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Cégünk
A Garand Design 2015-ben alakult az évek során megnövekedett ügyfélkör teljeskörű 

kiszolgálása érdekében. Cégünk 2017-től kezdve három fő szolgáltatáscsoportot 

különböztet meg, amely segíteni tudja a most induló, illetve már meglévő vállalkozásokat. 

Professzionális digitális jelenléttel új szintre emeljük a Te vállalkozásodat is!

Cégünk megvalósítja az általad megálmodott szoftver 

vagy weboldal fejlesztését, és segítünk, hogy 

érvényesülni tudj a jelenkor - olykor túlságosan is 

telített - digitális versenyszférájában. Ehhez 

elengedhetetlen a vállalkozásodra szabott egyedi 

design, ami arra szolgál, hogy a márkád szintet lépjen, 

továbbá profizmust és megbízhatóságot sugározzon.

Végül egy kiváló online marketing stratégia, amellyel 

széles körben szólíthatsz meg olyan új potenciális 

érdeklődőket, akik a legnagyobb bizalommal fognak 

kapcsolatba lépni a vállalkozásoddal, így bevételeidet 

hatékonyan növelheted. Amennyiben mellettünk 

döntesz, jó kezekbe kerül vállalatod digitális 

megjelenése.

Design Fejlesztés Marketing

Garand Design csapata
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Teljeskörű kivitelezés

Design részlegünk


Vállalkozásod számára olyan egyedi 

reszponzív design-t hozunk létre, amely segít a 

márkád pozícionálásában. Modern, kreatív 

megoldásainkkal kiváló felhasználói élményt 

biztosítunk, ezzel növelve a felhasználók 

vállalkozásod iránti elköteleződését.

Fejlesztés részlegünk


Cégünk a legújabb technológiák segítségével 

megalkotja a vállalkozásod számára 

leghatékonyabb weboldalt, webshopot vagy 

egyedi fejlesztésű szoftvert. Innovatív 

fejlesztéseinkkel versenyelőnyt szerezhetsz a 

digitális térben. 

Marketing részlegünk


Teljeskörű online marketing szolgáltatásunk 

segítségével, új potenciális ügyfeleket érhetsz 

el, akik a terméked és szolgáltatásod íránt 

érdeklődnek. Nemzetközi stratégiánknak 

köszönhetően sem tér, sem idő nem szabhat 

határokat vállalkozásod sikerességének.
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Sikertörténetek

GOOGLe ads
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konverzió
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UX/UI DESIGN
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wordpress

code review
ios & android
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EGYEDI DESIGN

üzemeltetés
telJeskörű marketing

mailto:info@garanddesign.hu
http://garanddesign.hu


Garand Design - Munkáink - 2022    ----       --- info@garanddesign.hu • garanddesign.hu

5 / 17

IKK
Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.

ikk.hu

Kiemelt partnerünk egyedi fejlesztésű weboldalának elsődleges célja, hogy 

naprakész információt nyújtson a szakképzést és felnőttképzést érintő 

újdonságokról. Az információk strukturálása és annak kreatív megjelenítésének 

érdekében olyan funkciókkal rendelkezik a platform, mint a szakképzési térképes 

kereső, a szakmakártyák, vagy a digitális útkereső.

A weboldal tervezése során fontos szempont volt egy olyan UX/UI design 

kialakítása, amely képes megszólítani diákokat, diákok szüleit és felnőtteket 

egyaránt.

Egyedi weboldal 

fejlesztés

Személyre szabott 

funkciók

Weboldal UX/UI 

design

SZOLGÁLTATÁSOK
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ikk.hu

EDIR
Egységes Digitális Információs Rendszer

Fejlesztésünk abban segíti a szakképzési centrumok és intézmények dolgozóit, 

hogy informatikai tudás nélkül naprakész, modern weboldalt tudjanak létrehozni az 

egyes szakképzési centrumoknak vagy intézményeknek.

A cégünk által megtervezett és létrehozott keretrendszer a szakképzési 

centrumok és a hozzá tartozó intézmények weboldalának egységes 

megjelenését biztosítja. 

