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Mi ez a .RAR?
Ez „Nem kell nagyobbra venni a logót” című könyv 
ingyenes elérhető, rövídített változata. Teljes egészé-
ben az eredeti könyvből származó szövegek és képek 
szerepelnek benne. 

Azért hoztam létre, hogy a teljes könyv megvásárlása 
előtt képet kapj arról, hogy miről szól és neked  való-e? 
Remélem elnyeri a tetszésed a rövidített változat és 
hamarosan a kezedben fogod majd a teljes verziót is. 

Irány a vásárlás
www.szabomatyas.hu
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RÓLAM

Rólam 

Merre jártam 
és mit tanultam 
A világon rengeteg dologról lehet úgy beszélni, hogy 
nem számít, hogy ki mondja. Viszont itt a karriered-
ről van szó; az életed egyik legfontosabb részéről, 
ezért gondolom tudni szeretnéd, hogy mégis kinek a 
tanácsait kellene megfogadnod. 

Nem szeretném az egész életemet elmesélni, de saj-
nos általános iskola második osztályáig vissza kell 
ugranunk. Akkor kerültem be a felsősöknek szánt rajz-
szakkörre. Napközi helyett ott ültem nyolcévesen a 
nyolcadikosok között és rajzoltuk a templomokat meg 



a csendéleteket. A kézi rajz szeretete és gyakorlása 
azóta kikopott az életemből, de a mai napig ugyano-
lyan jól rajzolok. Ugyanolyan jól, mint egy másodikos. 

Később a középiskolában bekerültem a városi diákta-
nácsba, ahol elkezdtem csinálni a kiadványokat, szóró-
anyagokat, sőt még az újságot is én tördeltem. Akkori-
ban még nem is gondoltam arra, hogy ebből szeretnék 
megélni; fel sem merült bennem, mikor azon gondol-
kodtam, hogy milyen egyetemre menjek. 

Végül mozgóképre vagy animációra felvételiztem, de 
nem vettek fel sehova. Ennek ma már nagyon örülök, 
hiszen emiatt fordultam vissza és mentem  grafikát 
tanulni egy kétéves képzésre.

Az első év után a nyári gyakorlat végén a hely, ahol 
voltam: felkínált egy állandó állást. Úgy gondoltam, 
hogy végül is azért tanulok, hogy legyen munkám; 
szóval ha van munkám, akkor minek tanuljak tovább. 

Ezután felkerültem Pestre egy nagyon pici reklám-
ügynökségbe. Pár hét alatt sokkal többet tanultam a 
szakmáról, mint addig összesen. Ezért javaslom min-
denkinek azt, hogy legalább egy kis időre menjen el 
alkalmazottnak az egyetem vagy bármilyen képzés 
után, mert a grafikának az üzleti és menedzsment 
részét ott tanulhatja meg igazán. 

Öt év után végül felmondtam. Ez volt az első sza-
badúszásom kezdete. Mondanám, hogy szerettem 
volna egy jól menő vállalkozást felépíteni, de szerin-
tem még ennyi tervem sem volt. Nem tudtam ügyfe-

Érdekel, hogy ezt miért mesélem? Vedd meg a teljes könyvet
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leket szerezni, nem tudtam, hogyan kell felépíteni egy 
brand-et, hogyan kell kommunikálni. Könnyebb lenne 
felsorolni, hogy mit tudtam. Teljesen vakon voltam és 
összesen két projektet sikerült szereznem. Az egyet-
len pozitívum, amit fel tudok hozni magammal kap-
csolatban, hogy kitartó voltam. Egészen addig próbál-
koztam, ameddig kb. 700 forint maradt a számlámon. 
A bukásomat nem a grafikus lét művészi része okozta. 
A portfólióm, a munkáim rendben voltak, ismertem a 
technikai részeit is a szakmának. 

A grafikusok nagy részéhez 
hasonlóan csapnivaló 
vállalkozó voltam. Ismerd meg a szakma üzleti 

részét és válj sikeres grafikussá!

