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A One Pr Kft. technológiai és informatikai fejlesztései a versenyképességének növelése érdekében 

Év/hónap/nap 

A One PR Kft. 2021 nyarán támogatási kérelmet nyújtott be a GINOP PLUSZ-1.2.1-21 A mikro-, kis- 
és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő 
fejlesztések támogatása című pályázati felhívásra, abból a célból, hogy az online kommunikáció 
előretörésének lehetőségével élve új piacokat nyisson meg és modernizálni tudja jelenlegi 
eszközparkját. A pályázattal több mint 73 millió forint visszatérítendő támogatást nyert el. A projekt a 
Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.  

Az One PR Kft. fő tevékenysége üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás. A mikrovállalkozás egyik 
meghatározó tevékenysége marketingkommunikációs szolgáltatások biztosítása a KKV szektor, 
valamint a nagyvállalati szegmens vállalatai számára. Működése önálló kommunikációs szakemberek 
közös munkáján alapul. Ez a koncepció lehetővé teszi partnerei kiszolgálása során a maximális 
rugalmasságot, odafigyelést, és személyes szolgáltatást. Szakít a „hagyományos” kommunikációs 
ügynökségi működéssel. Modern felfogású, dinamikus szakemberekkel dolgozik.Koncepciójának 
lényege, hogy költséghatékony megoldással a kis- és középvállalkozások, valamint azok a 
nagyvállalatok is használhassák a PR és sajtókommunikáció, a content marketing és social media 
kommunikáció eszközeit, melyek ezeken a területeken szűk keretekkel rendelkeznek. A Kft jelenleg 
multinacionális nagyvállalatok, a hazai közepes és nagyvállalati szektor számára, az önkormányzati 
szegmensben és a nonprofit szférában egyaránt rendelkezik ügyfelekkel. Emellett több magyar 
star tup, valamint külp iacra igyekvő hazai vál la lat munkáját támogat ja minőségi 
marketingkommunikációs szolgáltatásokkal. 

Jelen projekt célja a One PR Kft. TEÁOR 7021 PR, kommunikáció tevékenységének fejlesztése. 
Az on-line kommunikáció erőteljes előretörése új piaci lehetőségeket nyitott meg, melyek 
kiaknázásához az eszközpark modernizálására van szükség, továbbá modern megoldásokkal való 
bővítésre, mint például a filmes, animációs produkciókhoz szükséges greenbox stúdió, az üzleti 
kommunikációt támogató podcast stúdió, vagy a marketing eszközök gyártását elősegítő eszközök 
beszerzése. A cég saját maga kívánja előállítani azokat a marketing kommunikációs eszközöket, 
melyeket felhasználhat háttér plakátként, poszterként vagy akár a későbbiekben kiállításokon 
látványelemként is. 
A Kft. célkitűzése: szervezetileg a jelenlegi csapatot tovább kívánja bővíteni, és tanácsadó 
segítségével professzionálisabb szintre emelni a cégműködést. A fejlesztésekre támaszkodva a cég 
piaci pozícióját tovább tudja erősíteni, bővítve a szolgáltatási palettáját kifejezetten magas hozzáadott 
értékű tevékenységekkel. A fejlesztések hatására távlati célja a határon átívelő projektekbe történő 
bekapcsolódás, valamint külpiacra lépés a környező országok piacain. 
A projekt futamideje 24 hónap, a projekt megvalósítás befejezésének tervezett napja: 2023.10.31. 

További információ kérhető: 
Kovács-Gajdács János ügyvezető  
Elérhetőségek: Telefonszám +36 703164238; E-mail cím: janos.kovacs@oneonone.hu 


