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Helló!

A kiadványt kiadja: FreshWeb Solutions Kft. 
©FreshWeb Solutions Kft. – Minden jog fenntartva.

Ezen kiadvány bármely részének részben vagy egészben történő másolá-
sa, továbbértékesítése, digitális vagy hagyományos információhordozókon 
való közlése csak a szerző, Cziráki Barbara és a FreshWeb Solutions Kft. enge-
délyével lehetséges. A tananyag teljes tartalma az 1999. évi LXXVI. törvény 
hatálya alá esik.

A kiadványban a WebdesignSuli hallgatóinak munkái szerepelnek, melyek a 
hallgatók kizárólagos tulajdonát képezik.

A változás jogát fenntartjuk!

A hallgatóinkkal készített interjúk különböző időpontokban készültek, így az adott 
interjú és a jelenlegi kiadvány megjelenése között több év is eltelhetett, de ettől füg-
getlenül minden interjúalany, minden történet, minden munka valós. Mindegyikőjük 
tőlünk indult, az pedig természetes, hogy az idő múlásával esetleg átformálódhat, 
módosulhat vállalkozásuk, arculatuk, weboldaluk, jövőbeli céljuk, tervük. 

A WebdesignSuli sok tehetséges hallgatóval büszkélkedhet. Közülük töb-
ben is saját webdesigner vállalkozásba kezdtek, és ma már igen sike-
res pályafutást tudhatnak maguk mögött. Most ÍZELÍTŐKÉNT „csokorba 
fogtuk” néhányukat, hogy mások is megismerhessék őket és a munkáikat. 

Volt, aki több év távlatából számolt be karrierjéről, és volt olyan is, aki 
csak néhány hónapja vette át a webdesigner tanúsítványát, de már most 
saját vállalkozást és kiváló referenciákat tudhat maga mögött.

Hallgatóink többsége teljesen más területről érkezett, tehát szó szerint 
a nulláról, más-más célokkal, tervekkel vágtak bele a webdesign tanfo-
lyamba. És bizony vannak olyanok is, akik feladva régi munkájukat, az 
„aktatologatást” hátra hagyva kezdtek bele a tanfolyamba, hogy ar-
culattervezéssel, grafikai munkák alkotásával és weboldalkészítéssel fog-
lalkozhassanak, önálló vállalkozók, szabadúszók legyenek.

Válaszaikból az is kiderül, hogy a tanfolyam elvégzését követően hogyan 
tudtak munkákat szerezni, hogyan is „indult be az a bizonyos szekér”, 
hogyan sikerült saját vállalkozásba fogniuk, mivel foglalkoznak, hol 
tartanak most, milyen terveik, céljaik vannak a jövőt illetően.

Őszintén nyilatkoznak arról, hogy megérte-e elvégezniük a Profi Otthoni 
Webdesign Tanfolyamot, miért is vágtak bele a tanulásba. Hasznos ta-
nácsokkal és útravalókkal szolgálnak azok számára is, akik még csak 
fontolgatják a webdesign tanfolyamra való jelentkezést.

Mi nagy-nagy örömmel „isszuk” a szavaikat, jó érzéssel tölt el minket, hogy 
a webdesign tanfolyam adott nekik egy biztos alapot, lökést saját vállalko-
zásukhoz, webdesigner karrierjükhöz, vagy akár a tanfolyam hozta ki be-
lőlük a bennük szunnyadó kreativitást, ennek köszönhetően bontakoztat-
hatták ki tehetségüket, vagy éppen nőként, anyukaként visszatérhettek a 
munka világába. ... és bizony ma már olyan feladatokat, projekteket 
is el tudnak vállalni, melyek után korábban csak vágyakoztak, olyan 
életet élhetnek, melyről korábban csak álmodoztak.

Bízunk benne, hogy szavaik, mondataik és munkáik mások számára is 
motiváló erőként hatnak! – az élet bármilyen területéről vagy újabb lép-
csőfokáról legyen is szó. :)

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
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Miklós Laura

A tanfolyam előtt semmilyen előképzettségem nem volt, de a WebdesignSuli webol-
dalán meggyőztek arról, hogy ez nem lesz probléma a tanfolyam során. Az egyete-
men zongoratanárként végeztem (tehát a kreativitás nem állt messze tőlem eddig sem), 
egyelőre párhuzamosan tanítok és „szabadúszok”. :)

Az egyetem után rájöttem, hogy a tanítás önmagában nem túl jövedelmező, ezért kezd-
tem el kutakodni, mibe lenne érdemes belevágnom, ami időben is rugalmas, például a 
tanítási szünetekben tudok több munkát vállalni.

„
www.laurawebdesign.hu

Olyan gyorsan fejlődik a vállalkozás, hogy már azon gondolkozom,
előbb-utóbb érdemes váltanom, hogy a webdesign legyen a főállás, a tanítás 

pedig megmaradjon félállásban „hobbiként”. A tanítás gyerekkori álmom 
volt, nem hittem, hogy még valamit ennyire fogok szeretni, de nagyon jó 

érzés, hogy a webdesignban is megélhetem a kreativitást és a szabadságot.

| sikeres vizsgát tett – 2019 |

Alapvetően eléggé nyitott személyiség vagyok, igénylem a társaságot, ezért 
a munkáimat azzal kezdem, hogy meghívom az ügyfelemet egy kávéra 
és elbeszélgetünk. Mesél nekem a vállalkozásáról, hogy miért ebbe a te-
vékenységbe kezd vagy kezdett korábban. Nagyon szeretem ezeket a be-
szélgetéseket, sokat segítenek, hogy megtaláljam azt az irányt, amit a 
megrendelőm igazán magáénak érez. Emiatt korlátoztam a munkáimat 
Székesfehérvárra, azonban ez nagyon jó terület – egyrészt van sok vállalkozó, 
sok potenciális munka, másrészt a helyiek körében szájról szájra terjed a 
nevem mint webdesigner. Logó, weboldal, plakát is szerepel már a portfó-
liómban, azonban címkéket is terveztem kozmetikai termékekre. 

„
Már a tanfolyam elvégzése után szinte rögtön megtaláltak.
Logót tervezhettem egy webáruháznak, utána ismerősöknek készítettem egy-két mun-
kát, ezek után már ajánlások útján érkezett minden megrendelés.

Bő fél évvel a tanfolyam befejezése után már Budapestről is jöttek le hozzám, hogy én 
készítsem el az arculatukat és a weboldalukat.

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://laurawebdesign.hu/
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Egyelőre másodállásban vállalkozom, leginkább 
székesfehérvári egyéni vállalkozóknak, kisvál-
lalkozásoknak dolgozom.

A városban már több helyen szembetalálkozom 
a munkáimmal: optika, teabolt logója által, illetve 
plakátokkal, melyek az én kezem közül kerültek ki. 

Nagyon megérte elvégezni a WebdesignSulit! :) A lehetőségek tárháza végte-
len, sok irányba el lehet indulni a tanfolyam után. Weboldal, logó, arculat, 
akár az esküvői témára is le lehet csapni, egyre nagyobb divat a meghívók 
mellett az esküvői weboldalak készítése. Azonban a tanulás nem ér véget 
a tanfolyammal, érdemes a további fejlődésen is gondolkozni, hiszen a 
tudásba mindig megéri befektetni. Én például hobbiból programozni is ta-
nulok. Nagyon tetszett ez a rész a tanfolyamban, így egyre könnyebben tájéko-
zódom, ha esetleg a kódokba kell belenyúlnom egy-egy weboldal készítésénél.

„

Vágjanak, bele, hamar megtérül a tanfolyam! A feladatok könnyen érthetőek, az oktatók 
roppant segítőkészek, ha valamiben elakadna az ember.  

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
https://laurawebdesign.hu/
https://webdesignsuli.hu/
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Rapai-Csáki Györgyi

Eredetileg mérnökinformatikus végzettséggel rendelkezem, tudok programozni, ezért a 
HTML és CSS világa szerencsére nem állt tőlem olyan messze. Azóta is szeretek kódolni, 
de a WordPress-t semmiképp nem cserélném egyedi fejlesztésű módszertanra :) 6 évet 
dolgoztam informatikai projektvezetőként multinacionális cégnél, de egy idő után (illetve 
családalapítás után…) eldöntöttem, mindenképp független, otthon is végezhető szak-
mát választok. Ekkor jött szembe a WebdesignSuli hirdetése anélkül, hogy keresnem 
kellett volna. És én nem hiszek a véletlenekben… Nagyon megtetszett a program és úgy 
láttam, hogy ez az, ami a mérnöki vonal mellett tökéletes lenne kreatív oldalam ki-
bontakoztatására. Nem csalódtam. Ez az, amit mindig kerestem, egy szuper válto-
zatos álommeló.

Az elején nem volt túl sok megrendelésem weboldalkészítésre, ezért rajzolgattam logó-
kat, készítettem névjegyeket és egyedi önéletrajzokat is, valamint pályázatokon vettem 
részt. Néhány hónap elteltével azt láttam, hogy a webfejlesztés a fő csapásirány – illetve, 
hogy őszinte legyek, abban láttam reálisabban a megélhetési forrást. Jól döntöttem ak-
kor, mert az én beállítottságomnak a kreativitás mellett ott kellett maradnia a mérnöki, 
informatikai vonalnak.

„
www.ananasz-design.hu

De nem adtam fel, és ennek örülök. Ugyanakkor rengeteg energiát fektettem,
és fektetek a mai napig a folyamatos tanulásba és az online marketingbe.

Természetesen a saját weboldalamon hasznosítottam elsőként a tanultakat, 
az volt az „állatorvosi ló”. Ugyanakkor aki most megnézi azt, nem sok olyat 
talál rajta, amit az első verzióban láthatott. Az elmúlt egy évben formáltam, 
finomítottam, illetve bővítettem referenciákkal és az újabb szolgáltatásokkal. 

Az első év igen nehéz volt (ahogyan azt sokan mondják), nagyon nehezen jöt-
tek a felkérések. Részmunkaidőben dolgoztam alkalmazottként, hogy ne kell-
jen bezárnom a „boltot”.  

„

2019 őszén lehetőséget kaptam elsajátítani a keresőoptimalizálás és a Google hirdetés-
kezelés alapjait. Már a tanfolyamon realizáltam, hogy a kettőt együtt teljes értékűen és 
profin nem tudom úgy megtanulni, hogy azért „pénzt is kérjek mástól”, ezért választot-
tam. A keresőoptimalizálás, azaz a SEO lett az én világom, ami egy abszolút plusz előny 
egy weboldal esetében. Ugyanebben az időszakban kerestek meg Shoprenter webáru-
ház testreszabásával, amit elvállaltam. Nagyon megtetszett az is, azóta pedig Shopren-
ter szakértővé is avanzsáltak. Jelenleg 2 működő, 3 fejlesztés alatt álló webshop van a 
tarisznyámban.

Annak idején mérnöktanári képzésbe is belekezdtem, amit sajnos nem tudtam befe-
jezni, de a tanítás szeretete megmaradt. Ezért folyamatosan blogolok és próbálok 
segíteni az online térben való eligazodásban a kis- és középvállalkozóknak.

Facebook oldalamat is igyekszem élénken tartani, és a büszkeségek mellett hasznos tu-
dásanyaggal megtölteni.

Jelenleg 100%-ban ezekkel a munkákkal foglalko-
zom, egyéni vállalkozóként.
100% home office. Na jó, 99% :)

Egy év tapasztalat után pedig a következő szolgál-
tatáscsomagoknál kötöttem ki:
WordPress alapú weboldal készítés, Shoprenter 
alapú webáruház készítés, keresőoptimalizálás 
(SEO), logó és egyedi grafikák, folyamatos karban-
tartás, online marketing tanácsadás, Facebook és 
Instagram oldalak kézben tartása igényes posz-
tokkal, hirdetésekkel.

| sikeres vizsgát tett – 2019 |

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/
https://ananasz-design.hu/
https://ananasz-design.hu/
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Aki haladni szeretne a korral, annak mindenképp javaslom – akár webdesigner lesz, akár 
saját vállalkozásának online felületeit szeretné saját kézben tartani. Jelenleg minden 
tolódik az online térbe, ezért biztosan állíthatom, hogy ez a tudás jövőtálló. De úgy is 
mondhatjuk, hogy ez a jövő.

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
https://enbe.hu/
https://kocosmano.hu/
https://www.okorendszer.hu/
https://www.kolbaszposta.hu/
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Szodoray-Parádi Abigél

Eredeti szakmám szerint biológus voltam. Viszont négy gyerek mellett szükségem lett 
egy olyan szakmára, amelyet otthonról is csinálhatok. A gyerekek mellett egy másik, 
kreatív oldalam is elkezdett kibontakozni az évek alatt. Így nem állt távol tőlem a design 
világa, rajzolni mindig is szerettem, úgy gondoltam, hogy ezt a két dolgot egy irányított 
folyamat keretén belül, könnyen összehozom a webdesignnal.

„
www.abitrend.com

A WebdesignSuli végeztével egyből belevágtam a sűrűjébe. Már a tanfo-
lyam közben lett egy megrendelésem, ami nem is állt távol a szakmámtól 
– egy környezetvédelmi civil szervezet számára kellett szórólapokat, posztert 
és egyéb kiadványokat elkészítenem, bemutatva egy védett terület jellegzetes 
élővilágát. Kicsit mélyvíz volt nyomdakész anyagot 3 hónap alatt produkálni, 
de sikerült elkészülnöm, időben, ugyanakkor a megrendelő is nagyon meg volt 
elégedve a minőséggel. Rákaptam az ízére, a Photoshop és az Illustrator szinte 
be sem lett zárva a gépemen, napi szinten használtam. Azt gondoltam, hogy 
nekem a webdesign rész nem fog menni, hiszen a CSS és a HTML „hottentot-
tának” tűnt. De nem így alakult. A saját weboldalam elkészítése közben egyre 
inkább beleszerettem a tanfolyamnak ebbe az oldalába. A nehezen megszer-
zett tudás valószínűleg igazán értékessé tud válni, így egyre inkább bele-
ástam magam ebbe a témába. Igazából ez lett aztán a meghatározó irány a 
vállalkozásomban. 

„
| sikeres vizsgát tett – 2019 |

https://webdesignsuli.hu/
https://abitrend.com/
https://webdesignsuli.hu/
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A tanfolyam elvégzése után a barátnőm weboldalát készítettem el (gondolom sokan 
kezdték így), ez biztonságot adott a következő weboldalak elkészítéséhez. Nem is 
kellett sokat várnom, menet közben jött két újabb megrendelésem (még mindig ismerős 
körökből), de ezeknek a weboldalaknak már piaci árat szabtam. Közben logó, arculat 
és kiadványszerkesztés terén is érkeztek hozzám megkeresések. Innen beindultak a dol-
gok, szinte egyik megrendelés a másikat érte. Ha valakinek tetszett a munkám, 
rögtön engem ajánlott.

Bár tervezgettem, hogy kicsit ráhajtok a saját vállalkozásom online marketingjére, de 
egyelőre nem volt rá szükségem, időm még kevésbé. Tervezem, hogy bővítem a szolgál-
tatáscsomagomat, kiegészítem egy kis SEO-val, tartalomírással. Nyilván ez külön szakma 
és sok tanulást igényel, de közel áll hozzám, ezt is szívesen csinálnám.

Vegyék komolyan. Bár rengeteg információ, tudás áll majd a rendelkezésükre azoknak, 
akik beiratkoznak, de csak akkor tudnak ebből bármit is kihozni, ha komolyan veszik. Ha 
elkészítik a házi feladatokat, ha betartják a használati útmutatókat, ha kérdeznek és ha 
gyakorolnak. Ez egy olyan szakma, ahol a gyakorlás sokat számít, az ad rutint, rálátást 
a dolgokra. A másik pedig, hogy miután elvégzik a tanfolyamot, ne habozzanak, hanem 
vágjanak bele.

Nekem mindenképp megérte elvégezni a webdesign tanfolyamot. Nagyon 
jól strukturált és komolyan felépített rendszer. Sokkal többet kaptam egy-
szerű tudásnál. Szemléletmódváltozást, támogatást, biztatást kaptam. 

„
De ami talán ennél is fontosabb, az az, hogy egy olyan szakma került a kezembe,

amit a gyakorlatban aztán minden további nélkül tudok alkalmazni.