A teljes könyv

Vedd meg a teljes könyvet
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KARRIER

Karrierutak

Alkalmazott legyek 
vagy szabadúszó?
Grafikusként egy olyan szakmát választottál, ami 
könnyen végezhető szabadúszóként és alkalmazott-
ként is egyaránt. Mindkét munkastílusnak vannak 
előnyei és hátrányai, viszont nagyon különböző sze-
mélyiség kell hozzájuk. 

Ha úgy döntesz, hogy ha átmenetileg is, de irány az 
alkalmazotti lét, akkor át kell gondolni, hogy milyen 
szektorban és cégtípusban szeretnél elhelyezkedni. 
Végig kell gondolnod, hogy mire vágysz, miben vagy 
jó, hol éreznéd magad otthonosan vagy hol tudnál a 



legtöbbet fejlődni. Egy reklámügynökségben például 
kampányokat tervezel majd. Ez azt jelenti, hogy ezek a 
projektek rövid idő alatt készülnek el és csak 2-3 hóna-
pig relevánsak. Annyira maximalista vagy, hogy min-
den nap, amikor újra ránézel a tegnapi tervedre akkor 
alakítanod kell rajta valamit? 

Ezekkel az igényekkel egy grafikai stúdióban találhatod 
meg igazán a helyed. Itt a legtöbb esetben az “örökké-
valóságnak” tervezel. Arculatok, csomagolások, már-
kaoldalak és minden olyan design, amire egy cégnek 
sok évente egyszer van szüksége. 

Kezdő grafikusként elmehetsz egy nyomdába is dol-
gozni, viszont itt inkább technikai tudásra van igény és 
a kreativitás háttérbe szorul. Pozitívum lehet viszont, 

ha rajongsz a nyomdai anyagokért és szereted meg-
fogni, amit terveztél, akkor a teljes folyamatot fel-
ügyelni tudod.

Mindezeken felül ügyféloldalon is elhelyezkedhetsz. 
Ez azt jelenti, hogy csak egy adott cég anyagait fogod 
tervezni. A kérdés az, hogy neked kielégítő-e min-
den nap ugyanazzal az arculattal és grafikai elemek-
kel dolgozni? Persze ez sincs mindig így, hiszen nem 
mindegy, hogy egy TV-hez mész el, ahol a különböző 
műsorok különböző arculatain fogsz dolgozni; vagy egy 
üzletlánchoz, ahol minden csirkemellfilére vagy nyu-
szimotorra ugyanazt az akciós pecsétet kell rárakni. 

Érdekel, hogy merre mehet még a karriered? Vedd meg a teljes könyvet
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Karrierutak

A szabadúszás ára
Az biztos, hogy óriási szabadságot tud adni, ha megfe-
lelően állsz hozzá, de nagyon könnyen magába is zár-
hat. Nem ritka az a keserédes mondat, hogy “otthagy-
tam a 8 órás állásom, hogy 12 órában vállalkozzak”. 

Ha saját vállalkozást építesz, nem könnyű tartani a 
work-life balanszot főleg akkor, ha otthonról dolgozol.

Azt viszont nem érdemes elfelejteni, hogy pont azért 
vagy szabadúszó, hogy nyugodtan megreggelizhess 
vagy kimehess délben futni a Margitszigetre. Alakítsd 
ki a saját rendszered, ami rugalmas, de nem szétszórt. 

Ahogy az első szabadúszásom és bukásom történeté-
ből is kiolvasható, egy freelancer-nek más skille-kkel 
is rendelkeznie kell, mint egy alkalmazottnak. Ha grafi-
kusként saját ügyfeleket szeretnél, akkor nem elég a jó 
portfólió és a technikai tudás. 

Minden felelősség rajtad 
van, senki sem ellenőrzi 
a munkád.

Számomra ez nagyon ijesztő volt az elején és min-
dig kértem is az ügyfelet, hogy ő is nézze át az anya-
got. De valljuk be, így elég nehéz profi szakembernek 
tekinteni a grafikust. 