Egyedi fejlesztésű 

keretrendszer

Központi admin 

felület

Egységes UX/UI 

design

SZOLGÁLTATÁSOK

EDIR Egységes Digitális 


Információs Rendszer

mailto:info@garanddesign.hu
http://garanddesign.hu
https://ikk.hu/


7 / 17

Garand Design - Munkáink - 2022    ----       --- info@garanddesign.hu • garanddesign.hu

SkillsCom
A szakképzés közösségi tere

skillscom.ikk.hu

A közösségi platform lehetőséget ad arra, hogy egymásra találjanak a pályaválasztás 

előtt álló általános iskolai és a szakképzésben tanuló diákok, a szakképzési 

intézmények, az oktatók és a duális képzésben szerepet vállaló cégek, munkaadók, 

vállalkozások. A regisztrációt követően olyan profil állítható be, amely segítségével az 

egyes felhasználó típus személyre szabott információkat kaphat vagy oszthat meg a 

szakképzés egyes területeiről.

Egyedi fejlesztésű 

közösségi platform

Weboldal és 

applikáció fejlesztés
UX/UI design

SZOLGÁLTATÁSOK
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europ-assistance.com

Europ Assistance
Professzionális segítségnyújtás

Közös projektünk során  cégünk belső munkafolyamatokat segítő szoftverek 

fejlesztésével támogatta a Europ Assistance munkáját, melynek elsődleges célja 

a folyamatok optimalizálása.

A Europ Assistance a világ egyik legnagyobb szolgáltatója a segítségnyújtás 

(assistance) terén. A Generali leányvállalataként a nemzetközi biztosítási 

piac jelentős szereplője.

Code review, karbantartás

SZOLGÁLTATÁSOK

Egyedi fejlesztések
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Jewish Tour Hungary
Dohány utcai Zsinagóga, Rumbach utcai Zsinagóga

jewishtourhungary.com

A Jewish Tour Hungary brandjének létrehozásában cégünk mindhárom divíziójának nagy szerepe 

volt. A brand magában foglalja Európa legnagyobb és egyben a világ második legnagyobb 

zsinagógáját, azaz a Dohány utcai Zsinagóga komplexumát. A brand megalkotásának első lépése a 

logó és arculattervezés volt. Ezt követően egyedi UX/UI design alapján cégünk fejlesztésével 

elkészült egy 8 nyelven működő komplex weboldal, melynek elsődleges funkciója az online 

jegyértékesítés.

Nemzetközi szintű online marketing 

tevékenységünkkel pedig 9 országban, 9 

nyelven támogatjuk a komplexum 

népszerűsítését, mindezt kiegészítve offline 

grafikai anyagokkal.

SZOLGÁLTATÁSOK

Egyedi fejlesztések

Nemzetközi szintű online marketing

Arculattervezés és UX/UI design
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Vezető designerünk kollaborációja a Simplexity Studio Kft.-val

Billingo

billingo.hu

A Billingo online számlázó számos funkcióval segíti a számlák gyors és egyszerű 

kiállítását, a számlázás és kiadáskövetés automatizálását, a banki tranzakciók 

nyomon követését és hozzásegít a könyvelési feladatok megkönnyítéséhez.

A kollaboráció során vezető designerünk a Billingo saját mobil- és tablet 

applikációjának elkészítéséért felelt, valamint az applikációkhoz szükséges 

Komponens Könyvtárat (Design System) is létrehozta, melynek karbantartásáért mai 

napig felel. Számos, a billingo.hu webapplikációhoz szükséges funkciók 

elkészítésében is részt vett.

Mobil- és 

Tabletalkalmazás

Új funkciók 

elkészítése

Egyéni UI 

komponens könyvtár

SZOLGÁLTATÁSOK
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DIORA esküvői ruhaszalon
Az ország első esküvői ruhaszalonja

A Diora Magyarország egyik legnépszerűbb esküvői ruhaszalonja. A prémium 

vonal képviselőjeként a Diora csapat számára a vásárlói élmény 

megteremtése az egyik legfontosabb szempont, amely a weboldal kialakítása 

során is kiemelt szerepet játszott. 

A maximális felhasználói élményt az egyszerűen kezelhető időpontfoglaló rendszer, 

a WooCommerce termék katalógus és a chat funkció integrálása biztosítja az 

online platformon.