Jelenleg a saját egyéni vállalkozásomban dol-
gozom. Én vagyok az AbiTrend. 

Pár hónap alatt olyannyira kinőtte magát, hogy 
főállásként, fő munkaidőben csinálom, 
megélek belőle. Azzal keresem a pénzem, 
amit szeretek csinálni. 

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://www.viragfeny.hu/
https://hoparducklima.hu/
https://alpincentrum.hu/
https://franciadent.hu/
https://abitrend.com/
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Klement Vilmos

Hobbiszinten készítettem már weboldalt, elsősorban csak statikus HTML oldalakat, de 
voltak próbálkozásaim Joomla-val is. Eredeti szakmám számítástechnikai műszerész, de 
2008-ban mérnökinformatikus diplomát szereztem.

A webdesign tanfolyamra azért iratkoztam be, hogy a vállalkozásom szolgáltatási 
körét weboldalkészítéssel bővítsem. 

„
www.klementweb.hu

Elsőként saját weboldalam elkészítése során hasznosítottam a tanfolyamon 
tanultakat, majd helyi kisvállalkozások bemutatkozó oldalait készítettem el.

Hasznos volt számomra a tanfolyam, főként a grafikai tervezés.

„

Jelenleg főállásban egy hazai informatikai szol-
gáltató cégnél dolgozom, de másodállású 
vállalkozóként készítek weboldalakat.

Vágjanak bele bátran, ne késlekedjenek.

| sikeres vizsgát tett – 2018 |

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://klementweb.hu/
https://derideo.hu/
http://www.nagyerikavegrehajto.hu/
https://b-vital.hu/
https://klementweb.hu/
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Kvasznicska Zita

Teljesen a nulláról indultam neki a tanfolyamnak, semmilyen előképzettségem nem 
volt, leszámítva az informatika órán tanultakat. Pedagógiai asszisztens az eredeti vég-
zettségem, amit szintén imádok, de az igazi szenvedélyem a webdesign és a grafikai 
tervezés.

Kislánykorom óta nagyon szeretek rajzolni. Már a kamaszéveimben éreztem, hogy az 
online világ és a kreatív alkotás lesz az én utam. 

„
www.zitahoffmann.com

Nem tudok egy konkrét területet kiemelni, mindegyiket nagyon szeretem. :) 
Fő profilom természetesen a weboldalak, webáruházak és a teljes arculatok 
készítése, de bíztak már meg borcímke, textildesign, logó, névjegy és szórólap 
készítésével is.

Az első weboldal, amit készítettem, a műkorcsolya sporthoz kapcsolódott. 
Szerencsére utána folyamatosak voltak a megkeresések, azonban soha 
nem volt két egyforma. Készítettem weboldalt partiszervező cégnek, akik 
meg voltak velem elégedve, méghozzá annyira, hogy a webáruházukat is ve-
lem tervezték újra (koktelod.hu), továbbá készítettem weboldalt többek kö-
zött profi fotós részére (mehringernora.hu), valamint cukrász manufaktúrá-
nak (kezmuvesdesszert.hu), híres írónőnek (biromakonyvem.hu), prémium 
kollagén kozmetikumokat forgalmazó cégnek (colway.hu) is.

Csodálatos, kedves embereket és cégeket ismertem meg. Vannak olya-
nok, akikkel a mai napig kapcsolatban vagyok, és akkora bizalmat szavaz-
tak nekem, hogy a weboldal elkészítése mellett a teljes arculati és grafikai ele-
meket is én készítettem. 

Kedvenc megkereséseim egyike – két újonnan nyílt cukrászda belső és külső 
designjának megtervezése (kínáló tábla, törzsvásárlói kártya, megállító tábla, 
cégtábla, nyitvatartási tábla, Facebook borítókép, szórólap).

„

Szerettem volna egy olyan munkát, amiben nem csak a magam ura vagyok,
de élvezem is azt, amit csinálok, és azt kell mondanom, hogy

sikerült ezt az álmomat valóra váltani.

Azonban a webdesign tanfolyam után nem álltam meg a tanulásban, folytattam a 
tanulmányaimat – először a ráépülő kisebb tanfolyammal, a Webshop tréninggel, majd 
a DesignAkadémia képzéseivel, ahol ugyanazt a színvonalas oktatást kaptam, mint a 
WebdesignSuliban. 

| sikeres vizsgát tett – 2018 |

https://webdesignsuli.hu/
https://zitahoffmann.com/
http://koktelod.hu/
http://mehringernora.hu/
http://kezmuvesdesszert.hu/
https://biromakonyvem.hu/
https://colway.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://designakademia.hu/
http://kezmuvesdesszert.hu/
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2018 óta folyamatosak a megkeresések, home 
office-ban, saját vállalkozásban dolgozom, a 
magam ura vagyok.

Van, hogy három-négy különböző projekten is 
dolgozom, állandó a pörgés.

Abszolút megérte elvégezni a tanfolyamot.

Megérte kilépni a komfortzónámból és belevágni az ismeretlenbe.
Bármikor újra elvégezném a tanfolyamokat.

„

„If you can dream it – You can do it”
Ha álmodni tudsz róla, meg is tudod valósítani. Azt javaslom mindenkinek, akik azt fon-
tolgatják, hogy belevágjanak a tanfolyamba, hogy ne habozzanak tovább, kezdjenek bele 
nyugodtan, mert egy teljesen új világba csöppenek. Az úton (és azután is) végig ott lesz-
nek a tanfolyam oktatói, akik segítenek. 

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
https://zitahoffmann.com/
https://colway.hu/
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Veres Orsolya Enikő

E-commerce területen dolgoztam, ahol a weboldal frissítését és karbantartását is végez-
tem, de nem volt tapasztalatom sem grafikai, sem webdesign területen.

„
www.designyouneed.com

A tanfolyamra való beiratkozással a célom az volt, hogy elindítsam 
a saját webdesign vállalkozásomat, amelyben remélhetőleg teljes 

állásban fogok dolgozni és olyan kisvállalkozásoknak segíteni, akik 
igazán törődnek a vásárlóikkal, és olyan dolgokat próbálnak

létrehozni, amivel jobbá teszik az emberek életét.

A weboldalkészítés fogott meg leginkább, úgy éreztem, ott tudok igazán gyor-
san fejlődni, és az az, amivel megfelelő keresetet is tudok magamnak biz-
tosítani a jövőben.

Először inkább grafikai megkereséseim voltak, szórólap, logó, brosúra ké-
szítése. Majd felkértek egy weboldal újradesignolására, amely egy hatalmas 
projekt lett, ugyanis egy teljes e-commerce weboldalt kellett összeraknom a 
nulláról. Nagyon jó kihívás volt, ami megalapozta a későbbi munkáimat is 
– innentől főleg ajánlásokon keresztül kaptam a következő munkáimat.

„
| sikeres vizsgát tett – 2019 |

https://webdesignsuli.hu/
https://www.designyouneed.com/
https://borgyogyaszatszekszard.hu/
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Jelenleg is van teljes munkaidős állásom és 
még e-commerce-ben dolgozom, illetve azon be-
lül UX designer is vagyok.

A vállalkozásomban teljes mértékben külföl-
di munkákat vállalok és arra is specializálód-
tam, mert úgy érzem, ott sokkal több a lehe-
tőség.

Aminek nagyon örülök, hogy itthonról, rész-
munkaidőben tudom végezni a munkámat. 

Abszolút megérte elvégezni a webdesign tanfolyamot! Nagyon jó kiindulá-
si alap volt és pont azokat a dolgokat mutatta meg, amire ebben a szak-
mában szükség van, hogy el tudj indulni. Innentől már csak tőled függ, 
hogy merre mész tovább, miben mélyülsz el.

Csak hogy konkrétabbat is írjak: A vállalkozásomnak köszönhetően sikerült 
annyi plusz pénzt félretennem csak idén, hogy nyáron végtörlesztettem a la-
káshitelemet, és további tervem, hogy jövőre az autóhitelemet is törlesszem, 
valamint félretegyek annyi pénzt, hogy nyugodt szívvel mondhassak fel a 
munkahelyemen és kezdjem el a teljes munkaidős vállalkozásomat. Ahhoz, 
hogy ezt megtegyem, jelenleg számomra ez a legjobb felállás, és lehet, hogy 
nem egyik napról a másikra történik, de ha valaki látja, hogy hosszú tá-
von mik a tervei, álmai, akkor megteszi az oda vezető utat, és én bízom 
benne, hogy 1-2 éven belül már főállású vállalkozóként tudok dolgozni.

„

Bár nehéz két munkát fenntartani, ez nemcsak anyagilag éri meg jelenleg, hanem mert 
olyan dolgokat tudok tanulni, amiket fel tudok használni a vállalkozásomhoz. Megta-
nultam a teljes munkaidő mellett időt szakítani a vállalkozásra és magamra is, és 
nem mellesleg nagyon sok tanfolyamot elvégeztem azóta – mert szeretném még inkább 
bővíteni és mélyíteni a tudásomat.

https://webdesignsuli.hu/
https://www.designyouneed.com/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://www.keeleydann.com
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Az elhatározás, hogy vállalkozást szeretnék indítani, nem volt egyszerű, de szá-
momra 180 fokos fordulatot jelentett az életemben. Én is körbe néztem a weben, 
hogy milyen kurzusok találhatók és melyik az, amelyik az én igényeimnek megfelelne.

Sok szempontot figyelembe vettem. Például nagyon fontos volt, hogy hosszabb időtáv-
ról legyen szó (több hónap), ahol van idő gyakorolni és maga az időtartam is garantálja, 
hogy sokkal több tudás lesz a tananyagban. Az is fontos volt, hogy online tudjam elvé-
gezni, ne kelljen sehova se bejárnom – hiszen a teljes munkaidő mellett elég nehéz lett 
volna megoldani. A saját gépemen, a saját tempómban haladtam, de a rendszeres 
feladatok mégis segítettek tartani a tempót – és közben megtanítottak beosztani 
az időmet. Fontos volt, hogy modern tanulási lehetőséget biztosítsanak – volt könyv, 
online anyag, videók, olvasnivalók, változatos formában. És végül, ami szerintem a 
legfontosabb minden szolgáltatásnál: a kommunikáció és az ügyfélszolgálat minősé-
ge. Abszolút meg voltam elégedve az oktatók hozzáállásával, a kapott visszajelzésekkel, 
nagyon sokat segítettek a tanfolyam közben és még utána is, ha problémába ütköz-
tem. 

Bár azóta nagyon sok egyéb kurzust elvégeztem már, úgy gondolom, hogy életem egyik 
legjobb befektetése volt a WebdesignSuli, mert elindított egy olyan úton, amire min-
dig is vágytam életemben, és most végre igazán azt csinálom, amit szeretek és ami 
hosszú távon is motiválni fog.  

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/
https://isawelly.com/
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Gaál Bernadett

Mielőtt beiratkoztam a WebdesignSuliba, a DesignAkadémián végeztem el két képzést, 
a Digitális grafika és a Logókészítés kurzust, szóval ismertem már azokat a programo-
kat, amelyekkel a tanfolyam során dolgoztunk. (Ez persze némi előnyt jelentett, ugyanak-
kor így is rengeteg mindent tanulhattam még. :))

Más előképzettségem viszont nem volt, az eredeti szakmám szerint újságíró vagyok.

Ebben közrejátszhatott az is, hogy amikor egy szegedi hírportálnál dolgoztam, közös 
szobában ültem két olyan kollégával, akik a backend-ért és a grafikáért (főleg bannerek) 
feleltek. Nagyon érdekelt, hogy mit és hogyan csinálnak, de csak távolról lestem őket. 

Évekkel később, már a szegedi munkát hátrahagyva, rátaláltam a webdesign tanfo-
lyamra (vagyis először a DesignAkadémiára, majd onnan a WebdesignSulira), és ugyan-
az a kíváncsiság fogott el az online grafika iránt, mint akkor, amikor ezeket a srácokat 
figyeltem munka közben. Ez az érdeklődés találkozott azzal az érzéssel, hogy szeret-
nék még tanulni, amelyből később valami sajátot építhetek fel. 

Elkezdtem követni a tanfolyam Facebook oldalát, sokat bújtam a WebdesignSuli 
blogját is. Mire meghoztam a döntést, úgy éreztem, hogy ez tényleg nekem való lesz! :) 

„
www.banditadesign.hu

Bár szeretem az eredeti szakmámat, idővel elkezdtem valami másra vágyni.
Új területen szerettem volna megmutatni a kreativitásomat.

A weboldalak megjelenésének tervezését, a UI designt érzem magamhoz a 
legközelebb. A webdesigner vállalkozásom is erre a szolgáltatásra épül alap-
vetően, kiegészítve a logókészítéssel és a névjegykártyatervezéssel. Egyébként 
szívesen vállalom más online grafikai anyagok tervezését is (Facebook-borító-
képet is készítettem már), a print viszont kevésbé az én asztalom. :)

„
| sikeres vizsgát tett – 2020 |

https://webdesignsuli.hu/
https://designakademia.hu/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/logokeszites-online/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://www.facebook.com/webdesignsuli
https://webdesignsuli.hu/blog/
https://webdesignsuli.hu/blog/
https://banditadesign.hu/
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Egyelőre kisebb feladatokkal bíztak meg: egy gyulai alapítvány WordPress oldalának ke-
zelését vettem át, és oda készítettem új fejlécképet, valamint modernizáltuk kicsit az 
oldalt. Logót terveztem egy volt egyetemi csoporttársamnak a férjével közös vállalko-
zásához. Ugyancsak baráti ajánlás útján keresett meg egy fiatal anyuka, hogy készít-
sünk együtt illusztrációkat a jövőre esedékes e-könyvéhez. Szóval nagyon változatos a 
felhozatal, én pedig mindegyiknek nagyon örülök. Minden megkeresés egy kicsit 
más feladat. :)

Abszolút megérte elvégezni a tanfolyamot! :) Egy egészen új látásmódot 
adott, mellette pedig megtanultam (végre!) „jól tanulni”. Már a tanfo-
lyam alatt jöttek a támogató oktatói visszajelzések, ez pedig iszonyú 
nagy lökést adott. Nem utolsósorban pedig új karriercélom is lett. 

„
Azt tanácsolom, hogy ha úgy érzik, elég elhivatottak és a szorgalmuk is megvan, vágjanak 
bele! Ne féljenek az online tanulástól! Ha már sikerült felállítaniuk egy napi/heti tervet, és 
ahhoz tartják is magukat, baj már nem lehet.

Akik pedig most kezdtek, nekik azt javasolnám, hogy mindennap olvassanak kicsit we-
bes, grafikai témákban. Ja, és ne féljenek másokhoz (oktatókhoz, tanulókhoz, esetleg 
már a szakmában dolgozókhoz) segítségért fordulni! Szerintem ezekből a kapcsolatok-
ból lehet a legtöbbet okulni és építeni.

A webdesignt egyéni vállalkozásban csinálom, de 
mivel csak néhány hónapja végeztem, ugyancsak 
egyéni vállalkozásban folytatom az újságírói munká-
mat is. Már 100%-ban otthonról dolgozom.

Mellette beiratkoztam egy újabb online tanfolyamra, ahol a HTML, a CSS és a JavaScript 
kódolást mélyíthetem el jobban. Ezekkel az ismeretekkel nagy terveim vannak a jövőben.

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
https://banditadesign.hu/
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Kristóf-Varga Szilvia

Eredetileg ügyfélszolgálati, illetve adminisztratív pozíciókban dolgoztam, aztán amikor 
megszületett a kisfiam, szerettem volna kezdeni magammal valamit abban a pici 
időben is, ami a kisbaba mellett akadt. 

Az első weboldal a saját oldalam volt, utána készítettem ismerősnek és teljesen isme-
retlen megrendelőknek is már.

Az eddigi legkomolyabb munkám egy kétnyelvű weboldal volt, mely magyar és nem-
zetközi kávézókkal foglalkozik, és folyamatosan bővül azóta is. A megbízó sok mindent 
meg tud csinálni az oldalán (pl. új feltöltések, karbantartás), de a mai napig kapcsolatban 
vagyunk, és ha olyan jellegű kérése van, akkor óradíjas alapon végzem el neki.

