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A MAGYAR TURIZMUS ZRT. KÖZLEMÉNYE
TÖRETLEN A HAZAI HIVATÁSTURISZTIKAI PIAC LENDÜLETE
A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Igazgatósága (MKI) partnerei közreműködésével 2011-ben is ﬁgyelemmel kísérte a magyarországi rendezvénypiac változásait,
trendjeit 1. A negyedéves statisztikai elemzések összesítése alapján Magyarországon, 2011-ben összesen 602 nemzetközi 2 konferencia került megrendezésre, amelyeken több
mint 125.800 fő vett részt. Az MKI partnerei az év során 381
nemzetközi és több mint 20.000, a nemzetközi szervezetek
kritériumai alapján az egyéb kategóriába sorolható rendezvényről nyújtottak tájékoztatást, amely az MKI saját kutatásai alapján még 221 nemzetközi rendezvénnyel egészült ki.
2011-ben a nemzetközi konferenciák kísérőrendezvényeként
70 nemzetközi kiállítás is zajlott hazánkban. Magyarországon a nemzetközi rendezvények átlagos időtartama 3,4 nap
volt, résztvevőinek átlagos száma meghaladta a 209 főt.
Az elmúlt évben a Magyarországon megrendezett nemzetközi konferenciák és a rendezvényeken résztvevők száma
mellett a nemzetközi konferenciák összesített napjainak
száma és a részt vevő nemzetek száma is növekedett az előző évhez képest.
Bővült a nemzetközi konferenciák és a rendezvényeken
résztvevők száma
2011-ben a Magyar Kongresszusi Igazgatóság partnerei által
szolgáltatott információk és az MKI saját adatgyűjtése alapján
összesen 602 db, az ICCA nemzetközi szervezet kritériumainak megfelelő konferenciát rendeztek Magyarországon, ami
12,1%-os növekedést jelent a 2010. évi adatokhoz képest. A
nemzetközi konferenciákon a 2010. évhez képest 218 fővel több,
összesen 125.818 résztvevőt regisztráltak. A konferenciákon átlagosan 209 fő vett részt. A rendezvények legnagyobb része
(44,1%) 50 és 100 közötti résztvevőszámmal bírt (2010-ben ez az
arány 38% volt).
2011-ben 9 alkalommal rendeztek hazánkban 1000 fő feletti konferenciát, 4 esetben pedig a 2500-at is meghaladta a
résztvevők száma. Az 1000 fő feletti rendezvények száma utoljára 2008-ban hozott hasonlóan kimagasló eredményeket. 2011ben a kiemelkedően magas résztvevőszámú nemzetközi konferenciák (pl.: EUROECHO, WoHIT 2011, EFNS 2011) elsősorban az
orvostudomány témáira fókuszáltak.
2011-ben összesen 2069 napnyi nemzetközi konferencia zajlott Magyarországon, amelyek átlagos időtartama 3,4 nap
volt. A konferenciák több mint 57%-a 2-3 napos volt. Nemzetközileg is érvényes trend, hogy a nemzetközi konferenciák átlagos időtartama egyre rövidebb. Ezt támasztja alá, hogy az egynapos rendezvények aránya közel 3 százalékponttal nőtt a 2010.
évi adathoz képest, míg a 4-5 napos, illetve az ennél is hosszabb
konferenciák aránya folyamatosan csökken.
Németek, britek és franciák érkeztek leggyakrabban
Magyarországra, nemzetközi konferenciákra
2011-ben a Magyar Kongresszusi Igazgatóság partnerei által szolgáltatott információk alapján, a Magyarországon megrendezett
konferenciákon résztvevők több mint 80%-a külföldről érkezett. 81 alkalommal magyar résztvevő nélkül rendeztek konferen-