Szabadúszóként több szerepben is helyt kell állnod, 
viszont mindig tudnod kell, hogy éppen melyik kalap 
van rajtad: a főnöki kalap, a sales kalap vagy a művész 
kalap. Képzeld el magad, ahogy egy csomó kalap van 
rajtad egyszerre. Elég nevetségesen festesz. 

Az elejétől fogva tartsd észben, hogy egy vállalko-
zást építesz. Nem szabadúszó vagy, hanem vállalkozó.  
Legyenek napi, heti és éves terveid. Amikor reggel fel-
kelsz, már tudd, hogy mit fogsz csinálni aznap. 

Nem csak mész az árral és 
lesz, ami lesz hanem tervezel 
és végrehajtasz. Ismerd meg a szakma üzleti 

részét és válj sikeres grafikussá!

A teljes könyv

Vedd meg a teljes könyvet
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SELF-
BRAND

Selfbrand

Mi az a branding?
Röviden a brand az, amit gondolnak rólad az emberek. 
Azok a ki nem mondott dolgok, amiket érzékeltetsz a 
világgal. A branding folyamat egy már-már költészet. 
Finom utalások, apró jelzések, ki nem mondott dolgok. 

A brandet nem megalkotni 
kell hanem felfedezni, hiszen 
nem a légüres térből születik 
meg egyetlen vállalkozás sem. 



Ha grafikusként egyedül dolgozol akkor a márkád te 
magad vagy, a saját belsődből fakad. Már az ötlet pil-
lanatában megfogalmazódik benned, hogy mit akarsz 
csinálni, hogyan és kiknek. Ez mind a brand-edet befo-
lyásoló tényező. 

Az első, amit meg kell tanulni, hogy a brand nem 
egyenlő az arculattal és főleg nem a logóval. A vizu-
alitás feladata az, hogy lekövesse és prezentálja a 
márkaértékeket és irányokat, láthatóvá tegye a már-
ka-stratégiát. Grafikusként a stratégiád részének kell 
lennie, hogy milyen projekteket vállalsz, kik lesznek 
az ügyfeleid, milyen csatornákon éred el őket és még 
sok-sok minden más. 

Szeretnél jobban elmerülni a brandingben? Vedd meg a teljes könyvet

A branding folyamatnak mindig jó, ha van egy váza. 
Egy menetrend, ami alapján végig lehet menni azokon 
a kérdéseken, amik fontosak ahhoz, hogy jól működő 
márkád legyen. Egy idő után minden, márkákkal fog-
lalkozó szakember kialakítja a saját módszerét, de 
ameddig ez nem történik meg, addig érdemes jól bejá-
ratott, közkedvelt metódusokat használni. A legelter-
jedtebb a Google Ventures brand sprintje.

Selfbrand

A brandépítés 
folyamata
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Az, hogy márkád van, vagy “csak” egy vállalkozásod, 
nagyon jól megmutatja, hogy melyik mondatot tudod 
kiegészíteni.

                  tervezek                    .(Kiknek?) (Mit?)

             segítek                            . (Kiknek?) (Miben?) (Hogyan?)

A márkaalkotás ott kezdődik, amikor megérted, hogy 
nem az a legfontosabb, amit csinálsz. Sosem leszel 
sikeres, ha mások üzleti modelljét és brandjét máso-
lod. Az nekik vált be, az rájuk illeszkedik tökéletesen. 
Meg kell találnod a saját értékeid és folyamataid, mert 
ha mindent feláldozol az aktuális piaci trendeknek, 
akkor az egész karriered egy valami után rohanás lesz.

Selfbrand

Specialista vagy 
generalista?

Pontosan mit is jelentenek ezek a kifejezések? Ennek 
a megértéséhez a legegyszerűbb, ha megnézzük a 
T-shape ábrát. 

A T betű felső, vízszintes vonalán helyezkednek el a 
készségek, vagyis a logótervezés, webdesign, kiad-
ványtervezés, de hozzáadhatunk még UX készsége-
ket is, sőt szakács és asztalos skill-ek is jöhetnek. A 
függőleges szár azt jelöli, hogy az adott készségben 
mennyire vagyunk elmélyülve. 