A webdesign tanfolyam leírása nagyon részletes volt, és ez keltette fel az érdeklődé-
semet. Sok mindent lehetett megtanulni hat hónap alatt, több mindenbe lehetett 
belekóstolni. A könyv és a pendrive is nagyon sokat nyomott a latba, és nem utolsósor-
ban az, hogy online lehetett végezni, itthonról, saját tempóban.

„
www.origo-design.com

Valami olyan dologra vágytam, amiben a kreativitásomat kiélhetem, és tudtam, hogy 
tanulni szeretnék mindenképp, mert azt nagyon szeretek.

Mindegyik szakterületet szerettem valamiért, de a weboldalkészítés lett a ked-
vencem és a mai napig ez áll hozzám a legközelebb. Szeretek „elmolyolgatni” 
egy-egy résszel az oldalon, szeretem a megrendelővel együtt kitalálni a 
részleteket és közösen dolgozni egy-egy munkán velük. Szeretek ötletel-
getni, illetve próbálgatni az elrendezéseket is.

„
| sikeres vizsgát tett – 2018 |

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://origo-design.com/
https://specialtystories.coffee/hu/kezdolap/
http://mesterker.hu/
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Egyértelmű volt, hogy az anyukáknak és a 
vállalkozónőknek szeretnék segíteni a tudá-
sommal, a munkámmal, ezáltal lehetőséget 
biztosítva nekik arra, hogy az életük picit 
nyugodtabb és szervezettebb lehessen.

Jómagam is ebben a helyzetben vagyok, 
hiszen kisgyermek mellett dolgozom a 
vállalkozásomon nap mint nap, így pon-
tosan tudom és átérzem, hogy milyenek így 
a mindennapok, milyen az, amikor benne 
vagy valamiben, de percenként félbe kell 
szakítani, milyen az, amikor felborul a napi-
rend és át kell szervezned mindent, és még 
biztos lenne pár példa a sor folytatására. :)

Saját vállalkozásomban dolgozom. 

Női vállalkozók és kisgyermekes anyukák a 
célcsoportom. 

Nagyon is megérte elvégezni a tanfolyamot, rengeteget tanultam, nagyon 
sok segítséget kaptam, és ez a mai napig megmaradt. Bármikor írok a Web-
designSulinak, gyorsan, kedvesen segítenek az adott témában.

„
Ne halogassák sokáig, mert az idő telik. :)

Vágjanak bele minél előbb, ha tehetik, nem fogják megbánni. A háttértámogatás megvan 
hozzá, akár az anyagokban, akár az e-mailes válaszadásban. A témakör nagy, és szerin-
tem mindenki megtalálhatja benne azt, ami igazán a szívéhez szól.

Ha pedig továbbképezné magát, akkor a DesignAkadémia kurzusai tökéletesen kiegé-
szítik az itt tanultakat. :)

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
https://origo-design.com/
https://designakademia.hu/tanfolyamok
https://amegvalosito.hu/
http://www.origo-art.com/
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Bálintné Dóci Brigitta

Már hosszú évek óta vállalkozó vagyok, szövegíróként, virtuális- és marketing asszisz-
tensként dolgoztam korábban, ezt a tudásomat szerettem volna bővíteni a webde-
sign tanfolyammal. Mivel nagy szerelem lett a webdesign képzés, így mostanra ez 
lett a fő irányvonal, a korábbi tevékenységeimet pedig inkább mint egy kiegészítő 
szolgáltatásként biztosítom a megrendelőimnek. A Photoshop alapjait már részben 
elsajátítottam előtte egy szerkesztőségben végzett munkám során, ahol fejlesztőkkel, 
grafikusokkal kellett együtt dolgoznom. Itt a cikkírási feladatokon túl, weboldalszerkesz-
tési, képszerkesztési munkafolyamatokat is el kellett végezni. 

Mindig is közel állt hozzám a gondolat, hogy a weboldalak vizuális megjelenésével foglal-
kozzak, de úgy éreztem ehhez kevés az a tudás, amit autodidakta módon innen-onnan 
összeszedtem és kezdetleges módon alkalmazok. Szükségem volt egy profi tanfo-
lyamra, ahol a tudás szilárd alapjait lefektetik és segítenek az erre való építkezés-
ben. Jó döntés volt, imádtam, imádom :)

„
www.mandaladesign.hu

Megrendelőim elsősorban olyan céltudatos, vállalkozónők, akik ugyan az élet 
különböző területein tevékenykednek, de összeköti őket egy pozitív, előremu-
tató, spirituális gondolkodásmód, mellyel hozzájárulnak a sikereik eléréséhez.

„
Ehhez igyekszem számukra segítséget nyújtani a munkámmal, hogy

a harmónia ne csak bennük, de a vállalkozásukban is tökéletes legyen.

A webdesign munka minden mozzanatát nagyon szeretem, de az arculattervezés és a 
logókészítés az, melyben igazán szárnyalni tudok. Borzalmasan jó érzés látni, aho-
gyan egy irka-firka vázlat életre kel, és egy olyan logó születik belőle, ami aztán az 
egyik legfontosabb eleme lesz egy vállalkozás megjelenésének.

| sikeres vizsgát tett – 2019 |

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://mandaladesign.hu/
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Már a tanfolyam alatt is felkértek plakát- és szóróanyagkészítésre, a tanfolyam elvég-
zése után pedig kezdetben főként logókat, névjegykártya- és arculattervet készítettem. 
Mostanra elég sokszínűek lettek a munkáim, hiszen a pólógrafikáktól kezdve, a moli-
nó- és könyvborító tervezésen át, egészen a weboldalak kialakításáig sokrétű megbí-
zásokat kapok. A jelenleg futó projektjeim között weboldal, könyvborító, egy spirituális 
kártyacsomag és logók is vannak. 

Vállalkozóként dolgozom. 

Munkáimat igyekszem mindig közzétenni a
Facebook oldalamon és a weboldalamon is.

Tudásomat igyekszem maximálisan kiaknázni, így a megrendelőim segítésén túl 
több hobbim üzleti alapokra helyezésénél is alkalmazom.

A saját mandaláimból készítettem egy kifestőkönyvet.

Sok éve mandalákat rajzolok, színezek, és közel áll hozzám a spiritualitás.

https://webdesignsuli.hu/
https://mandaladesign.hu/
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A Cor Leonis Kiadó gondozásában meg-
jelenő „Archetípusok” című könyv belső 
mandala illusztrációit és a borítóját is én 
készítettem.

Úgy érzem, hogy az életemben már nem csak hobbiként és a webdesign tevékenységem 
névadójaként van ennek a vonalnak létjogosultsága. Célom, hogy ennek is létrehozzak 
egy online platformot, és RelaxAnya néven egy igazán szuper weboldalt/webshopot in-
dítsak útjára. Természetesen a termékkínálat kialakításánál itt is szeretném majd, ha a 
WebdesignSuliban kapott tudásomat is használhatnám (pólók, bögrék, kártyák). 

A sok éve működő macskás közösségi ol-
dalamhoz is létrehoztam egy weboldalt 
és webáruházat. Azon túl, hogy ez egy jó 
gyakorló terepnek bizonyul a webolda-
lak/webshopok működése szempontjá-
ból, több póló és bögre grafikai kivitelezé-
sére is sort tudtam keríteni.

Két fiú anyukája vagyok, egy kiskamasz és egy örökmozgó totyogó mel-
lett dolgozom, aki még csak most fogja a bölcsit kezdeni.

A webdesign szárnyakat adott nekem. Gyakran dolgozom éjszaka és elő-
fordul, hogy keveset alszom (na jó, szinte mindig keveset alszom :)), de még 
soha egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy ne lenne kedvem leülni a 
gép mellé. Nem lefáraszt, hanem kikapcsol, feltölt és motivál. Minél töb-
bet dolgozom, annál több oldalát fedezem fel, annál jobban előhozza be-
lőlem a kreativitásom. Úgyhogy igen, mindenképpen megérte elvégezni a 
tanfolyamot! 

Az, hogy a saját időbeosztásom szerint, mindenkitől függetlenül, szaba-
don tudok dolgozni, ráadásul még imádom is, megfizethetetlen kincs.

Igen, mindenképpen megérte a WebdesignSuli, ma sem hoznék másmilyen 
döntést!

„

Ne habozzanak, ne gondolkodjanak, hanem vágjanak bele, és találják meg azt az egye-
di irányvonalat és stílust, amit képviselni tudnak. A tanfolyam ehhez és a webdesigner 
karrier indulásához is minden segítséget megad, így az is elég, ha a kezdetekhez egy kis 
kreativitással és motivációval felszerelkeznek, utána már megy minden a maga útján!

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/
https://macskamentaklub.hu/
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Móga Anna

Közgazdasági iskolát végeztem, és amikor befejeztem, utána több mint 3 évet dolgoztam 
egy végrehajtói irodában. Szakmai előképzettség nélkül vágtam bele a tanfolyamba. Egy 
ismerősöm ajánlotta a webdesign tanfolyamot. Előttem nem sokkal végezte el és 
csupa jót mondott róla.

„
www.moganndesign.hu

Mivel sokszor hallottam, hogy ebben az ágban van a jövő, úgy gondoltam, hogy hasz-
nos lenne elvégezni ezt a tanfolyamot, főleg, hogy online van. És ami még szintén a 

fejemben volt, hogy olyan munkát szerettem volna, amit otthonról lehet végezni. 

A grafikai része tetszett meg nagyon. Egy év alatt már több mint 20 párnak ter-
vezhettem esküvői meghívót és hozzá egyéb esküvői dekorokat. De ezek mel-
lett már több mint 10 logót is terveztem és számtalan névjegykártyát, árlistát 
és egyéb grafikai anyagokat. De most már a honlapokat szeretném előtérbe 
helyezni. Eddig, a sajátomon kívül, 3 honlapot sikerült terveznem, és remélem, 
hogy ez a szám a jövőben emelkedni fog. 

„
| sikeres vizsgát tett – 2018 |

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
http://moganndesign.hu/
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Mint egyéni vállalkozó dolgozom ebben a szak-
mában.

Aminek nagyon örülök, hogy itthonról, rész-
munkaidőben tudom végezni a munkámat. 

Abszolút megérte elvégezni a webdesign tanfolyamot! Vágjanak bele, mert megéri!

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
http://www.moganndesign.hu
http://sofijadesign.hu/
http://noracoustic.hu/
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Sebők Eszter

Én teljesen a nulláról indultam. Az egyetlen dolog, ami adott volt, az az elhatáro-
zás, hogy változtatni szeretnék és valamilyen kreatív, alkotó szakmát szeretnék. 
Eredetileg közgazdász a szakmám, gazdaságelemzőként végeztem. Valójában soha nem 
dolgoztam az eredeti szakmámban. Az első kislányom születése után a közszférában 
dolgoztam 3 végtelennek tűnő évet. Majd megszületett a második leányzó is, jelenleg 
még itthon vagyok vele. Ősszel lép ki a nagybetűs életbe és kezdi meg a bölcsit. Amikor 
egyéves lett, akkor határoztam el, hogy mire vissza kell térnem a munkáséletbe, ad-
digra belevágok valami újba, valami sajátba.

Az egyik cél az volt, hogy végre olyan munkám legyen, amit szívből, lelkesedéssel 
tudok csinálni. Emellett nagyon fontos volt, hogy saját lábra tudjak állni vele, saját 
vállalkozásom lehessen. Egy kötetlenebb életet szeretnék, elsősorban a családom mi-
att. Tehát a másik cél, hogy saját időbeosztásom legyen. Ó, és persze ne felejtsük el, 
hogy egy jól jövedelmező szakmát szerettem volna kitanulni.

Miután elvégeztem a webdesign tanfolyamot, elkezdtem a Webdesigner Biznisz PRO 
tanfolyamot is. Nekem erre nagyon nagy szükségem volt, mert soha életemben 
nem voltam még vállalkozó. Hatalmas szemléletmódváltásra van szükség egy hi-
vatali lét után. Óriási segítség, hogy a WebdesignSuliban ebben is fogják a kezem 
és van kihez fordulnom. Nekem az arculattervezés a szívem csücske, de valójában 
mindent nagyon megszerettem. Ahogy haladtam előre a tanulással és a Biznisz PRO 
tanfolyammal, akkor kristályosodott ki, hogy valójában milyen utat is szeretnék bejárni.

„

A célom, hogy a jövőben én tudjam segíteni a hozzám hasonló édes-
anyákat, akik nagy elhatározással úgy döntenek, hogy belépnek a 

vállalkozók világába, és megvalósítják a saját álmukat.

www.especialdesign.hu

| sikeres vizsgát tett – 2019 |

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://webdesignsuli.hu
https://especialdesign.hu/
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Jelenleg még a vállalkozásom elindításán dolgozom. Az 
örökmozgó kétéves mellett ez leginkább éjszakázást je-
lent. A weboldalamra készítek anyagokat, e-bookokat 
gyártok, nagy erőkkel dolgozom a marketingen. Sok 
tervet készítettem el, amiket az e-bookokban lehet 
majd látni. Ezeket pedig a weboldalon keresztül lehet 
majd elérni. Olyan anyagok összeállításán is dolgo-
zom, amelyekkel majd a leendő ügyfeleimnek tudok 
segítséget nyújtani. Már a célegyenesben vagyok, és re-
ményem szerint a bölcsikezdésre én is teljes gőzzel tudok 
majd dolgozni. 

Életem legjobb döntése volt, hogy elvégeztem a tanfolyamot. Sokkal többet 
kaptam, mint amit reméltem. Egy szuper csapattal hozott össze az élet, akik 
mindig mindenben a segítségemre voltak és vannak még mindig. Biztos ala-
pokat kaptam, amire bátran lehet építeni egy új életet.

„
Leginkább azt javaslom, hogy ne fontolgassák tovább, hanem vágjanak bele. Csinálják és 
valósítsák meg ők is az álmukat! 

Azt is el kell mondjam, hogy nem szabad a tanfolyam után széttárni a karunkat és várni a 
csodát. Menni kell tovább, fejlődni, gyakorolni, tanulni, továbbképezni magunkat.

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
https://especialdesign.hu/
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Tokodi Andrea

Semmilyen szakmai előképzettségem nem volt, teljesen a nulláról indultam. Az erede-
ti szakmám ügyintéző titkár, és évek óta irodai asszisztensként dolgoztam. 

Egy véletlen folytán találkoztam a webdesign tanfolyam hirdetésével a Facebookon, és 
amikor elolvastam, rögtön tudtam, hogy ez lenne az, amivel szívesen foglalkoznék én is.

 

Ezelőtt már nagyon sokat gondolkodtam, hogy hogyan tudnék kilépni a mókuske-
rékből, és nagy vágyam volt, hogy otthonról dolgozhassak, ezért nagyon megörül-
tem a lehetőségnek és beiratkoztam a tanfolyamra. 

A tanfolyam befejezése után nem sokkal fel is kértek egy családi borászat webolda-
lának elkészítésére, valamint logótervezésekre és különféle arculati elemek megtervezé-
sére is adódott már lehetőségem. Leginkább az arculattervezés áll hozzám közel, de a 
weboldalkészítést is nagyon izgalmasnak találom.

„
www.designproject.hu

Mivel mindig is vonzottak a kreatív tevékenységek, láttam rá reális esélyt, hogy 
ezt a szakmát képes lennék elsajátítani, és a jövőben ezzel foglalkozni.

Jelenleg a webdesigner vállalkozásom működ-
tetése mellett részmunkaidőben dolgozom 
asszisztensként is.

A weboldalam volt a vizsgamunkám is, amire na-
gyon jó értékelést kaptam, de aztán az idő előre-
haladtával teljesen átalakítottam, mert úgy érez-
tem, hogy sok hiányosság volt rajta/benne, így 
most már egy megújult design és tartalom fogadja 
az oldalamra látogatókat. Ezzel párhuzamosan Fa-
cebookon és Instagramon is megtalálható vagyok.

| sikeres vizsgát tett – 2018 |

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
http://designproject.hu/
https://designproject.hu/
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Mindenképp megérte elvégezni a tanfolyamot, nagyon hasznos volt min-
den, amit tanultam, egy egészen új látásmódot és sok lehetőséget nyi-
tott meg számomra.