WooCommerce 

termék katalógus

Időpontfoglaló rendszer 

integráció (Salonic)

SZOLGÁLTATÁSOK

UX/UI design

dioraeskuvo.hu
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KIKAPCS. Alapítvány
Társadalmi szerepvállalás, nagykövet, adományozó

Közös projektünk során egy olyan online platformot hoztunk létre, amely online fizetési integráció 

segítségével lehetővé teszi a rendszeres adományozást. A weboldal lehetőséget biztosít továbbá kiemelt 

kampányidőszakban márkanagyköveteken keresztüli adományozásra.


A KIKAPCS. számára továbbá heti rendszerességgel készítünk közösségi médiára optimalizált vizuális 

anyagokat, valamint az arculati elemek finomhangolása is cégünk feladata.

A KIKAPCS. alapítvány sajátos nevelési igényű gyermekeket és családjaikat segítő szervezet. Az alapítvány 

éves szinten kedvezményes szervezett utazásokat biztosít a rászoruló családok számára, ezzel támogatva a 

közösségbe való beilleszkedést.

WordPress weboldal fejlesztés Fizetési integráció UX/UI design

SZOLGÁLTATÁSOK

KIKAPCS. Instagram
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Rubicon Intézet
Történelmi ismeretterjesztő weboldal

A Rubicon Intézet az első történelmi ismeretterjesztő think tank 

Magyarországon. A szervezet weboldalának kialakítása során nagy hangsúlyt 

fektettünk a partnerünk értékeinek és tevékenységeinek kiemelésére. Az online 

platform legfőbb célja a hírek közlése, tudományos írások bemutatása és a 

sajtóközlemények megjelenítése.

WordPress 

weboldal fejlesztés

Hír felület 

kialakítása
UX/UI design

SZOLGÁLTATÁSOK
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Markoó
Munkaruházat és munkavédelmi eszközök

A Markoó Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. több mint két évtizede hazánk 

munkavédelmi piacának egyik legjelentősebb szereplője. Cégünk egy olyan 

komplex munkavédelmi termékeket forgalmazó webáruház kialakításában segített, 

amely több ezer termékkel négy nyelven szolgálja ki a cég magyar és nemzetközi 

partnereit. Közös projektünk kiemelt része volt a termék adatbázis tisztítás, a 

rendszerben regisztrált felhasználó típusok szegmentálása, valamint a vásárlói 

felület kialakítása.

UNAS webáruház 

fejlesztés

Felhasználó típusok 

szegmentálása

Több nyelvű 

kialakítás

SZOLGÁLTATÁSOK

markoo.hu
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Futureal
Prémium ruházat magyar tervezőktől

A Futureal közel két évtizede hazánk egyik legismertebb magyar divatmárkája, 

amely saját tervezésű és gyártású divattermékeket forgalmaz offline és online. 

Online Marketing együttműködésünk elsődleges célja a webáruház ismertségének 

és forgalmának növelése Social Media és Google Ads hirdetések segítségével. A 

márka integrált marketing kommunikációját cégünk egységes hírlevél sablon 

készítésével is támogatta.

Social Media 

kampánymenedzsment

Google Ads 

kampánymenedzsment

Hírlevél sablon 

készítés

SZOLGÁLTATÁSOK

futurealsport.com
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Matthew & Daniel’s
Az A1 ingatlan csoport tagja

A Matthew&Daniel’s ingatlanközvetítő ügynökség a magyarországi ingatlan piac 

egyik meghatározó szereplője. Közös munkánk legfőbb célja az olyan potenciális 

nemzetközi érdeklődők elérése, akik Magyarországon szeretnének ingatlant 

vásárolni vagy eladni. Ennek érdekében közös projektünk elsődleges hirdetési 

platformja a Google Ads, melynek segítségével több mint 100 országban vannak 

jelen online hirdetéseink.

Nemzetközi szintű 

marketing stratégia

Google Ads 

kampánymenedzsment

Konverzió 

optimalizálás

SZOLGÁLTATÁSOK

matthewdanielsrealty.com
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1061 Budapest, Székely Mihály utca 3.
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