
EGY ÉVTIZED TÖRTÉNETE

Az Ezerszó Bt-t 1998-ban alapították móri magán-
személyek, akik közül többen a mai napig is a vál-
lalkozásban dolgoznak. Székhelye Mór városban van 
- amelyet jó boráról sokan az „Ezerjó hazájaként” is-
mernek - és természetesen innen származik az Ezer-
jóra rímelô Ezerszó cégnév is. A Bt. alakulásakor 
Ezerszó néven egy kistérségi újsággal és egy televí-
ziós képújság csatorna indításával lépett be a helyi 
médiapiacra. Az újság havilapként sajnos csak hét 
számot ért meg, mivel akkor még nem volt elég anya-
gi háttere egy független közéleti lap fenntartásának. 
Az Ezerszó Képújság viszont hamar közkedvelt lett a 
móriak körében, amit a hirdetôk 10 éve töretlenül ma-
gas száma bizonyít a legjobban.  

Az újságkiadás és a képújság-üzemeltetés mellett az 
Ezerszó Bt. már a kezdetektôl vállalt grafikai munká-
kat, illetve az ipari parkban mûködô ipari vállalkozá-
sok (pl. a Benteler Kft.) részére készített kül- és beltéri 
cégfeliratokat. 1999-ben a cég úttörô szerepet vállalt 
egy önálló kistérségi internet portál (www.morpont.
hu) elindításával, ahol a turisztikai információk mel-
lett már a helyi vállalkozások is bemutatkozási lehe-
tôséget kaptak. 2002-ben Schmidt Ferenc, Mór vá-
ros akkori pol gármestere megbízásából az Ezerszó 
Bt. elkészítette Mór város hivatalos internet honlapját  
(www.mor.hu), amelynek 2006-ig szerkesztésére is 
megbízást kapott. 2003-ban - egy nyertes pályázat-
nak köszönhetôen - a Móri Borvidék Hegyközségi 
Tanácsa felkérése az Ezerszó Bt. létrehozta a Móri 
Borvidéket bemutató háromnyelvû internet portált, 
amely a www.moriborvidek.hu elérhetôség alatt a 
helyi  borászat és a borturizmus népszerûsítésének 
egyik fontos eszköze lett. Talán ennek is köszönhetô, 
hogy számos borász készíttette el az Ezerszóval  bo-
roscimkéjét, bemutatkozó kiadványát és önálló inter-
net honlapját.

A móri ipari és szolgáltató vállalkozások szélesebb 
körével elôször a Móri Építôipari Szakkiállítás kap-
csán került a cég üzleti kapcsolatba, amelynek nép-
szerû kiadványait 2003-tól Jakab Géza fôszervezô 
felkérésére minden évben az Ezerszó Bt. készítette. 
Ennek köszönhetôen egyre több megbízást kapott a 
móri kis- és középvállalkozóktól is különbözô cég- és 
termékbemutató kiadványok elkészítésére, tovább ar-
culati anyagok, honlapok tervezésre. 

A cég fejlôdését jól mutatja, hogy 2002-tôl a móri ön-
kormányzat, majd késôbb a Móri Többcélú Kistérségi 
Társulás megbízására számos turisztikai bemutató 
kiadványt készített Mórról és térségérôl, és több kör-
nyékbeli hotel is megbízta kreatív anyagai és kiadvá-
nyai tervezésével, gyártásával. Megtiszteltetés volt a 
cég számára 2000-ben a Móri Fúvószenei Egyesület 
megbízása a nemzetközi hírû Fúvószenei Fesztivál 

programfüzetének elkészítésére. Azóta ebbôl hagyo-
mány lett és számos más kiadványát (prospektusok, 
CD borítók, plakátok, stb.), valamint internet honlapját 
is az Ezerszóval készíttette el a nagyhírû móri egyesü-
let. Az ismertebb civil szervezetek közül a móri város-
védôk és a móri Szabadiskola Alapítvány is a cégre 
bízta honlapja elkészítését. 

Fontos szakmai lépcsôt jelentett a cég életében 
Schwartz Alajos móri lokálpatrióta szerzô megkeresé-
se, aki 2002-ben az Ezerszót kérte fel  „A móri német-
ség története és élete” címû könyve nyomdai kivitele-
zésére. A feladat sikeres megoldását bizonyítja, hogy 
ezt követôen Dr. Svéhlik Csaba, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Móron élô tagja több marketing té-
májú szakmai könyvét is az Ezerszó Bt. szerkesztésé-
ben adta ki, és megbízta az általa szervezett KHEOPS 
Tudományos Konferencia kiadványai tervezésével is. 