ciát, ami az összes rendezvény 21,3%-át teszi ki. A rendezvényeken megjelenő nemzetek átlagos száma 13 volt.
Az elmúlt évben a magyar résztvevők mellett Németországból
(71,1%), az Egyesült Királyságból (63%) és Franciaországból
(49,9%) érkeztek leggyakrabban hazánkba nemzetközi konferenciákra. Továbbra is jelentős az Olaszországból (43,8%),
Csehországból (40,4%), Ausztriából (40,4%) és Lengyelországból
(40,4%) érkező hivatásturisztikai szakemberek aránya, de a hazánkban megrendezett nemzetközi konferenciákon az amerikai, a
holland, belga, szlovák és svájci résztvevők is 30% feletti gyakorisággal képviseltették magukat az elmúlt év során.
Továbbra is Budapest-központú a hivatásturisztikai piac
A hivatásturisztikai piac, szerkezetét tekintve továbbra is Budapest-központú, 2011-ben 3%-kal nőtt a fővárosban megrendezett nemzetközi konferenciák száma (74%). A legnépszerűbb
vidéki konferenciahelyszínek között Gödöllő, Szeged, Pécs,
Debrecen, valamint az előző évhez hasonlóan Eger, Sopron és
számos Balaton-parti település szerepelt. Gödöllő esetében
természetesen kiemelkedő szerepet játszott Magyarország első
féléves EU-elnöksége, melynek keretében a Gödöllői Királyi Kastély – mint az elnökség hivatalos helyszíne – 19 alkalommal fogadott konferenciavendégeket. A felsorolt települések mellett
számos konferenciahelyszín szerepel még a palettán, amelyek
általában két nemzetközi rendezvénynek adtak otthont 2011-ben
(pl.: Visegrád, Szombathely, Székesfehérvár, Veszprém, Kecskemét, Zalakaros). Magyarország nemzetközi pozíciójának erősítése érdekében kiemelt jelentősége van a vidéki konferenciavárosok nemzetközi piacra való bevezetésének.
Egyre népszerűbb helyszínek az egyetemek
és a tudományos intézetek
A Magyarországon megrendezett nemzetközi konferenciák többségének 2011-ben is a szállodák (63,1%) szolgáltak helyszínül. Ez,
valamint az egyetemekre és a tudományos intézetekre jutó
arány (20,1%) szinte pontosan megegyezik a 2010-es év értékeivel. Utóbbiak egyre népszerűbb konferenciahelyszínek, hiszen 2011-ben már 116 alkalommal láttak vendégül nemzetközi
konferenciát. A kongresszusi központokban megrendezett konferenciák aránya kisebb visszaesést mutat, miközben újabb, az
egyéb kategóriába sorolható helyszínekkel (11,4%) egyre bővül a paletta. Összességében elmondható, hogy az egyéb kategóriába sorolható helyszínek, valamint az egyetemek és tudományos intézetek robbanásszerű erősödése 2008 óta folyamatos,
míg a szállodák és a kongresszusi központok eredményei stagnálnak, illetve némi visszaesést mutatnak.
Orvosi, gazdasági és a tudományos témájú konferenciák
a legnépszerűbbek
Az egyetemek és tudományos intézetek intenzív térhódítása mellett nem meglepő tény, hogy a gazdasági témákkal azonos arányban, azaz közel 25%-ban az orvosi, továbbá a tudományos témájú (11,3%) nemzetközi konferenciák a legvonzóbbak a szakmai
közönség számára. Az informatika, majd a jogi vagy oktatásügyi
témájú konferenciák az összes rendezvény 6,1 illetve 5,8%-át tet-
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ték ki, de rendeztek mezőgazdasági, közlekedési, kulturális és turisztikai témájú konferenciákat is 2011-ben.
A legtöbb konferenciát szeptemberben rendezték
A 2011-ben megrendezett nemzetközi konferenciák száma a legtöbb hónap esetében túlszárnyalja az előző év azonos időszakának adatait. A legsikeresebb hónap szeptember volt 81 db konferenciával, a dobogó második fokán pedig október végzett (77 db
konferencia). Magyarországon továbbra is a tavaszi és őszi hónapok a legkedveltebbek, a nemzetközi konferenciák több mint
50%-át március, május, szeptember és október folyamán rendezték meg 2011-ben.
Továbbra is Magyarországról érkezik
a legtöbb megrendelés
A Magyar Kongresszusi Igazgatóság partnerei által szolgáltatott információk alapján a nemzetközi konferenciák megrendelőinek nemzetiségi vizsgálata azt mutatja, hogy továbbra is a magyar megrendelők (51,3%) állnak az élen. A brit megrendelők
(8,4%) változatlanul a második helyen állnak, az Egyesült Államokból érkező megrendelések száma pedig közel duplájára
emelkedett az elmúlt év során (2010: 3,9%, 2011: 7,3%), elfoglalva ezzel az előkelő harmadik helyet. A rendelkezésre álló adatok
1
2