A szabadidőmben állatvédelemmel és kézműves tevékenységgel is foglalko-
zom, így rendkívül nagy előny, hogy ezen munkákhoz kapcsolódóan magam 
is el tudom készíteni például a reklámanyagokat, és nem kell mást meg-
bízni vele. 

„

Nyugodtan vágjanak bele, nem fogják megbánni!

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
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Lőrincz Péter

A webdesign tanfolyamot kettő gyermek és napi 8-10 óra munka mellett végeztem el.

Előző munkahelyemen (8 éve) használtam már az Adobe család szoftvereit, de tanulni 
csak autodidakta módon tanultam ezeket. Mindig érdekelt, csak nem fordítottam rá időt. 
A WordPress teljesen új volt számomra. Tehát összesen majdnem a 0-ról indultam. 

Nyomdai operátorként kezdtem egy csomagolóanyag-gyártó üzemben, majd végigjár-
tam a ranglétrát egész a folyamatmérnöki pozícióig, mellette főiskolai diplomát (mű-
szaki menedzser) szereztem. 2014-ben munkahelyet változtattam. Termelési vezetőként 
dolgoztam egy nyomdában 4 évet. Itt felmondtam 2019 januárjában, és júniustól már 
teljesen a webdesignra koncentráltam.

Az egyedi arculat-, design- és logókészítés terén érzem komfortosabban magam, de a 
weboldal, webáruház témakört sem hanyagolom. 

Első körben indultam több logópályázaton gyakorlás céljából, amíg nincs annyi mun-
kám. Ezek azért jók, mert mindig kapok visszajelzést róluk és tanulhatok belőlük.

Eddig több logót készítettem helyi vállalkozásoknak, és kaptam egy felkérést fotós 
témakörben weboldal készítésére.

„

Szerettem volna olyan dologgal foglalkozni, amit szeretek,
 sok lehetőség rejlik benne és realitása van a mai világban.

A legjobb munkahely az, amit szeretsz csinálni és még fizetnek is érte :)

www.lorincz-webdesign.hu

| sikeres vizsgát tett – 2019 |

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
http://lorincz-webdesign.hu/
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Jelenleg egyéni vállalkozóként a webdesignnal foglalkozom.

Otthon dolgozom és tanulok napi 8 órában a saját magam 
időbeosztása szerint, rugalmasan. Beiratkoztam egy OKJ-s grafi-
kus tanfolyamra is.

Abszolút megérte elvégezni a tanfolyamot!!!!! Én azt gondolom, hogy nagyon 
sok hasznos információt, tudást kaptam a tanfolyamtól, mely egy nagyon jó 
alap ahhoz, hogy a design, webdesign világában dolgozhassunk.

„
Szerintem ez nem kérdés! Vágjatok bele! Engem ráterelt egy új út kezdetére, amin végig 
kell mennem. A tanfolyam tartalmaz egy letisztult tananyagot, hozzá egyértelmű ma-
gyarázatokat, segítségeket és kiegészítéseket, melyekkel könnyen el lehet sajátítani a 
tanfolyam anyagát. 

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
http://lorincz-webdesign.hu/
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Bartos Kinga

A tanárképző főiskolán már kapcsolatba kerültem az alkalmazott grafikával, később ki-
adványszerkesztői képesítést is szereztem, de 15 évig pedagógusként dolgoztam. Ez idő 
alatt kevés lehetőségem volt a design-nal foglalkozni, arra meg főleg, hogy lépést tartsak 
az aktuális változásokkal.

A webdesign tanfolyam elvégzése óta túlnyomó részt grafikai tervezés területén kapok 
felkéréseket, de weboldalak tervezésében is kérik a segítségemet. 

„
www.b-art-oskinga.hu

Kiléptem a munkahelyemről, új utat választottam, a lehetőség pedig a 
„postaládában” érkezett :) Mivel a design és a weboldalak is nagyon érde-

kelnek évek óta, úgy döntöttem, hogy élek vele.

| sikeres vizsgát tett – 2018 |

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
http://b-art-oskinga.hu/
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Ha valaki valóban érez affinitást, akkor vágjon bele, megéri végigcsinálni. 

Szabadúszó vagyok, egyéni vállalkozóként folyta-
tom a tevékenységemet.

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
http://b-art-oskinga.hu/
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Varju Ildikó

Az eredeti szakmám szerint könyvelő vagyok, de sosem dolgoztam könyvelőként. 18 évig 
egy megyei érdekképviseleti szervezet irodavezetője voltam, ahol ügyfelekkel és jogsza-
bályi feladatokkal foglalkoztam. Aztán átkerültem egy nagy céghez mint pénzügyi refe-
rens, de valami sokkal kreatívabb, alkotó tevékenységet szerettem volna végezni. 
Amikor rátaláltam a Webdesignsulira, rögtön tudtam, hogy ez az a terület, ami kifeje-
zetten érdekel, ezért gondolkodás nélkül küldtem is a jelentkezésemet. Gyakorlatilag a 
nulláról kezdtem, de mivel érdekes volt a tanfolyam, így rövid idő alatt rengeteget 
tanultam.

Nagyon érdekesek voltak számomra a 
grafikai tervezések is a webdesign tan-
folyam során, de leginkább a WordPress 
weboldalak építése vonzott. Az, hogy 
gyakorlatilag a nulláról kezdve hozzam 
létre az ügyfeleimnek a számukra töké-
letes weboldalt. Olyat, amit az ügyfél 
igényei szerint önállóan tervezhetek 
meg, majd építhetek fel. Ahol harmóni-
ában vannak a színek, a fontok, megfelelő 
az elrendezés és a menüszerkezet, és a 
törvényi előírásoknak is megfelel.

„
Az elsődleges célom az volt, hogy olyan munkát végezhessek majd a későbbiekben, 

ami érdekes számomra, amiben kiteljesedhet a kreativitásom. Az volt a célom, hogy 
önállóan, saját vállalkozásban dolgozhassak, ahol én oszthatom be az időmet.

www.ildeesigner.hu

„ Mivel a korábbi időszakban a munkám a vadászat területéhez kapcsolódott, 
első körben igyekeztem ezt a célcsoportot megszólítani. Sikerült is néhány 
vadászattal foglalkozó cégnek új weboldalt készíteni, illetve régi webol-
dalaikat lecserélni egy frissebb, modernebb változatra.

Több olyan weboldalt kellett készítenem, amelyek többnyelvűek, ezeket igazi kihívásnak 
tartottam.

| sikeres vizsgát tett – 2017 |

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
http://naturexpert.hu/
https://ildeesigner.hu/
https://vadaszatikultura.hu/
https://naturexpertmobilehomes.com
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Természetesen ahogy gyűltek a portfólió anyagok, egyre szélesebb körben ismertek 
meg, és kértek fel mindenféle területen tevékenykedő cégek, hogy dolgozzam nekik. 
Ezenfelül több céggel is kötöttünk folyamatos support szerződést, így az általam ké-
szített weboldalakat felügyelni tudom. Ez fontos, hiszen egy elkészített munkát csak 
odafigyeléssel lehet megfelelő színvonalon tartani. Szívesen készítek működő webol-
dalakról elemzéseket, ami alapján részletes átalakítási tervet teszek a megrende-
lő elé. 

Többször kértek fel logó- és arculattervezésre, névjegykártya vagy szórólap tervezésére, 
sőt kiállítási anyagokat (roll-up, molinó), online brosúrákat, hirdetéseket is terveztem. 

Rengeteget tanultam a munkavégzés közben is, hiszen új igények érkez-
tek, amelyeket meg kellett oldani. Rá kellett ébrednem, hogy nagyon fon-
tos a marketing alapos elsajátítása is, mind a saját vállalkozásom életében, 
mind az ügyfeleim minél szélesebb körű kiszolgálása miatt is.

„

Szinte a tanfolyam befejezésével egy időben indí-
tottam az egyéni vállalkozásomat is, amely webde-
signnal, adminisztrációval és tanácsadással foglalkozik.

Jelenleg is vállalkozó vagyok, azonban 2019 májusától egy országosan is, széles körben 
ismert cégnél dolgozom alkalmazásban mint webshop menedzser. Ez az állás nem ta-
lált volna meg engem, ha nincs a megfelelő szakmai tudásom és gyakorlatom ezen 
a területen. Ebben a pozícióban nem érzem a munkavégzést tehernek, érdekesen és 
hasznosan telnek a mindennapjaim.

Mellette elegendő idő jut a vállalkozásomra is. Az anyagi helyzetemre sem lehet panasz. 
Az elmúlt két évben közel 30 önálló weboldalt készíthettem el. 

Természetesen megérte elvégezni a tanfolyamot! Egy új élet lehetősége nyí-
lott meg előttem. Úgy érzem, hogy apró lépésekkel és kitartó, folyama-
tos munkával sikerült egy magabiztos tudást megszereznem. Természe-
tesen napról napra tanulok valami újat, mindig kutatom az új információkat és 
kipróbálom az új megoldásokat. Figyelemmel kísérem az aktuális trendeket, 
hogy azokat a későbbiek során hasznosítani tudjam. Igen, kellett hozzá az 
összeszedett alap, amit a WebdesignSuli adott. 

„

Vágjanak bele, mert nagyon érdekes!

Nem fog menni egyik napról a másikra minden, de a folyamatos tanulás és a kitartás 
meghozza a gyümölcsét. Jobb lesz az életed. :)

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
http://vasgumi.hu/
https://officeassistance.hu/
https://ildeesigner.hu/


66 67www.webdesignsuli.hu

Pedagóguscsaládból származom, így adott volt, hogy én is ezt a pályát válasszam. Böl-
csész szakon végeztem, de végül nem kerültem a tanári katedra közelébe. Azt hiszem, ez 
nem véletlen. Sokáig nem találtam a helyem, kerestem az utam az életben. Az anyaság 
megadatott, szeretem a családom, de éreztem, hogy nagyon hiányzik még valami az 
életemből. Az útkeresés során találkoztam a WebdesignSulival. A család biztatására 
pedig bele is vágtam a kalandba. Hátat fordítottam a bölcsész diplomámnak, a valószínű 
nem is létező pedagógusi vénámnak.

A számítógép nem volt idegen tőlem, öcsém, apukám ezen a téren dolgoznak. Gyerek-
ként is már az elsők között voltunk, akiknek a faluban számítógépe volt :) Ugyanakkor a 
programok, amikkel a tanfolyam során találkoztam, mind új volt számomra.

Elsősorban  a logókészítés tetszett meg nagyon, az abban rejlő kibontakozás és kreativi-
tás lehetősége. Később egyedi tervezésű ajándék posztereket kezdtem készíteni.

Pánczél Gabriella

„

A tanfolyam elvégzése után létrehoztam a saját Fa-
cebook oldalamat, mely azóta is működik. Először 
ismerősök kerestek meg, majd ahogyan ez lenni 
szokott, az ismerős ismerőse :) Így szépen lassan 
épült fel az oldalam és követőim köre. Poszter- és lo-
gókészítéssel bíztak meg, majd jött a komplett arculat-
tervezés. De számtalan egyedi felkérést is kaptam, 
amelyeket öröm volt megvalósítani.

www.pearldesign.hu

Reménykedtem valami nagyon újban, amire megalapozhatom a jövőm.

Most éppen abba a szakaszba léptem, hogy főállásban is sikerült elhelyez-
kednem mint grafikus. Nagy-nagy öröm ez nekem és óriási lehetőség. 
Úgy érzem most jó helyen vagyok, jó úton járok. Sikerként könyvelem el, 
hogy kezd az életem ezen része is rendeződni, azt csinálhatom, amit sze-
retek. Tele van kihívással és rengeteg tanulási és fejlődési lehetőséggel. 
Csapatban dolgozni egy projekten egész más, mint egyedül. Nagyon élvezem.

Van egy nagyon kedves ismerősöm, aki nemrég hozta létre a weboldalát. Az ott található 
összes grafikát én készíthettem el neki. Folyamatosan ellát munkával.

Jótevő – A piac házhoz jön | Erdőszéli Pékkuckó – Valkonya

„
Grafikusként itt vagyok jelen:
www.art-ist.hu | www.matricart.hu | www.wrapart.hu

Mindemellett van a saját kis Facebook oldalam, ahol továbbra is várom a felkéréseket, 
illetve bemutatom az elkészített munkákat vagy éppen az újabb ötleteimet.

Dolgozom a weboldalamon is, bár ez nagyon-nagyon lassan halad. Valahogy mindig 
háttérbe szorul. A családom nagyon fontos nekem, így a munkahelyi dolgok után velük 
szeretek lenni, nem nagyon marad idő a weboldalam pátyolgatására :) De majd egyszer 
ez is meglesz, és beszámolok róla.

| sikeres vizsgát tett – 2016 |

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/
http://pearldesign.hu/
http://pearldesign.hu/
https://www.facebook.com/erdoszelipekkucko/
http://www.art-ist.hu
http://www.matricart.hu
http://www.wrapart.hu
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Megérte elvégezni a tanfolyamot? A válasz: IGEN, nagybetűs igen. Életem 
egyik legjobb döntése volt. Elindított egy új úton, segített megerősíte-
ni abban, hogy nekem a kreatív vonal felé kell mennem. Mindig is volt 
bennem kreativitás, ezt tudtam, a család is tudta, de valahogy nem találtuk 
meg azt a vonalat, ahol ezt hasznosítani is tudom. Bevallom, az elején még 
úgy éreztem, lehet már késő, már nem vagyok 18 éves. Lassan a duplája. Egy-
re népszerűbb ez a szakma, ontja magából a kreatívokat. Sokan vagyunk és 
még többen leszünk. Tapasztalom ezt itt, Pécsen is. DE rájöttem, hogy sosem 
késő. Tanulni, fejlődni folyamatosan lehet és kell is. A tanfolyam elvégzése 
óta, amikor csak időm van, igyekszem fejleszteni magam. Az a jó, hogy ér-
zem, van eredménye, nem hiábavaló a ráfordított idő. Ennek köszönhe-
tem, hogy felvételt nyertem a jelenlegi munkahelyemre is.

„

„Don’t dream your LIFE, live your DREAMS”
– ez az inspiráló kis szöveg itt van mindig előttem az íróasztalom mögötti falon, falmat-
rica formájában.

Mindenkinek azt tudom mondani, merjen nagyot álmodni, ne féljen az ismeretlentől. 
Szorgalommal, kitartással és egy kis kreativitással mindenki megtalálhatja önmagát, a 
számára kijelölt utat. 

A tanfolyam megadja a kezdő lökést, az alapokat, a többi rajtatok múlik!

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/


70 71www.webdesignsuli.hu

Milák Bernadett

Eredetileg PR menedzsernek készültem, és egyik szakmai gyakorlati helyemen találkoz-
tam először az online marketinggel és a WordPress-el. Egyből lenyűgözött, hogy a sem-
miből „pár” kattintással mennyi mindent létre lehet hozni, így autodidakta mó-
don elkezdtem foglalkozni a WordPress-el és az online marketinggel. Végül online 
marketingesként helyezkedtem el, a webfejlesztést csak tanulgattam mellette.

Látni akartam a teljes folyamatot, hogy hogyan kell nekiállni a tervezésnek, a de-
signnak és végül a fejlesztésnek. Hogyan érkeznek a megkeresések, hogyan tovább a 
megrendelés után. Tudtam, hogy sok technikai dolognak majd továbbra is autodidakta 
módon kell utánanéznem, de egy teljes képet akartam kapni a folyamatról, és a Web-
designSuli kedvező áron jól hasznosítható tudást kínált, ezért döntöttem mellette.

Azóta is szorgalmasan gyakorlok és képzem magam a logó-és arculattervezés terén, 
de készítettem már könyvborítót és szóróanyagot is. 

„
www.mbwebdesign.hu

Az autodidakta tanulás már nem volt elég, annyira erős lett a vágy, 
hogy komplett weboldalakat tudjak összerakni megrendelésre, hogy 

úgy éreztem, ha nem lépek, életem végén nagyon bánni fogom.

Amit erősségemnek érzek, az a fejlesztés, illetve a weboldal dizájn. A fejlesz-
tést, kódolást élvezem a legjobban, kikapcsol és imádom látni, amikor ráfrissí-
tek a böngészőben, és megjelenik vizuális formában az a pár soros kód, amiről 
senki sem gondolná, hogy ennyire látványos dolgokat tud produkálni! 