Egy erősen branding fókuszó T-ábra

Ismerd meg a szakma üzleti 
részét és válj sikeres grafikussá!

A teljes könyv

Vedd meg a teljes könyvet
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PORT-
FÓLIÓ

Portfóió

A forma
A booklet formátum nagy előnye az, hogy te választod 
ki, hogy milyen munkákat, milyen sorrendben nézze-
nek át. A sorrendet sokféleképpen meghatározhatod. 
Mehetsz például időrendben, ha azt akarod megmu-
tatni, hogy honnan hova jutottál. Tömbösítheted is a 
projekteket kategóriák alapján, de akár kezdheted és 
zárhatod a legjobb munkáiddal.

A másik portfólió formátum az online galériák. Ez lehet 
valamilyen közösségi portfólió platform, ahova a világ 
minden tájáról töltik fel a projektjeiket az emberek; 
vagy egy saját weboldal is. Ez utóbbi egyrészt profiz-
must sugároz.



Egy portfólióban a munkákon kell lennie a hangsúly-
nak és ha a saját arculatod ezt elnyomja, akkor visz-
szább kell venned. Ha élénk, erős színeket használsz, 
az elnyomhatja a projektjeid színeit. Ha jellegzetes 
betűtípusod van, az megváltoztathatja egy projekt tel-
jes hangulatát. 

Te már tudod, milyen portfóliót raksz össze? Vedd meg a teljes könyvet

A portfóliódnak legyen saját “arculata”. Legyen egy 
rendszered, ami alapján a projektjeidet bemutatod. Ez 
a rendszer állhat abból, hogy hogyan rendezed el őket: 
vagyis milyen layout-ot használsz.

Ezt a rendszert az információkra is alapozhatod, hogy 
mit osztasz meg a projektről. A reklámszakmában 
gyakori, hogy megosztják, mi volt a probléma. Ezu-
tán következik, hogy milyen megoldással álltak elő 
és végül ez milyen eredménnyel járt. Ha olyan részét 
műveled a grafikának, ahol ezek az eredmények mér-
hetőek - például webshopokat tervezel - akkor ezek 
nagyon jól mutatnak a portfólióban. 

Nagyon sokan vannak a piacon, akik szép dolgokat csi-
nálnak; úgyhogy mutass valami mélyebbet, mutasd 
meg, hogy stratégia van a műveid mögött. 

https://szabomatyas.hu/termek/nem-kell-nagyobbra-venni-a-logot/


Portfóió

A tartalom
Amikor összeállítod a portfóliódat: a legelső kérdés, 
amit fel kell tenned, hogy mit akarsz megmutatni 
magadból? Milyen grafikus is vagy igazán? Ha a tech-
nikai skill-jeidet akarod kidomborítani (hogy mennyire 
jól értesz a programokhoz, vagy milyen részletesek a 
grafikáid), akkor érdemes sok képet és nagyítást hasz-
nálni. Ha viszont a kreativitáson van a fókusz, akkor 
inkább azt mutasd meg, hogyan jutottál el a megoldá-
sig. Használj vizuális magyarázatokat: például mutasd 
meg, hogy milyen elemekből épül fel a logód. 

Ha már ott tartasz, hogy válogathatsz a projektjeid 
között (hogy mi kerüljön be a portfóliódba), akkor azo-
kat válaszd ki, amilyen munkákat és ügyfeleket sze-
retnél szerezni. 

Mit tud tenni egy pályakezdő, ha úgy érzi, hogy kevés 
projektje van? A legfontosabb, hogy ne csak úgy ter-
vezz a semmibe, ami eszedbe jut. Ha valami selfpro-
jektbe vágsz, akkor annak legyen művészi vagy tár-
sadalmi vetülete. Viszont ha üzleti tevékenységhez 
tervezel arculatot, weboldalt vagy bármilyen grafikai 
terméket, akkor legyen brief-ed. Egy általad kitalált 
márkához logót tervezni nem nagy kunszt.