Ebbe a sorba illeszkedik a Móri Kristály irodalmi újság 
szerkesztése, amelyre 2007-tôl Kleinné Dr. Horváth 
Magdolna adott megbízást az Ezerszónak. 2006-ban 
Fenyves Péter, Mór város polgármestere az új tech-
nikai lehetôségeket jobban kihasználó városi honlap 
egyedi fejlesztésével bízta meg a céget, amelyet az 
sikeresen megvalósított. A fejlesztésnek köszönhe-
tôen 2007 nyarától az új arculatot kapott móri inter-
net portál szerkesztését egyidejûleg több mint 50 fô 
végezheti az Ezerszó Bt. szakmai rendszerfelügyelete 
és segítsége mellett.  

Az eltelt évtizedben a móri vállalkozások közül az 
Ezerszó Bt. kiemelt üzleti partnerévé vált az ipari gyár-
tó FRIMO Kft., a festék nagy- és kiskereskedelemmel 
foglalkozó  FESS Kft., amelyek rendszeres gyártási 
és szerkesztési feladatokkal látják el a céget. A he-
lyi eredmények mellett az Ezerszó Bt. üzleti hírneve 

és ismertsége Fejér megyében, sôt azon túl is növe-
kedett, amely számos új üzleti kapcsolatot eredmé-
nyezett. Kiemelt partnerei közül a Fejér Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara számára már több éve készít 
nagy példányszámú egyedi kiadványokat (meghívók, 
dossziék, képzési programfüzetek stb.) valamint ins-
tallációs eszközöket. 

A székesfehérvári Visteon Hungary Kft. 2005-tôl az 
Ezerszó Bt-t bízta meg színvonalas vállalati újságja 
szerkesztésével és gyártásával.  A fehérvári REMAX 
új ingatlaniroda részére teljes külsô és belsô cég-
dekorációja (cégtáblák, kirakat dekoráció, 3D-s bel-
téri felirat) elkészítését végezte le a cég. A KRÜGER 
Festékbolt hálózat Fejér és Veszprém megyékben 
terjesztett termékbemutató kiadványait százezres 
példányszámban állíttatja elô az Ezerszóval. A cég 
számos megyén kívüli megbízás sikeres teljesítésével 
is büszkélkedhet. 2006-ban az európai hírû budapes-
ti Experidance Tánctársulat internet honlapja elkészí-
tésére kérte fel az Ezerszó csapatát. A cég komplett 
cégarculati tervet készített többek között a Miniszter-
elnöki Hivatal Stratégiai Elemzô Központja, továbbá 
az országos hatáskörû Diákmánia Iskolaszövetkezet 
részére is.

Az Ezerszó Bt. a külsô partnerek megrendelései mel-
lett több saját kiadvánnyal is piacra lépett, ezek közül 
talán legismertebbek a móri képeslapsorozatok és a 
Móri Borvidék exkluzív borosdoboza. A cég 2002-ben 
a székesfehérvári Tájoló Térképészeti Irodával közö-
sen jelentette meg a Móri Borvidék panoráma térké-
pét, továbbá közretmûködött Mór város térképe 2004. 
évi második és 2008. évi  harmadik kiadásában.

SZOLGÁLTATÁSOK:

Grafikai tervezés (layout), cégarculat 
és logo tervezés (corporate design)
Az Ezerszó Bt. eddig több mint 300 üzleti partnere szá-
mára végzett hagyományos grafikai tervezési munká-
kat. Cégbemutató prospektusok, dossziék, oklevelek, 
címkék, csomagolóanyagok, dobozok tervezése mel-
lett könyv és újság kiadványok elkészítését is vállalja. 
Az egyedi grafikai tervezésû logo és teljes cégarculat 
megkülönbözteti a vállalkozást versenytársaitól és el-
juttatja pozitív tartalmú üzenetét üzleti partnereihez. A 
cégarculat jellemzôit, különbözô megjelenítési lehetô-
ségeit (névjegy, levélpapír, boríték, bélyegzô, cégtábla, 
jármûgrafika, munkaruha, honlap design stb.) az Ezer-
szó arculati kézikönyvbe foglalja, amely - mint szellemi 
termék - a megrendelô által védjegyeztethetô.