„
| sikeres vizsgát tett – 2015 |

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/
https://mbwebdesign.hu/
https://szoekeceramics.com/
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https://webdesignsuli.hu/
https://szobafestomester.hu/
http://szovetfutar.hu/
https://firegrill.hu/


74 75www.webdesignsuli.hu

Nem hirdettem magam, mert a főállásom mellett nem 
mertem bevállalni nagyobb volumenű munkákat. Azon-
ban a saját weboldalam remek referencia volt, egy idő 
után maguktól érkeztek megkeresések. 

Az elején magamnak készítettem redesign-okat egy választott márkának, hogy 
bővítsem a portfóliómat. Aztán jött egy webáruház, majd egyéb céges referenciaolda-
lak, és még újabb két webáruház, ahol Shoprenter motorral kellett dolgoznom.

Egyelőre online marketingesként dolgozom és mellette készítek weboldalakat, de idővel, 
amikor már elég gyakorlatom és túl sok design/fejlesztős munkám lesz, szeretnék sza-
badúszóként a webfejlesztéssel és a designnal foglalkozni.

Én azt látom, hogy a webdesign tanfolyam egy nagyon jó kezdet lehet 
annak, aki szeretne beleszagolni ebbe a szakmába, de mindenképp 
tisztában kell lennie vele, hogy csak folyamatos gyakorlás útján érhetőek 
el a célok. Azonban ehhez ez a tanfolyam jó alapot ad. Nekem egyszerűbb 
dolgom volt, tudtam kezelni a Photoshop-ot és a WordPress-t, de még én is 
tanultam új dolgokat! Úgyhogy igen, megérte elvégezni a tanfolyamot.

„

Ne essenek abba a hibába, hogy csak álmodoznak valamiről, aztán azt veszik észre, hogy 
ilyen-olyan indokok miatt nem léptek, lebeszélték magukat és közben elszaladt mellet-
tük az élet. Ma már az interneten minden információ elérhető, amire szükségük van, 
de jó, ha az ember kezében ott egy mankó, egy biztos alap, amelyben minden fontos 
tudnivaló össze van foglalva.

Én azt javaslom, vágjanak bele, mert inkább derüljön ki, hogy valami mégsem nekem 
való, minthogy azon rágódjak egész életemben, hogy „mi lett volna, ha…”. 
Úgyhogy hajrá! :)

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
https://mbwebdesign.hu/
https://mbwebdesign.hu/la-delizia-redesign/
https://mbwebdesign.hu/global-wood-work-weboldal/
https://mbwebdesign.hu/your-heart-business-landing-oldal/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
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Lendvai Réka

Idegenforgalmi, illetve marketing/PR végzettségem van, így többnyire ezeken a terü-
leteken dolgoztam, de évek óta fotózással is foglalkozom. A Photoshop képszerkesztő 
funkcióit ismertem már, de a grafikai tervezésben és honlap design-ban teljesen  
kezdő voltam.

Régóta szerettem volna valami újat kipróbálni, tanulni és egyszer végre a saját 
magam főnöke lenni. Amint megláttam a WebdesignSuli hirdetését, rögtön tudtam, 
hogy ez az, amire már régóta vártam. Tudtam, hogy van érzékem hozzá, és hogy köny-
nyen meg fogom tanulni, mert nagyon érdekelt ez a terület, mindig is könnyen kiismer-
tem magam a digitális világban.

Külföldön már nagyon népszerű az 
esküvői arculattervezés, ami abból 
áll, hogy egységessé teszel egy es-
küvőt a megfelelő szín- és fontpá-
rosítással, grafikai elemekkel, lehet 
külön logót is tervezni akár.

Ez az irány körvonalazódott ben-
nem, amikor a tervezés folyama-
tait tanultam. Sokat kutattam a 
témában, érdekes terület és sok 
lehetőséget rejt magában.

„

Az esküvők világa már rég magába szippantott, fotósként sok tapasztalatot 
gyűjtöttem, és úgy gondoltam, hogy a grafikai tervezést is hasznosítani tudnám.

Első megbízásaim az ismerőseim köréből érkeztek – logó, pálinkás címke ter-
vezése, esküvői meghívó, közösségi oldalak grafikái, de honlapot is készítet-
tem már családon belül. Az ismerősök pedig továbbajánlottak az ő ismerő-
seiknek, így lassan, de biztosan beindult a dolog. 

„

Családi vállalkozást hoztunk létre, aminek keretein 
belül működik a Mydeer wedding, ami rusztikus, termé-
szetközeli esküvőkre készít látványterveket, dekorációt, 
meghívókat és papírkiegészítőket, leginkább a Balaton 
vonzáskörzetében.

A szolgáltatásunk különlegessége, hogy sok mindent kéz-
zel készítünk, környezetbarát alapanyagokat használunk, 
a meghívókhoz sokszor már mi magunk rajzoljuk, festjük 
meg a grafikákat.

Jelenleg online vagyunk elérhetőek a weboldalunkon, illetve Facebookon, Instagramon, 
de a jövőben szeretnénk egy valódi kreatív műhelyt, bemutatótermet is nyitni.

| sikeres vizsgát tett – 2016 |

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/
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Úgy gondolom, eddigi életem egyik legjobb befektetése volt a webde-
sign tanfolyam. Nemcsak a konkrétan megszerzett tudás miatt, hanem mert 
azonnal tudtam, hogy mi mindenre fogom tudni ezt a tudást használni. 
Elindított ezen az úton. A tanfolyam első leckéiben arról volt szó, hogyan sze-
rezz új inspirációkat, hogyan gyűjts anyagokat, böngészd például a  Pinterestet 
– mondhatni, nagyon magamra találtam, mert ezeket a dolgokat azelőtt is 
megtettem, a Pinterest nagy kedvencem, gimis korom óta gyűjtöm a fontokat, 
a színpalettákba beleszerettem. Rögtön tudtam, hogy ez egy nagyon izgalmas 
utazás lesz és hogy jó döntés lesz ezt választani új hivatásomnak.

„

Ez a tanfolyam nekem megtanította az alapokat. Sokan vannak, akik elvégeznek egy is-
kolát, aztán várják a csodát, de az nem következik be.

Nekem is kellett jó sok önszorgalom, kíváncsiság és egy jó ötlet, hogy ezekre a biztos 
alapokra felépítsek valami egyedi, működőképes dolgot, amit szívesen csinálok és maga-
ménak érzek. Aki hasonlóan vélekedik, annak csak ajánlani tudom, vágjon bele!

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
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Berencsiné Berényi Tímea

Felsőfokú közgazdász végzettséggel és pénzintézeti szakmai tapasztalattal a hátam       
mögött, kisgyerekes anyukaként kezdtem bele a webdesign tanfolyamba. Szakmai 
hátterem, hogy a főiskolai évek alatt hobbiszinten foglalkoztam webprogramozással és 
adatbázis-kezeléssel.

Eleinte ismerősök ajánlásával, majd közösségi média marketing útján szereztem meg 
az első megrendeléseimet.

Weboldalak tervezésével, kivitelezésével, WordPress oldalak beüzemelésével, online és 
offline marketinganyagok grafikai tervezésével foglalkoztam szabadúszóként, otthon-
ról, gyerekek és egyéb vállalkozás építése mellett.

Jelenleg azonban nem vállalok külsős megbízásokat, ugyanis már csak a saját on-
line vállalkozásainkban látok el webdesign, webszerkesztés, webshop-kezelés, 
katalógusszerkesztés, címke- és csomagolástervezés és minden egyéb – online és 
offline – grafikai tervezés és teljes körű online marketing feladatokat.

www.gourmetvillage.hu

www.zahara.hu

„
Webdesignnal, arculattervezéssel, kiadványszerkesztéssel foglalkozó 

vállalkozást terveztem indítani.

Ennek kézzelfogható eredménye többek között jó pár saját márkás termékünk – Office-
Coffee és Zahara termékcsalád – csomagolásának megújulása a kezeim alatt és a hozzá-
juk kapcsolódó katalógusok elkészülése.

A Zahara termékek weboldalát – amit egy egyedi fejlesztésű, statikus, nem reszponzív 
oldalként vásároltunk meg tavaly – is sikerült korszerűsítenem.

A nehézséget inkább az okozta, hogy ezzel párhuzamosan új, letisztultabb és körülhatá-
roltabb arculatot kellett kapnia a márkának, ugyanis a korábbi tulajdonostól átvett „ka-
balafigura” hölgy sok kritikát kapott korábban a vásárlók részéről. 

| sikeres vizsgát tett – 2017 |

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://www.gourmetvillage.hu/
http://zahara.hu/
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Ezeken kívül most már a termékfotókat is én készítem, egészen a beállítástól az 
utómunkáig, amit a Photoshop programban végzek. Talán ezek alapján érthető, hogy a 
legbüszkébb az új Zahara termékkatalógusra vagyok, hiszen ennél nemcsak a kiadvány 
megszerkesztésével dolgoztam, hanem a termékek designját is én terveztem, illet-
ve a fotók katalógus-kompatibilis megjelenése is az én munkám gyümölcse.

Őszintén szólva, a sokrétűsége miatt nagyon élvezem a jelenlegi munkámat. :)

Korábban szabadúszóként például a Teaprogramok weboldalt és a hozzá kapcsolódó 
grafikai anyagokat (pl. szórólap, névjegy, újsághirdetés, rollup) készítettem el.

https://webdesignsuli.hu/
http://zahara.hu/katalogus/zahara-kave-tea-csoki-gasztro-ajandek-katalogus-2019.pdf
http://Korábban szabadúszóként a
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Néhány további – szintén szabadúszóként – készített munkám:

A webdesign tanfolyam jó rálátást adott a szakmára. Amikor kialakult ben-
nem, hogy mit szeretnék, nagy szükségem volt az iránymutatásra, amit 
a tanfolyam adott. A tanfolyam jól volt felépítve, a videók alapján köny-
nyen lehetett dolgozni, a felmerülő kérdésekre mindig gyorsan választ 
kaptam, pedig elég sok kérdésem volt, ezért ezer köszönet utólag is. A vizs-
gamunkám már egy ismerősnek, élesben készített weboldal lett, a sajátom 
elkészítése így váratott magára. Összességében azt gondolom, hogy minden-
képpen jó döntés volt elvégezni a tanfolyamot.

„

Ez a tanfolyam olyan, mint egy ugródeszka. Aki kellően eltökélt, annak csak a fantáziája 
szabhat határt, hova jut a tanfolyam után. Azonban aki nem szán a gyakorlásra, a tanul-
tak elmélyítésére, autodidakta továbbképzésre elég időt, az ne is kezdjen bele. Szükséges 
továbbá az önbizalom is, mert az elején csak akkor fognak beindulni a megrendelések, 
ha olyan munkát is elvállalsz, amit azelőtt még sohasem csináltál, esetleg nem is tudod, 
hogy pontosan hogyan kezdj bele. Szerencsére vannak a tanfolyamokat elvégzetteknek 
olyan zárt csoportok, ahol bátran lehet kérdezni a kollégáktól, ezzel én is szoktam élni.

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
http://www.dbgep.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
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Tiringer Viktória

Abszolút kezdőként, de hatalmas lelkesedéssel vágtam bele a webdesign tanfo-
lyamba. Korábbi tanulmányaimat a Pécsi Tudományegyetemen végeztem, ahol angol 
nyelvészetet és szakfordítást tanultam, ami bár merőben más vonal, mégis a mai napig 
segít a munkámban.

Amikor beiratkoztam a WebdesignSuliba, épp fordítóként dolgoztam, ami valahogy 
nem teljesen kötötte le a kreativitásomat, ezért úgy éreztem, hogy valami még hi-
ányzik az életemből. Egy számomra fontos ember ekkor kezdett el mesélni nekem a 
munkájáról, ami a weboldalkészítés és karbantartás volt. 

Szeretek egyszerre több külön-
böző dologgal foglalkozni és új 
dolgokat tanulni, de amit talán a 
legszívesebben csinálok a rajzolás 
és a logótervezés mellett, az a kiad-
ványok készítése.

Az első projektem egy harminc 
oldalas online lapozható brosúra 
volt Kenyáról, illetve egy logó, mely 
egy hatalmas ukundai plakátra is 
kikerült.

„
Annyira felkeltette az érdeklődésemet, hogy azonnal eldöntöttem:

grafikát és webdesignt szeretnék tanulni – akár hivatás lesz belőle, akár hobbi.

Dolgoztam már egy német-ugandai házaspárnak, 
amerikai ügyfeleknek, valamint külföldön élő 
magyaroknak is.

Itthon pedig többek között egy kedves barátomnak készítettem weblapot, de önkéntes 
munka keretein belül terveztem már „ÖkoManókat” a Vitafutura alapítványnak is.

Rengeteg új kultúrát és kedves embert ismertem meg az utóbbi években.

Akit érdekel és vonz a grafika és a webdesign, és szereti a kihívásokat, annak minden-
képpen azt javasolnám, hogy vágjon bele a tanfolyamba, még akkor is, ha semmilyen ta-
pasztalata nincs. Érdemes viszont összeszedni minden lelkesedést, türelmet és kitartást, 
mielőtt az ember teljesen új területre evezne, mert ezek elengedhetetlenek a sikerhez. :)

Mindenképpen megérte elvégezni a tanfolyamot, mert rájöttem, hogy az an-
gol mellett mi az a terület, ami a leginkább érdekel, és még a kreativitá-
somat is leköti.

„

| sikeres vizsgát tett – 2015 |

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://webdesignsuli.hu
http://varadicsilla.hu/
https://vitafutura.hu/okomanok/
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Valler-Bánhegyi Anita

Photoshop alapismeretekkel rendelkeztem, de az Adobe Illustrator és a WordPress tel-
jesen új volt számomra. Végzettségemet tekintve közgazdász vagyok, szakterületem a 
marketing. Több területen is kipróbáltam magam, dolgoztam online termék menedzser-
ként, szoftvertesztelőként és üzleti elemzőként, majd tettem egy kis kitérőt a pénzügyek 
világába. Házasságom óta a családi vállalkozásunk aktív tagja vagyok, melynek te-
vékenységét többek között marketing oldalról is erősítem.

És milyen érdekes a sors: amikor megért bennem a gondolat, hogy webdesignt szeret-
nék tanulni, megláttam a WebdesignSuli hirdetését. Nem hezitáltam sokat, úgy érez-
tem, ez a lehetőség akkor és ott, csakis nekem szól. Gyorsan egyeztettem a férjem-
mel, aki szintén biztatott, tudta, hogy szükségem van valamire, ami kilendít a 4 éve tartó 
„csakanyaszerepből”. A háttér is optimális volt a tanuláshoz, egyik gyerek már ovis 
volt, a másikkal még egy fél évig otthon voltam, pont addig, amíg a tanfolyam tartott. 

Valójában mindegyik terület érdekelt, lenyűgözött a grafikai tervezés, látni az elkészült 
munkák eredményét. A mockup-okat azóta is előszeretettel használom.

A WordPresst pedig mindenképpen meg akartam tanulni, célom egy webáruház lét-
rehozása volt a vállalkozásunk számára. Korábban a Joomla-val próbálkoztam, de ta-
pasztalatom szerint az a rendszer közel sem olyan felhasználóbarát, mint a WordPress.

„
www.webdesignlabor.hu

Szerettem volna a weboldalunkat és az online megjelenést modernizálni, 
fejleszteni, az arculatot kialakítani, és mivel mindig is érdekelt a webdesign, 

egyszer csak jött az „isteni szikra”: webdesigner szeretnék lenni. :)

A vizsgamunkám a saját portfólió weboldalam elkészí-
tése volt, mint sok más végzett hallgatónak is. Nagyon 
fontosnak tartottam, hogy ez úgy készüljön el, aho-
gyan szeretném, azt tükrözze, amit közvetíteni sze-
retnék, hiszen ez a mi „virtuális üzletünk”. 

Jelenleg a főállásom mellett is aktívan foglalkozom a webdesignnal. Szeren-
csés vagyok, mert a munkaidőmet én oszthatom be, így itt is vagyok, 
meg ott is, attól függően, hol van rám nagyobb szükség.