Kíváncsi vagy, hogyan bővítheted a portfóliód? Vedd meg a teljes könyvet
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ÜGY-
FELEK

Ügyfelek

A célcsoport 
meghatározása
A célcsoportod megtalálásához tudnod kell, hogy egy-
általán mivel foglalkozol, milyen szolgáltatásaid van-
nak vagy éppen milyen skill-ekkel rendelkezel. 

A szolgáltatás palettád is meghatározhatja azt, hogy 
milyen együttműködéseket keresel. Alkalmi, vagyis egy-
egy projektre szerződsz vagy hosszútávú partnereket 
keresel. Ebből a szempontból érdemes megkülönböztetni 
két típust: a lassan- és a gyorsan forgó projekteket. 



Vannak olyan célcsoportok is, akiknek a gyorsaság 
számít igazán és ennek alárendelnek mindent. Itt 
pedig el is jutottunk a kompromisszum háromszögig.

Számtalan designer meme-nek az alapja, szóval való-
színűleg már te is találkoztál vele. A kompromisszum 
háromszög három fogalomra egyszerűsíti az ügyfél 
számára fontos paramétereket: minőség, ár és idő. 

Lassan forgó Gyorsan forgó

Nem változhat ügyfelenként és projektenként, hogy 
éppen milyen beállítások mentén dolgozol; mert az, 
hogy a kompromisszum háromszögben mi a sorrend, 
azt a saját mindset-ed és a skill-jeid határozzák meg. 

Idő Ár

Minőség

30%

50
%

20%

Érdekel, hogy ez mit jelent pontosan? Vedd meg a teljes könyvet
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Ügyfelek

Az ügyfelek 
élőhelye
Amikor azt mondom, hogy az ügyfelek ott vannak 
mindenhol, akkor tényleg úgy értem, hogy minden-
hol. Egyszer a Dürer Kertben beszélgettem egy lány-
nyal az ismerkedés szándékával. Aztán megjelent 
a barátja. Pár perc múlva viszont kiderült, hogy van 
egy cége, ami legénybúcsúkat szervez világszerte és 
éppen szeretne új weboldalt. Egy másik esetben pedig 
a mosogatógép-szerelőről derült ki, hogy van egy tár-
helyszolgáltatása is, amit most szeretne kicsit feljebb 
pozícionálni. 

Hideghívásnak nevezzük azt, amikor semmilyen kap-
csolatod nincs a potenciális ügyféllel, csak valahol 
láttad a logóját, vagy felkerested a weboldalát és szí-
vesen dolgoznál az anyagain. A hideghívásnak van 
egy fontos kritériuma, hogy legyen valami konkrétum 
benne. Nevezd meg a problémát, amit szeretnél meg-
oldani a számukra. 

Nem elég elmondani, 
hogy létezel és szívesen 
dolgoznál velük. Nevezd meg 
a problémát, amit szeretnél 
megoldani a számukra.

Szeretnéd tudni, hogy szerezz ügyfeleket? Vedd meg a teljes könyvet
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Korunk egyik legjobb ügyfélszerző módszere viszont 
nem más, mint a tartalommarketing, blogok, social 
csatornák, vlogok. 

Az ő ajánlásaik révén jönnek a megkeresések, ezért 
érdemes megválogatni őket. Az ember hasonló embe-
rekkel ismerkedik, ezért egy rosszul fizető, problémás 
ügyfélnek esélyes, hogy az ismerősei is ilyenek és 
könnyen egy lefelé vezető spirálban találod magad.

Ebben szakmában 
a legtöbb ügyfelet 
az ügyfeleid szerzik.  

Ismerd meg a szakma üzleti 
részét és válj sikeres grafikussá!

A teljes könyv

Vedd meg a teljes könyvet
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KOMMU-
NIKÁCIÓ

Kommunikáció

Szemben az ügyfél
Megérkeztünk. Itt a mélyvíz. Ott ül veled szemben az 
ügyfél és neked olyan dolgokat kell mondanod, amik 
hatására téged választ. Először is azt kellene megha-
tározni, hogy mi az, ami miatt kellesz neki? Ár-érték 
arány? Szakértelem? Remek munkafolyamat? 