Nyomdai kiadványok tervezése, gyártása
Az Ezerszó Bt. minden nyomdai kiadványtípus (ter-
mék- és cégbemutató prospektus, szórólap, levél-
papír, névjegy, újság, könyv, címke, matrica, térkép, 
képeslap stb.) minôségi tervezését és teljes körû-
nyomdai elôállítását vállalja az egyes munkákra kidol-
gozott legkedvezôbb ár-minôség arány mellett.   

Webdesign és internet honlapszerkesztés
Statikus HTML alapú honlapok, a legmodernebb 
FLASH típusú honlapok, továbbá a megrendelô által 
önállóan is szerkeszthetô (PHP programozású) dina-
mikus honlapok, web-áruházak elkészítését az Ezer-
szó Bt. egyaránt vállalja. Honlapjai kivitele, design-ja 
és szerkezete minden esetben a felhasználói igények-
nek megfelelô egyedi fejlesztésû. 

Kül- és beltéri dekorációk, 
installációk készítése
Az Ezerszó Bt. egyedi kivitelben elkészíti megrendelôi 
külsô cégtábláit, reklámfeliratait, vállalja továbbá vilá-
gító táblák, 3D-s habfeliratok, kül- és beltéri tájékoz-
tató táblák, plakátok gyártását. Kiállítási dekorációk 
és marketing célú tájékoztató installációk (pl. hordoz-
ható roll-upok, plexi tartók) elkészítése mellett ha-
gyományos mûanyag fólia betûvágás, kültéri UV-álló 
minôségi fólianyomás, ponyva- és plakátnyomtatás 
és kasírozás egyaránt szerepel szolgáltatásai között. 
Jármûdekoráció és feliratozás mellett az igényes bel-
téri irodai névfeliratok elkészítését, továbbá fém-, fa- 
és mûanyag táblák egyedi gravírozását is kivitelezi.       

Televíziós mûsorszolgáltatás
A cég Mór városban helyi médiaszolgáltatóként a nap 
24 órájában 5.000 lakásban látható képújságot üze-
meltet. A magazinszerû Ezerszó képújság 12 rovata 
közül a kereskedelem, szolgáltatások, ingatlanpiac, 
állásbörze rovatokban üzleti hirdetések kedvezô áron 
elhelyezhetôk.   

ELÉRHETÔSÉGEK

Cégnév: 
Ezerszó Reklám, Kiadói és Média Szolgáltató Bt.

Központi ügyintézés helye: 
8060 Mór, Lovarda u 7. /városközpont/ 

Iroda nyitva tartása: 
munkanapokon 8.30 és 16.30 óra között

Levelezési cím: 
8060 Mór, Pf. 28.,  
Telefon: 22/562-380, Fax: 06/22/562-382 
Központi e-mail: mail@ezerszo.hu 
Honlap: www.ezerszo.hu

Irodánkban és elérhetôségeinken tisztelettel vár-
juk régi és új üzleti partnereink érdeklôdését.  
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Az Ezerszó nevet a legtöbben a Móri Ezerszó Képújságról és a hasonló nevû idôszaki újságról ismerik, pedig a több mint 10 éves múltra visszatekintô cég ennél jóval szélesebb körû tevékeny-
séget végez. Szolgáltatásai között a kreatív grafikai tervezés, a legkülönfélébb nyomdai kiadványok elôállítása és a legmodernebb honlapszerkesztés is megtalálható, ezen kívül üzleti célú 
kül- és beltéri dekorációkat, installációkat készít. A cég alkotómûhelyében az elmúlt években több olyan hiánypótló írott és elektronikus kiadvány született, amely ma is széles körben szolgálja 
Mór és kistérsége megismertetését, népszerûsítését. Tevékenységei színvonalas megvalósításához a szükséges technikai hátérrel és egy kiváló szakembergárdával rendelkezik, akik tudásu-
kat folyamatosan fejlesztik. Az egyes konkrét feladatok megoldásában a cég többször is bizonyította, hogy legfôbb erôsségei a színvonalas szellemi értékek létrehozása és a kivitelezés során 
megvalósított jó csapatmunka.   


