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in-store és out-door 

Kérdéseinkre Tarján Tibor a Molino Reklám-
ügynökség Kft. tulajdonosa és ügyvezetője 
válaszolt.

 – Az ország legnagyobb nyomdai, reklám-
kivitelezői és reklámfelület-bérbeadási portál-
ját üzemeltetitek immáron 15. éve. A fejlődés 
töretlen, hogyan látod a mai reklámkivitelezői 
és digitális nyomdai piacot?
– Nyomdai kapcsolata mindenkinek van, 
így egy igen telített piacon kell megfelelni. 
Sokszor lepjük meg még nagy ajánlatké-
rőinket is azzal, hogy régen bevált – akár 
baráti kapcsolatban álló – reklámkivitelező-
jük/nyomdájuk, árakban és szolgáltatások-
ban sem versenyképesek már. Mi hiszünk 
abban, hogy gyors, szakmailag felkészült(!) 
ajánlatadással, versenyképes árakkal ki tud-
juk mozdítani komfortzónájukból őket.

 – Milyen jellegű munkáknál érdemes min-
denképpen tőletek is ajánlatot kérni?
– Digitális nyomdai háttérrel, kültéri és 
beltéri reklámhordozókra, ponyvára, rek-
lámhálóra, matricákra, zászlókra, táblás és 
papíranyagokra mindenképp. Saját dekora-
tőrökkel, szerelőcsapattal és alpinistákkal 
dolgozunk, így kültéri és beltéri dekoráci-
ókra, autódekorra, reklámtábla-kiszerelésre 

-telepítésre, világítóberendezésekre érde-
mes elküldeni az ajánlatkérést nekünk is!

 – Másik nagy divíziótok a kültéri és beltéri 
reklámfelületek bérbeadása.

– Országosan több mint 500 saját üzemel-
tetési reklámfelületünk van. Épületháló-, 
tűzfal- és óriásplakát-felületeink bérelhetők 
12m2-től  450m2-es méretig, prémium, jól lát-
ható helyeken.  Saját fejlesztésünk a mobil-
töltő állomásként funkcionáló, megvilágított 
beltéri reklámfelületek, melyek plázákban, 
90 fitnessteremben, Auchanokban találha-
tóak. Mindegyik felületünk önálló reklámfe-

lületként vagy kampányok kiegészítő felüle-
teiként biztosítanak nagy kontaktusszámot. 
Közterületen teljes körű kampány tervezést 
és médiavásárlást biztosítunk más médiu-
mokkal együttműködve, a kikerülő kreatív 
legyártásával együtt, árgaranciával. (x) 

Why is it always a good idea to get a quote from molino.hu?
Tibor Tarján, owner and managing director 
of advertising agency Molino Reklámügy-
nökség Kft. answered our questions.
T. M.: – Molino has been running Hungary’s 
largest printing, advertising campaign and 
advertising space rental websites for 15 
years. How do you see the situation in the 
advertising and digital printing market?
– The market is saturated but we do our 
best to satisfy partner needs. We believe 
that fast and professional quotes, plus 

competitive prices can bring partners out 
of their comfort zone, to leave their old 
advertising/printing partners for us. 
T. M.: – For what kind of jobs is it absolutely 
a good idea to ask for a quote from you too?
– Digital printing and renting indoor and 
outdoor advertising space. Molino makes 
stickers, flags, plastic boards, displays, etc. 
We work with our own decorators, install-
ers and professional climbers. We decorate 
cars, install billboards and lights –  some of 

our services come  at a guaranteed price. 
T. M.: – Another important Molino division is 
indoor and outdoor advertising space rental.
– We own more than 500 advertising spaces 
all over Hungary. Partners can rent billboards, 
wallscapes and other outdoor advertising 
spaces  from us, in a size ranging from 12m² 
to 450m². We developed mobile charging 
stations that also serve as indoor advertising 
space – these can be found in shopping 
centres, 90 gyms and all Auchan stores.  (x)

Miért érdemes mindig árajánlatot kérni a molino.hu-tól?