Az üzlet sosem csak üzlet. Akármilyen profi és pragma-
tikus is valaki, a szimpátia és a megérzések közreját-
szanak egy ilyen döntésben. Az ember inkább dolgozik 
drágábban azzal, aki érti a gondolatmenetét, mint azzal, 
aki olcsó, de négyszer kell mindent elmondani. 



A feladat tehát az, hogy megtaláld azokat a pontokat, 
ahol nem csak szakmailag kapcsolódsz a projekthez. 
A cél az, hogy tudják, hogy releváns vagy; mi több, a 
legrelevánsabb! 

Az ügyféllel partneri viszonyban vagy, egyenlőek 
vagytok. Egyes feladatokban övé a döntő szó, mások-
ban pedig a tied. Ez egy rugalmas hierarchia, ahol sok 
esetben bizony küzdened kell, mert az ügyfelek sok-
szor végrehajtót keresnek és nem tervezőt. Meg kell 
győznöd az ügyfelet, hogy képes vagy magasabb hoz-
záadott értékre is, nem csak arra, hogy vektorizáld a 
szalvétára rajzolt logó ötletét. 

Próbáld minimalizálni az energiát, amit a döntésre kell 
szánnia az ügyfélnek. Tegyük fel, hogy össze akarok 
futni veled este. Melyik verzió jár szerinted a legkeve-
sebb “döntési energiával”? 

Kíváncsi vagy a válaszra? Vedd meg a teljes könyvet

https://szabomatyas.hu/termek/nem-kell-nagyobbra-venni-a-logot/


A grafikusok által használt vizuális eszközök, mindenki 
számára ösztönösen érthetőek, hiszen mindenki a legna-
gyobb betűket olvassa el először és a legfeltűnőbb gombra 
kattint egy weboldalon. Azonban érteni egy nyelvet nem 
ugyanaz, mint beszélni és aktívan használni azt. 

Az ügyféltől sosem szabad konkrétumokat várni, mert ő 
nem beszéli ezt a nyelvet. A “mit szeretnél látni?” helyett 
az a releváns kérdés, hogy “mit szeretnél érezni?”. 

Kommunikáció

A design tolmács
Ideje megismerni egy új kifejezést, ami nem más, 
mint a Jobs to be done. A JTBD elmélete szerint az 
emberek valójában nem termékeket és szolgáltatáso-
kat vásárolnak, hanem azoknak a hatását. 

Ugyanez a helyzet sokszor az ügyfelekkel is. Való-
jában nem egy logóra vágynak, hanem arra, hogy a 
cégük értékesebbnek tűnjön. Nem egy webshopra van 
szükségük, hanem több eladásra. 

Vágy 
megfogalmazása

Mire vágyik 
valójában?

Alternatívák



Art direktorként sok fiatal, pályakezdő grafikussal dol-
goztam együtt és amikor rákérdeztem egy-egy rész-
letre, motivációra és arra, hogy miért tervezte olyanra 
azt, amit látok; sokszor a legrosszabb választ adták: 
“nekem így tetszik”. 

Tegyük fel, hogy egy blogot tervezel és az ügyfél azt 
akarja, hogy minden második bekezdés után legyen 
egy hirdetés. Mondhatod azt, hogy “mégis hogyan néz 
az ki?” vagy azt is, hogy “több kutatás is kimutatta, 
hogy az emberek olvasás közben célszalagokat keres-
nek. Vagyis nagyobb eséllyel hagyják abba az olva-

Kommunikáció

Prezentálj hitelesen
sást, ha valami szokatlan vizuális elemmel - például 
egy hirdetéssel - szakítod meg a folytonos szöveget.“ 

A terveid mellett ne 
az ízléseddel érvelj, 
hanem olyan adatokkal, 
amik univerzálisak.

Néha elő fog fordulni azonban, hogy egyik verzió sem 
nyeri el az ügyfél tetszését. Ilyenkor nem elég még 
több verziót csinálni, hanem meg kell találni, hogy hol 
van a hiba a folyamatban. 