Amióta 2017-ben elvégeztem a tanfolyamot, folyamatosan vannak felkéré-
seim, elsősorban a Facebook és az Instagram oldalamnak köszönhetően, 
amiket szintén életben tartok. 

Rájöttem, hogy szeretem az ügyfelet végigvezetni a teljes marketing-
folyamaton: a logó kitalálásától a nyomdai grafikák tervezésén át egé-
szen a weboldal megszületéséig. Hihetetlenül jó érzés látni a munkám 
gyümölcsét, és hogy elégedettek az eredménnyel. Számomra ez a legna-
gyobb inspiráció. 

„

| sikeres vizsgát tett – 2017 |

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu
https://webdesignlabor.hu/
https://webdesignlabor.hu
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A tanfolyam során, abban az időben – a gyerekeim miatt – leginkább az óvodai közegben 
mozogtam, az óvodán „gyakoroltam” :) Elkészítettem az új honlapot, valamint szórólapo-
kat és plakátokat terveztem.

www.oromhirvetelovoda.hu

Majd következett a családi vállalkozásunk webáruháza, amivel rengeteget dolgoz-
tam, de megérte, hiszen azóta plusz profitot termel nekünk!

Néhány további weboldal, melyeket én készítettem:

www.zemplentuzkerek.hu

www.szaunapince.hu

www.taiyakinghungary.hu

www.kormanytanacsado.hu

www.vadregenybisztro.hu

www.szepsegpatika.hu

www.hollobt.hu

Több induló vállalkozás komplett arculatát is volt szerencsém elkészíteni. Nagyon 
hálás vagyok ezekért a lehetőségekért, hiszen a munkák során én is rengeteget 
fejlődtem.

https://webdesignsuli.hu/
http://www.oromhirvetelovoda.hu/
https://www.zemplengumi.hu/
https://zemplentuzkerek.hu/
http://www.szaunapince.hu/
https://taiyakinghungary.hu/
http://kormanytanacsado.hu/
https://vadregenybisztro.hu/
http://www.szepsegpatika.hu/
https://hollobt.hu/
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Legkedvesebb munkám korábbról – teljes arculattervezés egy bisztró&pizzéria számára:

Vágjanak bele! Vesztenivalójuk nincs, legfeljebb rájönnek, hogy tényleg nekik való-e ez a 
szakma. Én úgy gondolom, hogy a végzett hallgatókból úgyis azok maradnak a pályán, 
akik elég elhivatottak, rátermettek, tehetségesnek érzik magukat, és mások is őket. Így 
nem kell attól félni, hogy felhígul ez a szakma, mert aki nem gondolja komolyan, az úgyis 
lemarad, és a végén kimarad.

Nagyon elégedett vagyok a tanfolyammal, maximálisan azt kaptam, amit 
vártam. Az oktatók különösen segítőkészek voltak végig, a saját fejlesz-
tésű üzenőfal pedig lehetőséget adott a folyamatos tapasztalatcserére, 
kérdezésre. Az oktatóvideók szintén rendkívül hasznosak voltak, sokkal 
könnyebb volt lekövetni a vizuálisan látottakat, mintha csak könyvben olvas-
tam volna a tananyagot.

„

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
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Horváth Eszter

Szakmai előképzettség és előzetes ismeretek nélkül vágtam bele a webdesign tan-
folyamba. Eredeti végzettségem tanító/óvodapedagógus, és a tanfolyam ideje alatt is 
óvodapedagógusként dolgoztam egy óvodában.

Úgy éreztem, hogy az oktatás területe már nem sok szakmai kihívást tartogat, és sze-
rettem volna más irányba indulni, másik oldalamat kibontakoztatni, de teljesen 
ötlettelen voltam, hogy mi legyen ez az új irány. 

Egy dologban voltam biztos, hogy kreatív dolgot szeretnék csinálni, alkotni sze-
retnék, de, hogy milyen formában, arról nem volt elképzelésem. Egy alkalommal aztán 
a Facebookon botlottam bele a Webdesignsuli hirdetésébe, és azt olvasva villámcsa-
pásként ért, hogy igen, ezt kerestem: a webdesigner szakma sokoldalú, változatos, 
kreatív, alkotó munka, ez igazán nekem való lesz. Így a családom támogatásával bele 
is fogtam a tanfolyam elvégzésébe, amit életem egyik legjobb döntésének tartok.

– Ez fantasztikus érzés, amit a tanfolyamnak köszönhetek.

A tanfolyam elvégzése után úgy adódott, hogy elsősorban offline termékek (plakátok, 
szórólapok, névjegykártyák, logók) tervezésével kerestek meg, így ezen a területen moz-
gok igazán otthonosan.

Weboldalak tekintetében kevesebb gyakorlatom van, sokáig úgy gondoltam, ezt el kell 
engedni, nem az én utam. Aztán idén nyáron hirtelen ötlettől vezérelve beiratkoztam egy 
programozó iskolába, és lázasan írom a kódokat. Szeretném, ha később szép, igényes 
weboldalak kerülnének ki a kezeim közül, és ezen a területen is fejlődhetnék.

„

Rengeteg tudással gazdagodtam, és imádom azt az alkotó folyamatot, amikor a fel-
vázolt elképzelések testet öltenek, és a megrendelő és én is elégedettek vagyunk. Egyik munka hozta a másikat, később pe-

dig más jellegű feladatok is megtaláltak. 

Készítettem logót például off road fesztivál-
nak, falusi vendégháznak, személyi fuvaro-
zással foglalkozó cégnek, jógastúdiónak, biz-
tonsági szolgálatnak, esküvői ruhaszalonnak, 
masszázsstúdiónak, most pedig éppen egy 
webshopon dolgozom egy kézműves játéko-
kat készítő vállalkozás számára.

Évtizedek óta versenyszerűen hastáncolok, az első felkérések is a tánc világá-
ból érkeztek. Ahogy híre ment, hogy dizájnnal is foglalkozom, sorra jöttek 
a megkeresések, kiderült, nagy igény van arra, hogy olyan valaki készít-
se el a rendezvények arculati elemeit, aki jártas a témában, ismeri azt a 
világot, a háttérben folyó történéseket.

„
| sikeres vizsgát tett – 2017 |

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://webdesignsuli.hu/
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Jelenleg is óvodapedagógusként dolgozom, és a főállásom 
mellett, másodállásban végzem a webdesigner mun-
kát. A vállalkozásom weboldala éppen frissítés előtt áll. 
Szeretettel gondozott Facebook oldalamon igyekszem min-
den munkámat bemutatni.

Szívből ajánlom a Webdesignsuli elvégzését azoknak, akik még csak fontolgatják, hogy 
belevágnak. Azon túl, hogy rengeteg ismerettel, tudással, szakmai fogással gazdagod-
nak, lehetőségük lesz kreativitásuk kibontakoztatására, egyéni ötleteik megvalósítására, 
amiből akkor is tudnak profitálni, ha nem szeretnének később kifejezetten webdesignnal 
foglalkozni.

Mint már említettem, életem egyik legjobb döntése volt elvégezni a tanfolya-
mot és kipróbálni magam egy új területen. Megnyugtat a tudat, hogy ha a 
főállásomat fel szeretném adni, vagy a körülmények úgy hoznák, hogy 
váltanom kell, nem vesztem el a talajt a lábam alól, van egy biztonságot 
adó háttérbázisom, amire építhetek, amiben ki tudok bontakozni, és ami 
talán a nem túl távoli jövőben prioritást fog élvezni az életemben.

„

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
http://www.facebook.com/heszter.uniquebrand
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Pálffy Magdi

Informatikai cégnél dolgoztam, hozzá voltam szokva, hogy mindig meg kellett tanulnom 
valami új alkalmazást használni, volt köztük xml is, így bár nem foglalkoztam korábban 
weboldalkészítéssel, nem okozott nehézséget újat tanulni.

Egy ingyenes honlapkészítő felületen blogolgattam, és drag and drop alkalmazással ala-
kítgattam a megjelenést, de semmilyen kódolási vagy programozói tudásom nem volt.

Az említett blognak akartam profi honlapot készíteni, de nem találtam olyan web-
oldalkészítőt, akivel szívesen dolgoztam volna együtt, akire azt mondtam volna, igen, őt 
keresem. Eleinte az árat is soknak tartottam, aztán amikor megláttam, hogy egy webol-
dal-projekt áráért meg is tanulhatom a honlapkészítést, belevágtam a webdesign 
tanfolyamba. Mindig is élveztem a tanulási folyamatot és a blog-csiszolgatás is örömet 
okozott, ezért vágtam bele a tanfolyamba, de nem voltak vele komolyabb terveim.

„
www.palffymagdi.hu

A kreatív folyamat „unblock” megfogott, illetve a weboldalkészítés maga, hogy 
létrehozok valamit, ami „kézzelfoghatóbb”, mint az addigi multis munkáim.

A munkahelyen hiába kerültem egyre magasabb pozícióba, mégis egy aprócska 
láncszemnek éreztem magam a gépezetben, aki könnyen pótolható.

Rengeteg weboldalkészítő van. Ugyan itt is meg kell küzdeni a figyelemért, de ha 
már sínen van egy projekt, klassz érzés, hogy teljes egészében a kezemben van 

az irányítás és enyém a felelősség.

A vizsgamunkám a sógorom honlapja lett, ami nagyon jól sikerült, mert a mai 
napig komoly bevételi forráshoz juttatja, és nem egyszer kapta rá azt a vissza-
jelzést, hogy a konkurensei közül az ő honlapja volt a legmeggyőzőbb.

Megcsináltam természetesen a blogomat is, amiért az egész WebdesignSulit 
elkezdtem, és a blog láttán jöttek az első felkérések, ismeretségi körből, 
aztán az ő ismerőseik is megtaláltak.

Ügyfeleim többsége ajánlás útján érkezik hozzám még mindig, de egyre 
többen keresnek meg a Google-ból is.

„
| sikeres vizsgát tett – 2016 |

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://palffymagdi.hu/
https://webdesignsuli.hu/
http://www.azegeszsegmentor.hu/
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https://webdesignsuli.hu/
http://eletfonal.com/
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2019 márciusa óta szabadúszó webdesigner vagyok, 
és most már kizárólag arculattal vállalok honlapké-
szítést. Úgy látom, hogy akik komolyan veszik az üzle-
tüket, tisztában vannak azzal, hogy nem elég a stock 
logó, szükség van arculatra is. Más grafikusokkal is 
szívesen együttműködöm, így előfordul, hogy nekem 
„csak” a weboldalkészítés rész marad, de ez egyáltalán 
nem zavar.  

Mindenképpen megérte elvégezni a tanfolyamot. Nagyon élvezem az 
ügyfelekkel a közös munkát és az alkotási folyamatot. Korábban másfél 
évnél tovább semmi sem kötött le, weboldalkészítéssel viszont lassan 3 éve 
foglalkozom – ez jó jel arra, hogy a helyemen vagyok. :)

„

Nem finomkodok – a tehetség nem mindig elég. Kitartás, jó folyamatok, ügyes marketing 
nélkül könnyű elbukni, hiszen sokan vagyunk ezen a pályán. Ez egy olyan terület, ahol 
nemcsak ajánlott, hanem muszáj folyamatosan fejlődni és tanulni, ha nem akarsz sereg-
hajtó lenni. Ha szeretsz kreatívkodni, nem áll tőled távol, hogy megtanulj kicsit technika-
ibb dolgokat, akkor vágj bele, mert egy izgalmas utazás vár rád! :)

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
https://palffymagdi.hu/
http://szenasikrisztina.hu/
https://www.eft-parterapia.hu/
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Altman Róbert

Műszaki-biztonságtechnikai vonatkozású a szakmám, de az elmúlt 6 évet pénzügyi terü-
leten töltöttem, egyik sem kimondottan rokonszakma. :) Teljesen nulláról kezdtem a 
webdesign tanfolyamot.

Azért iratkoztam be a WebdesignSuliba, mert évek óta nem találtam a helyem. Van egy 
hosszabb magyarázat is, de az nem ide való. 

Logótervezésre kaptam elsőként felkérést, amit rövid tárgyalás után vissza is utasítot-
tam. Olyan kéréssel érkezett, melyet etikus szakemberként nem vállalhattam el. Az első 
komoly megbízásom a nyár közepén érkezett, a kisfiam ovijának készítek honlapot. 
Ezzel szinte egyidejűleg kaptam egy külföldi megbízást is, itt a részletek még pontosí-
tás alatt állnak.

Még most sem igazán egyértelmű, hogy melyik terület fogott meg 
igazán. A webdesign és a logótervezés között ingázom.

Egyelőre csak logópályázatokon vagyok fellelhető.

„
Annyit meg tudtam fogalmazni magamnak, hogy olyasmi munkára vágyom, ahol 

nem tesznek korlátok közé, nem várnak el tőlem etikátlan viselkedést, nem mások 
mondják meg, hogy mit tegyek vagy tehetek, illetve ahol szükség van kreativitásra.

Megérte elvégezni a webdesign tanfolyamot, mert sokat változtatott a lá-
tásmódomon.

„

Ne fontolgassák, hanem vágjanak bele!  Az idő senkire sem vár. :)

| sikeres vizsgát tett – 2017 |

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://webdesignsuli.hu/
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Krusper Szilvia

Eredetileg közgazdász vagyok, és több tanulmányomat is ezen a területen folytattam.     
Viszont 2006-ban már elvégeztem egy Kiadványszerkesztő OKJ-s tanfolyamot, mert ez 
a terület mindig is közel állt hozzám. Utána főiskolára mégis pénzügyi szakra mentem 
tovább, és nem helyezkedtem el grafikai területen. A kiadványszerkesztő tanfolyamon a 
CorelDraw, a QuarkXPress és a Photoshop programot tanultuk meg használni, viszont 
utóbbiból szinte semmi nem maradt meg, mert annyira rosszul volt felépítve a tananyag, 
hogy azt mondhatom, azt most a nulláról kezdtem el. Összességében csak némi vektor-
grafikus előképzettségem volt.

5 évig dolgoztam egy könyvelőirodában, amikor azt éreztem, hogy nem bírom tovább. 
Eljött a pillanat, hogy rászánjam magam – végre tegyek valamit, ha nem akarom 
hibáztatni magam 10 év múlva, hogy „mi lett volna, ha legalább megpróbálom”? 
(Azt tudni kell rólam, hogy kicsit nehezen határozom el magam.)

Először a DesignAkadémia – Digitális Grafika tanfolyamát találtam meg, arra irat-
koztam be és kezdtem is el. Közben teljesen véletlenül akadtam a Webdesignsulira egy 
hirdetés által. Amikor elolvastam a tematikát, úgy éreztem, itt a nagy lehetőség, 
amióta pedig elvégeztem, azóta ez be is igazolódott. :)

– Ez az alkotás hiányzott nekem a könyvelőirodában. :)

Emellett nagyon megszerettem a szórólaptervezést és az egyéb digitális grafikákat is, 
és amennyire tartottam a rossz tapasztalatok miatt a Photoshoptól, annyira szeretem 
most, legszívesebben szinte mindent azzal csinálnék.

„
www.puregraphic.hu

Leginkább az arculattervezés rész fogott meg, mert mindig is szerettem az 
olyan dolgokat, amik kerek egész összhangot sugároznak. Szeretem látni,
ahogyan a logóból, az arculati színekből, fontokból... összeáll egy egység.

Még a webdesign tanfolyam alatt sikerült elhelyezkednem grafikusként 
egy divatruházati cégnél. Első privát munkám során pedig egy bababútorokat 
gyártó cég keresett meg, hogy logót és webdesignt készítsek nekik. Azóta sze-
rencsére folyamatosan vannak megkeresések, ami számomra a legmegle-
pőbb. Volt már például étterem részéről szórólap- és étlapmegrendelésem, 
egy másik, Franciaországban élő ismerőseim által logómegrendelésem, szin-
tén étteremhez, nyelvtanfolyamhoz logórendelés, teherautógumikat forgal-
mazó cég számára logó- és webdesigntervezés.