alapján Németország, habár 2010-ben még dobogós volt, a vizsgált időszakban az USA-t követi (7,2%-kal).
A nemzetközi konferenciák megrendelőit típus alapján vizsgálva elmondható, hogy 2011-ben a konferenciák 17,3%-át külföldi cégek rendelték meg, a külföldi szervezőirodák (15,2%) aránya
pedig 4%-kal nőtt 2010-hez képest. A legmagasabb arányban
szereplő egyéb megrendelők (18,4%) között számos tudományos és kulturális egyesületet, alapítványt, egyetemet, kutató intézetet, de minisztériumot és egyházat is találunk. A magyar vállalatok részesedése 12,6%, míg a hazai szervezőirodáké 11,5%
volt. Az európai szövetségektől 10,2%-ban, míg különböző világszövetségektől 6,8%-ban érkeztek megrendelések.
A kutatás eredményeiből készített részletesebb összefoglaló
(táblázatokkal, graﬁkonokkal és az egyéb rendezvényekről szóló információkkal is kiegészítve) a Magyar Kongresszusi Igazgatóság honlapján, a www.hcb.hu oldalon, a Háttéranyagok/Tanulmányok menüpontban található meg.
További információk: Magyar Turizmus Zrt.
Kommunikációs Iroda
Tel.: 488-8748, fax.: 488-8691
E-mail: pr@itthon.hu
Internet: www.itthon.hu; www.hcb.hu

A Magyar Kongresszusi Iroda 2001 óta negyedéves gyakorisággal gyűjt és dolgoz fel adatokat a magyarországi konferenciaturizmusról, több száz szolgáltató segítségével.
Az ICCA nemzetközi szervezet kritériumai alapján nemzetközi konferenciának tekintjük a minimum ötven fő és minimum három nemzet részvételével lebonyolított rendezvényeket. Az ICCA és UIA szabályaival ellentétesen az MKI a corporate, vagyis a céges piac rendezvényeit is ide számítja, feltéve, ha azok megfelelnek a fenti elvárásoknak.

Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége

M-LISTA 2011:
AZ ÜGYNÖKSÉGEKET
RANGSOROLÓ LISTA ÉLÉN AZ OGILVY ÁLL
Budapest, 2012. március 22. – Macher Szabolcs és a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ)
ismét rangsorolta a Magyarországon működő reklám- és kommunikációs ügynökségeket a 2011-ben szerzett rangos
hazai és nemzetközi díjaik alapján. Az M-Lista élén idén az Ogilvy áll.
A Magyarországon működő ügynökségeket kreativitás alapján rangsoroló M-lista összeállításánál a hazai reklám szakmai versenyek mellett a rangos nemzetközi megmérettetéseken elért eredményeket is ﬁgyelembe vették. 2011-ben az
M-lista első helyét az Ogilvy csapata szerezte meg, akik már
az előző évben is dobogós helyezést értek el. Hatalmasat
ugrott előre és második helyezett lett a 2010-ben még csak
a lista 15. helyén álló Laboratory Ideas, a harmadik helyezést a 2010-es év második helyezettje, a DDB szerezte meg,
míg az előző két évben a listát folyamatosan vezető ACG
idén a hetedik helyen szerepel. Az M-lista összeállításánál
a legtöbb díjat nyert reklámkampányokat is rangsorolták, itt
az élen a Laboratory Ideas munkája az IKEA e-Folder szerepel, ami nagyban hozzájárult az ügynökség dobogós helyezéséhez.
Az idei lista újdonsága a hatékonysági rangsor, ami – az M lista al listájaként – a leghatékonyabb ügynökségeket rangsorolja a 2011-es Efﬁe eredmények alapján. A hatékonysági listán