Érdekel, hogyan csináld? Vedd meg a teljes könyvet

https://szabomatyas.hu/termek/nem-kell-nagyobbra-venni-a-logot/


ÁRAZÁS

Mielőtt meghatározod az áraidat, előbb azt kell eldön-
teni, hogy milyen modell alapján fogsz árazni. Beá-
razhatod az idődet, a szolgáltatásaidat, a feladatokat 
vagy akár az értéket is, amit teremtesz. 

Az egyik legelterjedtebb módszer az órabér. Az egyik 
nagy előnye, hogy pontosan mérhető és ezzel felké-
szülsz minden eshetőségre. Az ügyfél részéről viszont 
pont emiatt problémás, mert nem tud előre kalkulálni 
az összeggel.

Árazás

Árazás modellek



Az órabérnél jobban kalkulálhatóak a projekt és cso-
magárak. Ez az, amikor előre meghatározod, hogy 
ennyibe kerül egy logó, ennyibe egy webshop és így 
tovább. Ennek az a veszélye, hogy minden projekt más 
és más, ezért két megrendelés között óriási különbség 
lehet a belefektetett energiában, de az összegben ez 
mégsem fog látszani. Ha előre szeretnéd univerzálisan 
meghatározni, hogy mennyibe kerülnek a szolgáltatá-
said, akkor érdemes leszabályozni a csomagokat. 

Ha ennél is egyedibb ajánlatra van szükség, akkor egy 
hibrid módszerhez kell nyúlni; ami habár az órabére-
zésen alapul, előre kalkulálható. A feladat annyi, hogy 
minden projekt elején megtippeled, hogy mennyi időt 
fogsz eltölteni vele. Ne csak a grafikusi feladataidat 
mérd fel, hanem azt is vedd számításba, hogy meetin-
gekre jársz, szerződést írsz, kutatsz stb. 

Az egyik legnehezebben kalkulálható módszer pedig 
az értékalapú árazás. Ez azt jelenti, hogy meg kell 
vizsgálni, hogy előreláthatólag mekkora plusz bevételt 
generál a munkád. A probléma ott kezdődik, hogy eze-
ket az összegeket az ügyfelek nem igazán tudják előre, 
mert ezek kutatást, pénzt és energiát igényelnének. 
Körülbelüli, nagyságrendbeli összegnek viszont len-
nie kell a fejükben, hiszen valami alapján igent vagy 
nemet tudnak mondani egy ajánlatra.

A láthatatlan munka 
ne az árajánlaton 
legyen láthatatlan.

Érdekel, hogyan kereshetnél többet? Vedd meg a teljes könyvet

https://szabomatyas.hu/termek/nem-kell-nagyobbra-venni-a-logot/


Vállalkozóként számításba kell venned a kiadásai-
dat: az adókat, a szoftvereket, az eszközeidet. Ezenkí-
vül lesznek olyan időszakok, amikor egyáltalán nincs 
munkád, ezért érdemes a képlet eredményéhez képest 
kicsit fentebb tornázni az órabéred.

Akármilyen pragmatikus is vagy és egy lezárt táblá-
zatba írod be az áraidat, akkor is lesz benned egy kis 
rugalmasság és egyes tényezők hatására változtatni 
fogsz az áraidon. 

Árazás

Mennyit érsz 
a piacon?

A cég mérete is egy befolyásoló tényező lehet. Ami-
kor egy vegyesboltnak tervezel logót, akkor egyet-
len helyen van kint, naponta pár száz ember látja. Ha 
valamit elrontasz: mondjuk nem elég időtálló, akkor a 
cseréjére nem kell hatalmas összegeket mozgósítani. 

Nem azért, mert egy nagyobb 
céget jobban le lehet húzni, 
hanem azért, mert sokkal 
nagyobb felelősséggel jár. 

Szeretnéd tudni, mi befolyásolhatja még? Vedd meg a teljes könyvet

https://szabomatyas.hu/termek/nem-kell-nagyobbra-venni-a-logot/


Árazás

Alternatív dealek
Amikor azt mondom, hogy alku, mi jut eszedbe? Egyre 
lentebb menni az árban? Ő mond egy összeget, te is 
mondasz egyet és félúton megálltok. 