„
| sikeres vizsgát tett – 2017 |

https://webdesignsuli.hu/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/digitalis-grafika-online/
https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/letoltheto/webdesign-tanfolyam-tematika.pdf
https://www.puregraphic.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
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https://webdesignsuli.hu/
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Körülbelül egy éve már szabadúszó grafikusként dol-
gozom. Ez számomra hatalmas dolog, néhány éve 
még el sem tudtam képzelni, hogy egyszer majd 
egy olyan szakmám lesz, amivel teljesen önálló 
lehetek. Van fix megbízóm, a szülővárosom önkor-
mányzatának dolgozom, és emellett alkalmi projek-
tek is mindig jönnek. A munkáim nagy részét inkább 
a grafikai terület teszi ki, de weboldal- és webdesignké-
szítéssel is szoktak keresni.

Számomra maga volt a fellélegzés a webdesign tanfolyam elvégzése. Már 
az érettségi után efelé a pálya után kacsingattam, viszont csak 13 évvel ké-
sőbb szántam el magam igazán. Azóta nyomasztott a gondolat, hogy miért 
nem ebbe a szakmába vágtam bele. Szóval mindenképp megérte! Úgy érzem, 
hogy megtaláltam azt a hivatást, amiben kiteljesedhetek, életem egyik 
legjobb döntése volt! :) A logikus felépítés és a részletes, visszanézhető 
videók által pedig könnyen megtanulhatók a fortélyok is. Nem volt ta-
pasztalatom az online tanfolyamokkal, de nekem nagyon megtetszett, mert a 
saját ütememben haladhattam, és sem időt, sem pénzt nem kellett áldoz-
nom az utazásra.

„

Azoknak mindenképpen ajánlom, akikben eleve benne van a szépérzék, a komplex gon-
dolkodás és nyitottak a designtrendek felé. A tanfolyam jól felépített, könnyen tanulha-
tó, de úgy gondolom, hogy az előbbiek nélkül nem lesz teljes a siker.

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
https://www.puregraphic.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
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Ihász Anita

Én teljesen a nulláról, vagy inkább mínuszból kezdtem a tanfolyamot. Korábban 
köztisztviselőként tologattam az aktákat a polgármesteri hivatalban. Az eredeti szak-
mám pedig általános ápolónő és asszisztens.

Édesapám halála mély nyomokat hagyott bennem, ráadásul egy 2 éves kislánnyal itthon 
voltam gyesen. Nem találtam a helyem, és úgy éreztem, ha nem kezdek valamit ma-
gammal, akkor megbolondulok. Szerintem nagyon sok friss anyuka van ezzel így. Na-
gyon nehéz egy pörgős életvitel után átállni. Nem akartam a sorozatnézős-pletykálós 
anyukák közé tartozni, hasznosan akartam a kicsinyke szabadidőmet eltölteni. A 
férjem noszogatott, hogy iratkozzak be valahova. Így lettem a Webdesignsuli hallgatója. 
Hozzáteszem, hogy ez a terület, szakma soha nem érdekelt... Aztán jött valami megérzés, 
megláttam a webdesign tanfolyam hirdetését, és jelentkeztem. 

Miután elvégeztem a tanfolyamot, úgy éreztem, kinyílt egy kapu előttem. Tudtam, 
hogy én csak ezt akarom csinálni... alkotni, másoknak örömet szerezni. 

Friss bizonyítvánnyal a kezemben elmentem egy Wolf Gábor rendezvényre. Ott ismer-
kedtem össze Kovács Krisztinával, a Globalweb Consulting Kft. tulajdonosával. Végighall-
gatta a történetem, majd megkérdezte, lenne-e kedvem nekik dolgozni. Rengeteget ta-
nultam tőlük. Első munkám a Pocaktámasz terméküknek névjegy, szórólap és plakát volt.

„
www.anyuska.hu

Célom, hogy a hasonló cipőben járó kisgyerekes anyukáknak példát mutassak, hogy 
kisgyerek mellett is lehetünk sikeres anyukák. Merjünk kockáztatni. Hiszem azt, hogy 
ha egy anyuka megtalálja újra önmagát, megmutathatja a benne lévő kreatív csodát 

a nagyvilágnak, akkor új anyuka születik és a család is boldogabb lesz. 

Létrehoztam Anyuskát. Elindítottam első önálló és 
saját webshopomat is, az Anyuska boltját. Én talál-
tam ki, terveztem meg és hoztam létre magukat 
a termékeket (párkapcsolati kártyák, kártyacso-
magok) és magát a webshopot. Óriási feladat volt ez 
nekem, de most már úgy érzem, megérte. Nehéz volt, 
mert egy, akkor 5 és egy 1 éves kislány mellett bizony 
hajnal 4-kor keltem hónapokig. Amíg a lányok aludtak, 
lemondtam az olvasás és a tv-nézés öröméről, a szó-
rakozásról, és csiszolgattam a kártyákat, a webshopot. 
Ami a legfontosabb, hogy egyetlen percig nem érez-
tem ennek a terhét, sőt, örömmel keltem korán.

| sikeres vizsgát tett – 2015 |

https://webdesignsuli.hu/
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A kártyákról röviden: úgy tapasztaltam, hogy manapság nem divat a párkapcsolaton be-
lüli kommunikáció, élünk egymás mellett és nem együtt. Nincsenek tervek a jövőt illetőn 
sem. A kártyacsomagok ezt a problémát hivatottak orvosolni.

Az első három, saját tervezésű és készítésű kártyacsomagom ezek voltak: 25 dolog ami-
ért szeretlek, 25 dolog amit szeretném ha megtennél értem, 25 kaland amit veled szeretnék 
átélni. Minden csomag A6-os méretű, 25 lapot tartalmaz, egyik oldalán írható felülettel.

Anyuska jócskán kinőtte magát, és ma már a párkapcsolat-pezsdítő kártyák mellett töb-
bek között friss házasoknak tervezett kártyák, kifejezetten nőknek, anyáknak szóló, „lé-
leksimogató” kártyák és természetesen az egész család számára készült kártyák alkotják 
az egyedi kártyacsomag-kollekciómat. 

Nekem nagyon megérte elvégezni a tanfolyamot, mert egy biztos alapot 
adott. Ha nincs a WebdesignSuli és a tudás, amit átadtak, akkor ma nincs az 
Anyuska sem! :)

„

„If you can dream it, you can do it!”

Ha ez az álmuk, vágjanak bele! Inspirálódjanak, kövessék a „nagyokat”, járjanak rendez-
vényekre és építsenek jó kapcsolatokat! Ha ezek megvannak, akkor a siker nem marad 
el. DE azért egy jó adag kitartás és szorgalom sem árt! 

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu
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Joó Tímea

Teljesen a nulláról indultam a webdesign tanfolyamon. Az eredeti szakmám csecse-
mő- és kisgyermeknevelő, de teljesen más területen dolgoztam, hallássérült emberekkel 
foglalkoztam. GYES után, amikor visszamentem dolgozni, nem úgy alakultak a dolgok... 

„
Szerettem volna váltani, szerettem volna olyan munkát, ahol nem okoz gondot, hogy 

hogyan menjek, vagy hogy oda érek-e a kisfiamért az óvodába, hogy ha megbeteg-
szik, akkor nyugodt szívvel maradhassak vele otthon. Másrészt mindig is érdekelt a 

kreatív vonal. Szeretek ötletelni, alkotni, mindig is vonzott ez a téma.

Elsőként pályázati munkákon vettem részt (például Kreanod-on kiírt pá-
lyázatot már nyertem, amire nagyon büszke vagyok – egy aromaterápiás 
illóolajjal foglalkozó vállalkozásnak terveztem logót és kisarculatot), mert így 
gyarapíthattam a portfóliómat, ami nagyon fontos, illetve ismerősöknek 
kezdtem el dolgozni. A többi azután már jött magától. Főleg mióta létre-
hoztam a szakmai Facebook oldalamat is. Azóta több megkeresésem 
van. Hittem benne és nagyon hiszek. 

„
| sikeres vizsgát tett – 2017 |

https://webdesignsuli.hu/
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Leginkább a logótervezés a kedvencem, de nagyon szeretem a webdesign részét is, illet-
ve egy új területen is kibontakozhattam – ez a könyvborító tervezés. :) Már több könyv-
borítót is tervezhettem – megtisztelő felkéréseknek tehettem eleget: Csitáry-Hock Tamás 
könyveihez terveztem borítókat. 

Szerencsésnek mondhatom magam, mert 
maradtam ennél a kreatív szakmánál, amit 
nagyon szeretek, nem is tervezek váltani, eb-
ben szeretnék a legjobbak között lenni.

Szabadúszóként csinálom, pontosan úgy, ahogyan megálmodtam korábban, ami-
kor elkezdtem tanulni a Webdesignsuliban. Van, amikor folyamatosan van munka, 
van, amikor kevesebb, de ilyenkor sem állok meg. Fejlesztem magam, pályázatokon 
veszek részt, hirdetem magam Facebookon, érdeklődöm a marketing iránt, kere-
sem a lehetőségeket. Mindig jön valami. Pár állandó ügyfelem is van már.

Hogy megérte-e elvégezni a webdesign tanfolyamot? Ez nem is kérdés! Az 
egyik legjobb döntésem volt. Ha akkor nem hallgatok a megérzésemre 
és nem kezdem el, nem tartanék most itt.

„
Mindenképpen merjenek, és hinni kell benne. Ez a titok.

Ha egy igazán színes és kreatív szakmára vágytok, és szeretnétek érvényesülni is benne, 
kellő kitartással és elszántsággal csodákat tudtok művelni. Ez a tanfolyam tökéletesen 
megadja mindazt az ismeretet, lökést, amivel el tudtok indulni ebben a szakmában.

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

https://webdesignsuli.hu/
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Ötvös Dia

Az egyetemen 3D-s tervezőprogramot használtam már ugyan, de a grafikai résszel nem 
foglalkoztunk sajnos. Kiderült, hogy ez a világ engem jobban érdekel, és bár az elején 
borzalmas rajzok születtek, de idővel és kitartással belejöttem, és azóta is fejlődök, 
a tanulást soha nem lehet abbahagyni.

Azért kezdtem el a webdesign tanfolyamot, mert nem tudtam elhelyezkedni friss dip-
lomás ipari termék- és formatervező mérnökként, csomagolástervezésre szakosodva, 
mivel a magyar piac viszonylag telített volt.

A legelső sikeres munkámat pont a tanfolyammal kapcsolatban szereztem, egy, a Web-
designSuli által kiírt logópályázatot nyertem meg – a youtyúk logójával. Nagyon 
nagy lökést adott, ezért kezdtem el egyéb pályázatokon is indulni és pénzt keresni, 
mint például a 99designs.com-on. 

Először tehát a logótervezésbe vágtam bele, amivel elég hamar sikerült fizető ügyfe-
leket is szereznem, később pedig nyomdai és reklámanyagok, szórólapok, plakát és 
egyéb digitális arculati elemek is bekerültek a repertoárba. 

„
www.pandiusdesign.hu

Kerestem egy olyan alternatívát, amit szívesen csinálnék és igény is van rá. 

Mint sokan mások, én is egyéni vállalkozóként működöm, 
vannak kisebb magyar munkáim, de már van egy nagyobb 
nemzetközi cég is, akiknek most már folyamatosan dolgo-
zom, és különböző grafikai anyagokat, főleg ikonokat, applikáci-
ós felületet, Power Point sablonokat, infografikákat és szoftver-
kezelési útmutatókat tervezek. 

Mindenképpen megérte elvégezni a tanfolyamot! Főleg mivel engem ez indí-
tott el ezen az úton, amin ma is járok és imádom. Szeretek itthonról dol-
gozni, és nem is igazán munka, mert mindennap mást tervezek, izgalmas 
és kihívás is sokszor, mindennap elégedetten fekszem le aludni – már ha le-
fekszem, azért vannak árnyoldalai is az otthoni munkának, de így is megéri. :)

„
Vágjatok bele! Szerintem mindenkinek az előnyére válik egy kis tanulás, akár hivatás 
lesz belőle, akár csak látókör-szélesítés. Tanulni valami újat mindig jó érzés! És tényleg, 
ki tudja, lehet, hogy ez a döntés terel valakit a helyes útra, vagy emiatt jön rá, mit is sze-
retne csinálni.

| sikeres vizsgát tett – 2015 |

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod
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Faragó Bettina

Miután leérettségiztem, a közgazdász diploma volt az első kis papírom, de utána még 
elvégeztem egy sportedző OKJ-t és egy jógatanfolyamot is. Mindig is imádtam a művé-
szetet, imádok festeni, szóval jó volt végre egy olyan munkát találni, amit igazán 
élvezek és kiélhetem a kreativitásomat. A webdesign tanfolyam mellett egy szoft-
verfejlesztői OKJ-t is elvégeztem, hogy teljes legyen a kép :) 

Az első felkérésem egy nagyon helyes óvoda weboldala volt. Imádtam a projektet, mivel 
az elképzelés az volt, hogy a weboldal „hátterében” egy rajzolt kis világ lesz, ami fel-fel-
bukkan az oldalon. Ezt nagyon jó volt megrajzolni és hihetetlen élmény volt látni a reak-
ciót, amikor megmutattuk az ovivezetőnek :)

„
www.crea.space

Imádom, amikor kreatív munkát végzek, szóval reméltem, hogy
ebben a szakmában sikeres tudok lenni, és a munkám a hobbim is lesz egyben.

Saját vállalkozásom útjait egyengetem. :) 

És a mai napig mindennel foglalkozom: logó- és arculat-
tervezés, offline design, weboldaltervezés, mobilalkalmazás 
design, és mostanában belekóstoltam az animációkészítés-
be is. Szeretnék ráerősíteni a webdesign-ra és a motion de-
sign-ra, hiszen jó, ha valamiben az ember kiemelkedő.

Mindenképpen megérte elvégezni a tanfolyamot! Jó alapot biztosít és bele-
kóstol minden részébe ennek a szakmának, így tudja az ember, hogy mire 
számíthat. Nagyon jó volt, hogy kitalált cégeknek kellett készíteni logót, 
névjegykártyát meg mindenfélét, mert így rögtön különféle iparágaknak 
kellett tervezni, és nem az volt, hogy válassz egyet, amit szeretnél… Az 
túl könnyű lett volna! Hozzám nem állnak közel az autók, de például egy 
szerelőműhelynek is tudni kell készíteni egy szuper logót ;) 

„

Mindenkiben megvan a kreativitás, csak elő kell hozni, és ez a webdesign tanfolyam 
nagyon jó kezdet. Nagyon sok lehetőség van ebben a szakmában, és mivel az online 
világ egyre nő, van még hely bőven ;) Akik pedig már elvégezték a tanfolyamot, azoknak 
azt szeretném üzenni, hogy még nincs vége a tanulási időszaknak. Ez sajnos nem olyan 
szakma, amiben, ha elvégzel egy tanfolyamot, utána már dől a lé :) Utána is fejleszteni 
kell magunkat folyamatosan, ha  jók akarunk lenni, mert a világ folyamatosan változik. 
Képben kell lenni :)

| sikeres vizsgát tett – 2015 |

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod
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Ilosvay Mónika

Bár anno művészeti osztályba jártam gimnáziumban, az élet másfelé sodort, és végül az 
ingatlanhasznosítás- és üzemeltetés területén helyezkedtem el.  

Szültem, otthon maradtam a picivel, és tele voltam kreatív energiákkal, ezért irat-
koztam be a webdesign tanfolyamra. 

Mivel párom fotós, a Photoshop képszerkesztő funkcióit felhasználói szinten már ismer-
tem. Az arculattervezés és a webdesign volt az, ami igazán megfogott. Már a tanfolyam 
elvégzése alatt kiderült számomra, hogy nem vagyok az a programozó típus: nyilván 
megoldom, ha kell, de jobb szeretek a stíluselemek kialakítására, finomítására koncent-
rálni, a programozói feladatokat szívesebben adom át másnak. Rendszeresen inspirá-
lódom különböző ötletes, letisztult logómegoldásokról és az aktuális webdesign 
trendekről, hogy mindig naprakész tudjak maradni. 

„
www.il-design.net

Párom biztatására kezdtem barátkozni a gondolattal, hogy foglalkozzak grafi-
kával, webdesign-nal, hiszen ez tökéletes munka, melyet akár szabadúszóként, 

otthonról is végezhetsz, és kiélheted a kreativitásodat is.