az ACG az első, második helyen a Rebel Rouse a Trambulin
Filmmel együtt, a harmadik helyezést pedig az OMD ügynökség érdemelte ki.
A hatékonysági rangsor elkészítésének apropóját idén, az Efﬁe
reklámhatékonysági verseny 10. születésnapja mellett, a kommunikációs során a kreativitás mellett egyre jobban előtérbe
kerülő hatékonysági szempontok adták.
A listák pontszámítási rendszerében az ügynökségek a Grand
Prix trófeákért 5 pontot, az arany díjakért 3 pontot, az ezüst díjakért 2 pontot, a bronz díjakért 1 pontot, míg a shortlistes helyezésekért 0,5 pontot kaptak. A végleges rangsorolás úgy jött
létre, hogy a szerzett pontok az egyes versenyek presztízsének megfelelő súlyszámokkal szorzódtak fel.
A lista érdekessége, hogy 2010-ben az első 15 szereplő öszszesen 17 930 pontot szerzett, míg 2011-ben az összpontszám
több mint 40 százalékkal, 26 320-ra nőtt. Ez azt jelenti, hogy a
Magyarországon működő ügynökségek 2011-ben többet nevezést adtak le, több díjat nyertek és jobb helyezéseket értek el.
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TURIZMUS ÉVADNYITÓ ÉS SZAKMAI DÍJÁTADÓ
A MŰVÉSZETEK PALOTÁJÁBAN
Huszadik esztendeje, hogy február 1-jén nagyszabású turisztikai évadnyitót rendez a Turizmus Kft. A több, mint ezer
vendég részvételével jó hangulatban zajlott eseménynek a
Művészetek Palotája hatodik alkalommal adott otthont.
A Turizmus évadnyitón rendszeresen képviseltetik magukat
az állam, illetve a turisztikai szakmával kapcsolatban állt, illetve álló tisztségviselők. Szebeni Zsolt, a Turizmus Kft. ügyvezető igazgatója és Kelecsényi Ágnes, a Turizmus Kft.
marketing igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Megnyitóbeszédet mondott Varga Mihály a Miniszterelnökséget vezető államtitkár. Bejelentette, hogy a február 1-jei kormányülésen döntés született a több ezer fős kongresszusi központ
megépítéséről. A kormány „eltökélt” szándéka a létesítmény
megépítése, a fejlesztési tervek ez év júliusára készülnek
el. Kormánybiztost neveztek ki Fürjes Balázs személyében.
Varga Mihály tájékoztatott arról, hogy több, a turizmust érintő

nagyprojektről is döntés született a kormányülés keretében, így
többek között a városligeti Múzeum Negyed megvalósításáról,
az Erzsébet téri kulturális központ ügyéről, a Puskás Stadion
átépítéséről, a Tüskecsarnok csarnok sprtcsarnokként történő
hasznosításáról, az Erkel Színház újra nyitásáról, továbbá a Várkert Bazár újjáépítéséről. Megjegyezte, hogy várhatóan az első
félévben az Országgyűlés elé kerül a Turizmus Törvény is. Megemlítette, hogy 2012 a gazdaságpolitikai átszervezés lezárásának éve. Cél az egyensúly és a növekedés megteremtése, az
adósságteher mérséklése és munkahelyek létrehozása. Hor váth
Gergely, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója beszédében
többek között említést tett arról, hogy növekedés tapasztalható
a konferencia turizmusban. A Sport és Konferencia nagyköveti
program keretében a következő években újabb nagy rendezvények megtartására is lehetőség nyílik.
Horváth Ágnes

Hagyomány, hogy a szakmai szövetségek döntése alapján a Turizmus Kft. által rendezett évadnyitó keretében vehetik
át elismerő okleveleiket a kitüntetettek, ez alkalommal Varga Mihálytól és Horváth Gergelytől.

A díjak, a díjazó szervezetek és a díjazottak:
A MÜPA díját

Az év turisztikai újságírója

Az év TDM menedzsere

Az év rendezvényszolgáltatója

Csákvári Endre, a Corvinus
Kempinski portása kapta,
a legtöbb vendég küldéséért

(Magyar Turizmus Zrt.):
Jásdi Bea, a Gyöngy magazin
szerkesztő-újságírója

(Magyar Turizmus Zrt.):
Lőrincz Katalin, a Veszprémi
Turisztikai Nonproﬁt Kft.
ügyvezetője

(Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók
Szövetsége):
Semsei Rudolf, a Budapest
Party Service Kft. tulajdonos
ügyvezetője

Az év turisztikai munkaadója

Az év idegenvezetője

(Turisztikai és Vendéglátó
Munkaadók Országos
Szövetsége):
Antoine Guego,
az Accor- Pannónia Hotels Zrt.
vezérigazgatója