Ez a felfogás az üzleti 
folyamatokat pénzösszegekre 
egyszerűsíti, de a valóságban 
több szempontot is meg 
kell vizsgálni.

Azt mondom, hogy tervezek neked egy logót a piaci ár 
töredékéért. Ez egy elég jó üzlet neked, de mi van ha 
azt mondom, hogy két év múlva adom át? Vagy marad 
az ár és egy hónapon belül kész vagyok, de csak egy 
verziót mutatok és ha tetszik, ha nem, ki kell fizetned. 

Ha egy projekt a pénzügyek
miatt válik kérdésessé,  
a legrosszabb, amit tehetsz, 
hogy lentebb mész az áraiddal.

Amikor ezt csinálod, az áraidat nem csak ideiglenesen 
viszed lentebb, ugyanis az ügyfeled ezeket az árakat 
fogja rögzíteni a tudatában.

Érdekel, mi mást tehetnél? Vedd meg a teljes könyvet

https://szabomatyas.hu/termek/nem-kell-nagyobbra-venni-a-logot/


Az árajánlat nem egy szám az e-mail végén. Ez egy 
újabb terület, ahol bizonyíthatod, hogy nem csak profi 
grafikus, de profi vállalkozó is vagy. 

Árazás

Az (ár)ajánlat

Ne csak a grafikáid 
legyen minőségiek, 
hanem a folyamataid is. 

Az árajánlat mindenképp tartalmazzon olyan alap-
vető dolgokat, mint az, hogy ki küldi. Ez egyértelműen 
legyen azonosítható valamilyen egyedi kóddal (pl.: 
adószám). Legyen rajta, hogy meddig érvényes, hiszen 
egy év múlva már ne jelezzen vissza, hogy a tavalyi 
árakon szeretné. Általánosságban 30 napos határidő a 
megszokott. Illetve az is legyen rajta, hogy kinek kül-
död, hogy tudja az ügyfél, hogy egyedi ajánlatot kap.

Az ajánlat legfontosabb része természetesen az, hogy 
mit és mennyiért vállalsz. Az ajánlatban érdemes 
részletesen kifejteni, hogy pontosan mit is jelent az, 
hogy “webdesign” vagy “arculattervezés”. Hány alol-
dalt tervezel meg? Hány módosítási kör van az árban? 
Készül hozzá wireframe? Milyen formátumban adod 
át a terveket? Mobil nézetet is tervezel? Szöveget is 
megírod hozzá? Tartalmazza a projekt fájlokat? 



A kreatívokra jellemző hiba, hogy egyszerűen azt 
mondják: “ennyibe kerülök. Kellek vagy nem?”. Az 
ügyfél is sokkal komfortosabban érzi magát ha A, B és 
C lehetőség közül választhat, mintha sarokba szorítva 
az igen-nem kérdésen kellene gondolkodnia. 

$ $

Megéri ez nekem?Megéri ez nekem?

 $  $ $  $ $ $

Melyik éri meg?Melyik éri meg?

Ismerd meg a szakma üzleti 
részét és válj sikeres grafikussá!

A teljes könyv

Vedd meg a teljes könyvet

https://szabomatyas.hu/termek/nem-kell-nagyobbra-venni-a-logot/


Nem kell nagyobbra 
venni a logót
ahhoz, hogy sikeres grafikus legyél.

Szabó Mátyás

Karrierem során vezettem már csapatot reklámügynökségben és voltam art director 
is az egyik itthoni, piacvezető tévénél. Jelenleg szabadúszóként a KKV szektornak 
segítek márkát építeni. 

Sok évvel ezelőtt létrehoztam a King of the Layers Youtube csatornát, ahol rengeteg 
fiatal grafikusnak segítettem a fejlődésben. Mindezek mellett offline és online 
videó kurzusokat készítek grafikusok számára, valamint tehetséges pályakezdőket 
mentorálok, olvasd el ezt a könyvet és tartozz te is közéjük!