Szerencsém volt, mert már a tanfolyam elvégzése alatt élesben próbálhat-
tam ki a tanultakat: egy akkor induló sportegyesület komplett arculatát 
kellett megterveznem és a weboldalt elkészíteni. Velük tapasztaltam meg 
a tervezés és a webdesign buktatóit is (pl. a weboldal-költöztetés élményét, 
vagy hogy nem minden sablon reszponzív, amit annak mondanak, és hogy 
nem szabad az ügyfélre hagyni a logó választását, hogy csak olyan logót küldj, 
amit Te magad is választanál). Azóta is állandó ügyfeleim. :) Ma már egy átdol-
gozott, a kezdetinél jóval letisztultabb design-t képviselnek mind az arculatuk, 
mind a weboldaluk terén, s a kitartó munkának köszönhetően a fő kulcssza-
vukra keresve mindig benne vannak az első háromban a találati listán. 

„
| sikeres vizsgát tett – 2015 |

https://webdesignsuli.hu/
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Rajtuk kívül szerencsém volt különféle, érdekesebbnél érdekesebb munkákat el-
végeznem: elég sok plakátot, szórólapot terveztem, de álmodtam meg órarendtől az 
emléklapon keresztül brosúrákat, óriásplakátokat, iskolai füzetborítókat, esküvői meghí-
vókat is, s természetesen a webdesign sem maradhatott ki a repertoáromból. Egy meg-
tisztelő felkérésnek köszönhetően megjelent az első, általam illusztrált könyv is.

3 kisgyerekem van, és szabadúszóként dolgozom otthonról. 
Szerencsémre az ügyfeleim megmaradtak, mindegyikük ad 
kisebb-nagyobb rendszeres megbízást, és ajánlanak is má-
soknak. Ezenkívül rendszeresen pályázom külföldi munkákra, 
ezek gyakorlásnak, portfólióépítésre nagyon jók, sikeres pályázat 
esetén pedig a hazainál magasabb díjazásúak.

Mindenképpen megérte elvégezni a tanfolyamot! Számomra egy fantaszti-
kus világot nyitott meg, imádtam a vektoros rajzok készítésétől a webde-
sign-on át a marketing részig mindent, és mindig is csodáltam Barbi letisztult, 
kifinomult ízlését. Ha valaki ezzel szeretne foglalkozni, tökéletes kiindu-
lója lehet ez a tanfolyam. Azonban hiszem, hogy tanulni csakis élesben 
lehet, és a saját buktatóink, hibáink kiküszöbölésével és folyamatos utána-
olvasással, tanulással haladhatunk előre.

„

Vágjanak bele! Ha úgy érzik, szívesen dolgoznának ezen a területen, ha otthonról is vé-
gezhető munkát keresnek, vagy egyszerűen több lehetőséget adnának önmaguknak a 
munkahelykeresésnél, jelentkezzenek! De már akkor is megéri elvégezni a tanfolyamot, 
ha „csupán” a saját startup vállalkozásuk arculatát, weboldalának elkészítését szeretnék 
saját maguk menedzselni. 

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod
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https://richvalszki.com/
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Bertalan Dávid

Mielőtt webdesigner lettem, kereskedőként dolgoztam egy festékboltban. Minimális tu-
dásom volt a weboldalkészítéshez, amit ingyenes anyagokból szedtem össze, de ahhoz 
még kevés volt, hogy felépítsek egy működő vállalkozást.

A tanfolyamot követően szinte azonnal szabadúszó vállalkozó lettem, és eleinte 
csak a Facebook oldalamon „hirdettem magam”, de már így is többet pénzt kerestem, 
mint alkalmazottként.

Nagyon sok figyelmet és tanulást szenteltem a marketingkészségek elsajátításának és 
az automatizálható rendszerek felépítésének, hogy még gördülékenyebben menjen a 
vállalkozásom – nekem is és az ügyfeleimnek is.

„
www.berbaflow.hu

Azért jelentkeztem a webdesign tanfolyamra, mert véget akartam vetni
az alkalmazotti létnek örökre, és fel akartam építeni egy olyan vállalkozást, 

amelyben valóban szabad lehetek.

| sikeres vizsgát tett – 2021 |

Azért jelentkeztem a webdesign tanfolyamra, hogy szabad legyek és mindig 
otthonról dolgozhassak egy kreatív szakmában. Szabad vagyok, itthonról 
dolgozom egy kreatív szakmában. :)

„

Marketingszemléletű webdesignerként megalapítottam 
a Berbaflow.hu-t, és most már tartok kisebb weboldalké-
szítő kurzusokat is. Itthon dolgozom, akkor, amikor aka-
rok. Általában hétköznap 8:00-16:00-ig, kisebb-NAGYOBB 
szünetekkel (például éppen építkezünk és nagyon jó, hogy 
nem vagyok sehol „lekötve”). Kicsit kemény leszek, de én erre csak ennyit szoktam mondani: „csinálni kell, nem rinyál-

ni”. Hidd el, megéri! :)

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

Néhány további weboldal: www.naturalback.hu | www.yogavitale.hu

https://webdesignsuli.hu/
https://berbaflow.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://berbaflow.hu/
https://kintu.hu/
https://butorhalasz.hu/
https://www.naturalback.hu/
https://yogavitale.hu/
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Flach-Melter Helga

Mielőtt belevágtam a WebdesignSuli képzésébe, semmilyen előképzettséggel nem 
rendelkeztem, azonban mindig is nagyon szerettem kreatív munkákat készíteni (feste-
ni, rajzolni), és ez a vonal közel állt hozzám. Az egyetem elvégzése után rögtön munkába 
álltam, először mint projekt koordinátor, majd utazásszervező, végül pedig rendezvény-
szervezőként. Eredeti végzettségem pedig egészségfejlesztő és rekreációszervező, így az 
„eredeti” szakmámhoz illően igyekeztem elhelyezkedni.

Korábbi kereséseim alkalmával a webdesign képzések iskolarendszerűek voltak, ami-
ket munka mellett és a munkámmal járó utazások miatt nem tudtam összeegyeztetni, 
így „parkolópályára” került egy időre ez a lehetőség. Majd egyre népszerűbbek lettek 
az online is elvégezhető tanfolyamok, képzések – szerencsére ekkor találtam rá a Web-
designSuli képzésére. Ebben a pillanatban már nem is hezitáltam, mert ez volt az, 
amire vágytam! Így hát bele is kezdtem az új szakma elsajátításába – ekkor még a 
munkámmal párhuzamosan tanultam, online, otthon.

„
www.webtervezde.hu

Mindig is éreztem és tudtam, hogy valamit még tanulni szeretnék, amit igazán 
élvezettel és hosszú távon végezhetnék, amiben van lehetőség, újdonság, kreativitás. 

Olyat, amit saját magam irányíthatok, saját vállalkozásként. 

| sikeres vizsgát tett – 2021 |

Mind a weboldalkészítés, mind a logókészítés/arculattervezés területe megfo-
gott, így biztos voltam benne, hogy ezek lesznek a fő irányvonalak. 

Fejlődni és tanulni mindig lehet, így a webdesign mellett az elmúlt időszak-
ban sikeresen elvégeztem további két tanfolyamot a DesignAkadémián, a ki-
adványszerkesztést és a karakterkészítést is. Ezeket szintén nagy élvezettel 
végzem, így a vállalkozásom további szolgáltatásokkal egészülhetett ki :)

„

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/
https://webtervezde.hu/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/kiadvanyszerkesztes-online/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/karakterkeszites-online/
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Ne hezitáljanak, vágjanak bele a képzésbe minél hamarabb! A tanfolyam tartalmi része 
abszolút érthető a videós segédleteknek és a tartalmas leírásoknak köszönhetően. Ha 
mégis elakadtam vagy kérdésem volt 1-1 feladattal kapcsolatban, írtam a WebdesignSuli 
csapatának és ők rögtön válaszoltak, segítettek! Ami még kiemelendő, hogy a modulzáró 
feladatokkal, vizsgamunkával kapcsolatban is egy teljes értékelést kaptunk, szakmai visz-
szajelzést, ami segített abban, hogy még jobb legyen a munkánk.

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

Az első weboldal, amit készítettem, a vizsgamunkám volt, a saját weboldalam. A követ-
kező felkérés ezt követően családi körből érkezett (www.szegediszittyak.hu) – a 
felfrissített design mellett plusz funkciókkal is el kellett látni a weboldalt. Így ez remek 
lehetőség volt számomra a gyakorlásra. 

Miután elindítottam a vállalkozásomat, egyre több felkérés érkezik weboldalké-
szítésre/logókészítésre vonatkozóan.

Néhány általam készített további weboldal: 

www.csanadistyle.hu

www.kisbagolyetterem.hu

A vállalkozásomat a tanfolyam elvégzését követő egy éven 
belül indítottam el, és teljes egészében itthonról dolgo-
zom, amit kifejezetten élvezek. :) 

A felkérések teljesítése mellett a vállalkozásom kiépíté-
sén/fejlesztésén is dolgozom. Kreatív anyagokat, posz-
tokat írok és készítek a Facebook oldalamra, blogot írok, 
pályázatokon veszek részt, fejlesztem a weboldalamat és 
igyekszem továbbra is tanulni új dolgokat. :)

Mindenképpen érdemes belevágni és elvégezni a tanfolyamot, mert egy telje-
sen új „világ” nyílik meg az ember előtt. Olyan területekkel, szakmai fejlő-
dési lehetőségekkel találkozhatunk a képzés során, ami – biztos vagyok 
benne, hogy – mindenkit „beszippant”, és utána nem is akar mással foglal-
kozni! :)

„

https://webdesignsuli.hu/
https://szegediszittyak.hu/
https://www.csanadistyle.hu/
https://www.kisbagolyetterem.hu/
https://webtervezde.hu/
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Várhelyi Dóra

Kereskedő-boltvezető a szakmám és 16 évig dolgoztam a kereskedelemben, így teljesen 
a nulláról indultam, amikor elkezdtem a webdesign tanfolyamot.

Munkanélküli lettem és mindenképpen új szakmát szerettem volna tanulni, olyat 
ami kreatív, változatos. Sokáig keresgéltem, aztán rábukkantam a Webdesignsuli hir-
detésére. Rögtön megtetszett, a magaménak éreztem. 

A weboldalkészítést érzem a magaménak leginkább, erre is kapom a felkérések nagy 
részét. De az arculattervezés sem áll tőlem távol. Izgalmas teljesen a nulláról felépíteni 
egy márkát. Folyamatosan tanulok, hogy minél komplexebb szolgáltatásokat tud-
jak nyújtani.

„
www.dorka-design.hu

Vonzott, hogy otthonról alkothatok, kötetlen munkaidőben.

| sikeres vizsgát tett – 2020 |

Már a tanfolyam elvégzése közben híre ment az ismeretségi körömben, hogy 
weboldalkészítést tanulok, és fel is kértek egy weboldal elkészítésére. 

Ezután elvégeztem a Webdesigner Biznisz PRO tanfolyamot is, ami nagyon 
nagy segítség volt, hiszen semmit sem tudtam a vállalkozói létről. Majd jött 
pár arculattervezés, aztán szépen lassan beindult a weboldaltervezés is. Van-
nak hosszú távú együttműködéseim is, mint például weboldal és webshop 
karbantartás, tartalomfeltöltés, esküvői arculattervezés, ebook tervezés. 

Eleinte ajánlás alapján, ismerősök, majd ismerősök ismerősei kerestek 
meg. Ma már a Google-ból jön a megkeresések nagy része.

„

Főállású egyéni vállalkozó vagyok, otthonról dolgozom. 

Munkáimat saját weboldalamon, közösségi média olda-
laimon folyamatosan publikálom. 

https://webdesignsuli.hu/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://dorka-design.hu/
https://www.infinitysmile.hu/ajanlat/szajapolasi-csomag-ajanlat/
https://dorka-design.hu/
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Ne csak fontolgassák, vágjanak bele! Kellő kitartással, szorgalommal, tanulással egy na-
gyon klassz, változatos szakmát sajátíthatnak el!

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

Mindenképpen megérte elvégezni a tanfolyamot! Nagyon jó döntést hoztam, 
remek alapokat adott, hogy elinduljak ezen az úton. Ma sem csinálnám 
másképp :) 

A videókat többször visszanéztem, a könyvet pedig fellapoztam, miután levizs-
gáztam. A tananyag nagyon részletes és könnyen emészthető. Az oktatók 
segítőkészek, gyorsan válaszolnak minden kérdésre.

„

https://webdesignsuli.hu/
https://danaleda.com/
https://kutassymethod.hu/
https://hadendorina.com/
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Jurenkó-Hemeder Adrienn

A WebdesignSuli előtt már több kurzust elvégeztem a DesignAkadémián, ezért a 
tanfolyam során használt programokkal már nem a nulláról kellett megismerkednem 
szerencsére. Eredetileg kommunikációs területen végeztem, és korábbi munkáim során 
rengeteg alkalmam volt arra, hogy különböző prezentációkat, brief-eket készíthessek.

Nem kellett sokat keresnem, tudtam, hogy az alapozó képzéseket követően a Web-
design tanfolyam lesz a következő állomás, nagyon kíváncsi voltam már az első perc-
től fogva, ezért lelkesen, tudásra szomjazva vetettem bele magam a temérdek érdekes 
információba.

„
www.minimalmood.hu

Ha belegondolok, már innen indult a képzésre való jelentkezés gondolata is, szeret-
tem volna még szebb, vizuálisan lehengerlőbb megjelenést elérni, és tudtam, hogy ha 

valamikor belevágok, akkor minél sokrétűbb tudásra szeretnék majd szert tenni.

| sikeres vizsgát tett – 2020 |

Szerencsésnek tartom magam, mert nem tudtam, és még most sem tudok választani a 
branding és a honlaptervezés között. :) Mindig is a kreatív alkotó munkák fogtak meg, 
imádok harmonikus, kifinomult designt tervezni, látni az ötletek megvalósulását.

https://webdesignsuli.hu/
https://designakademia.hu/tanfolyamok/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://webdesignsuli.hu/profi-otthoni-webdesign-tanfolyam-webdesigner-tanfolyam/
https://minimalmood.hu/
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A sikeres vizsga után először ingyenes referenciamunkákat szerettem volna 
készíteni, álmomban sem gondoltam volna, hogy ahogy elindítom a web-
oldalamat, és összehangolom a social media megjelenésekkel, már be is 
kopogtat az első lehetőség egy fizetős megbízás formájában. 

Ettől függetlenül kitartottam az eredeti elképzelésem mellett, hogy a legfon-
tosabb, hogy gyakoroljak, gyakoroljak, gyakoroljak, ezért nagyon sokáig 
pro bono munkákat vállaltam. Ezt követően a korai együttműködések főként 
branding megoldások, logó-, névjegykártya- és flyer tervezések voltak, majd 
idővel, folyamatos tanulás és továbbképzés után egyre komplexebb 
megbízásokat is elvállaltam.

Elképesztően hálás vagyok azért a bizalomért, amit az ügyfeleimtől kap-
tam, és még boldogabb vagyok attól, hogy nem csak elégedettek a közös 
munkát követően, de folyamatosak a továbbajánlások, illetve több hosszú 
távú együttműködést is ki tudtam alakítani.

„

https://webdesignsuli.hu/
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Akik pedig még hezitálnak, azoknak csak annyit üzennék, hogy ne várjanak, ragadják 
meg a lehetőségeket!

azoknak, akik a WebdesignSuli elvégzését fontolgatják
Útravaló tanácsod

Mindenképpen megérte, hogy belevágtam annak idején a képzésbe, nagyon 
örülök, hogy egy új szakma kapuját nyitottátok ki előttem.„

Jelenleg két honlapterv drótvázán dolgo-
zom, és mellette kisebb megbízásokat, 
social media látványterveket fogok átad-
ni a közeljövőben, szóval tényleg nagyon 
változatosan telnek a napok. :)

Mellette igyekszem prioritásban tartani 
a Minimal Mood social megjelenéseit is, 
ezeket tudatosan, előre felépített stra-
tégia mentén tervezem. Ezek mellett 
törekszem arra, hogy jusson időm a 
további képzésekre, maximalista va-
gyok, mindig hajtanak előre a kérdé-
seim, további ötleteim.

https://webdesignsuli.hu/
https://minimalmood.hu/
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