva, kiegészítve azokat. 
Semmilyen tartalom nem öncélú, minden amit készítünk 
valós üzleti célokat támogat, és digitális fogyasztói 
insightokon alapul.

A videós, képi és szöveges tartalmak tervezése és gyártása 
az INTREN 360°-os digitális ökoszisztéma tervezésének 
egyik legfontosabb eleme. Hisszük, hogy az adatok 
elemzéséből kinyert információkat a kreatív tartalom 
ruházza fel relevanciával a fogyasztó számára. Mi 
adatsorokon keresztül látjuk ügyfeleinket, a fogyasztók 
pedig az általunk készített tartalmakon át. 

Ez a fordítás a mi felelősségünk.



Fej lesztés & SEO

Fejlesztő csapatunk fő feladata ügyfeleink webfejlesztési és 
SEO igényeinek kiszolgálása, illetve az INTREN belső 
innovációs projektjeinek támogatása. 

Ügyfeleinknek szánt fejlesztéseinkre a gyorsaság, agilitás 
és performance szemléletmód jellemző. 
Nem önmagában tekintünk egy-egy weboldalra, 
alkalmazásra, landing oldalra vagy bármilyen kódsorra, 
hanem figyelembe vesszük annak majdani életét, digitális 
ökoszisztémában betöltött szerepét és üzleti célját is. 

A mérés, a keresőbarát kialakítás, a fizetett 
forgalomterelés vagy a tartalomgyártás nem utólagos 
gondolat – áthatja a fejlesztési folyamatainkat a 
tervezéstől a kivitelezésig. 



Stratégia & 
innováció

Feladata az üzletágak támogatása, és új üzleti, 

szakmai lehetőségek felkutatása.

Az innen érkező innovatív újdonságok folyamatos 

áramlása, valamint a modern digitális marketing 

trendjeinek átfogó ismerete biztosítja, hogy ne csak a 

már régóta ápolt ügyfélkapcsolatokban tudjuk 

magabiztosan képviselni hozzáállásunkat, de a 

szakma és a leendő ügyfelek felé is bizonyítsunk. 



Tréningek

A Google hivatalos oktatási partnere vagyunk a 
kezdetektől. Találkozhatsz velünk Google Akadémián, 
Sales Masterclass képzéseken.

Tudásunkat ügyfél igényekre is szabjuk, igény esetén 
kihelyezett személyes tréningeket is tartunk, legyen 
szó akár hirdetési rendszerekről, webanalitikáról, 
vagy közösségi médiáról.



www.intren.hu

Tudj meg többet rólunk!

https://www.facebook.com/INTREN.HU
http://www.youtube.com/c/IntrenHu
https://www.linkedin.com/company/intren
https://intren.hu/hu/


Demeter Barbara

Client Service Director

barbara.demeter@intren.hu
Tel.: (+36 30 631 0360) 

Fordulj  
hozzánk 
bizalommal!