Az év beutaztatója
(Magyarországi Idegenvezetők
(Magyar Beutaztatók Szövetsége): Az év idegenforgalmi oktatója
Szövetsége):
Kaiser Mihály, a Haris Travel Club Módli Ilona, az Aktív Tours
(SZVT Turizmus Szakosztály):
tulajdonos ügyvezetője
Széles Péter, a Budapesti
Gazdasági Főiskola tanára
Az év gasztronómusa

Az év autóbuszos
személyszállítója

(Magyar Nemzeti Gasztronómiai
Szövetség):
Kovács László, a La Fiesta Party
Service tulajdonos ügyvezetője

(Magánvállalkozók Nemzeti
Fuvarozó Ipartestülete):
Czakó Tibor, a kiskunfélegyházi
PIZOLIT Kft. ügyvezetője

Az év TDM szervezete
(Magyar Turizmus Zrt.):
Nyíregyházi Turisztikai
Nonproﬁt Kft.

Az év Tourinform munkatársa
(Tourinform Szövetség és a
Magyar Turizmus Zrt. közös díja):
Glózik Klára, a Békés megyei
Tourinform iroda irodavezetője

Az év kempingese

Az év autókölcsönzője

(Magyar Autókölcsönzők
Szövetsége):
Rakonczai Zsuzsa, az EUrent
Autókölcsönző Kft. irodavezetője

Az év vendéglátója

(Magyar Kempingek Szakmai
Szövetsége):
Liszta Orsolya, a Sárvári
Gyógyfürdő Kft. üzemeltetési
asszisztense

(Magyar Vendéglátók
Ipartestülete):
Rápolthy István, a Tuba Tanya
(Hajdúszoboszló) tulajdonos
ügyvezetője

Az év Tourinform iroda
fenntartója

Az év repülőjegy-értékesítője

Az év szállodása
(Magyar Szállodák és Éttermek
Szövetsége):
Szepesi Richárd, a Mesés Shiraz
és Bambara szállodák igazgatója

Az év rendezvényszervezője
(Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók
Szövetsége):
Szigedi Krisztina, az
Asszisztencia Kft. ügyvezetője

Az év utazási irodása
(Magyar Turizmus Zrt.):
a Veszprémi Turisztikai
Nonproﬁt Kft.

(Magyar Utazásszervezők és
(IATA Repülőjegyértékesítő Irodák Utazásközvetítők Szövetsége):
Szkevisz Teodorosz,
Magyarországi Egyesülete):
a Theo Tours tulajdonos
Schantz Ágota, az OTP Travel
ügyvezetője
munkatársa

2011 díjazottai
fotó: Haralambidou
Anthoula
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LASSÚ KILÁBALÁS
A RENDEZVÉNYPIAC TÚL VAN A MÉLYPONTON
A 2009-2010-es súlyos visszaesés
után a tavalyihoz hasonló lassú
fejlődés remélhető a rendezvény
szakmában. A legújabb országos
felmérés szerint a cégek a tavalyelőtti mélypontnál kicsit többet
költenek, de továbbra is igyekeznek erősen spórolni. A PROMO
DATA Piackutató szakemberei immár tizedik alkalommal mérték fel
a piacot, és 3.200, az elmúlt években nem keresett nagyvállalat rendezvényfelelősével készítettek interjút arról, hogy milyen
kongresszust, konferenciát, szemináriumot, workshopot,
csapatépítő tréninget és egyéb céges rendezvényt tartanak. Bár messze még a 2008-as „békeév” szintje, de már
látszanak a fellendülés távoli jelei... A felmérés részleteiről beszélgettünk dr. Szentirmay László ügyvezetővel.
H.Á.: Egy évvel ezelőtt még azt nyilatkozta, hogy
„halvány fények látszanak a rendezvénypiac
alagútjában”... Most erősebbek vagy gyengébbek
ezek a fények?
Sz.L.: Talán kicsit erősebbek, de óvnék a túlzó optimizmustól. Mint tudjuk, a rendezvény piacot sokkal érzékenyebben
érintette a válság, s ha a német és más nyugati gazdaságokban megindul a fellendülés és ez érezteti hatását Magyarországon is, akkor némi késéssel jobban fellélegezhet a rendezvény szakma is. Ez azonban még jó pár évbe telik, s addig
alkalmazkodnunk kell a lehetőségekhez, a kisebb büdzséket
fantáziadúsabb megoldásokkal kell kielégíteni. Már a multik is
kisebb és kevésbé fényűző rendezvényeket tartanak, s egyre több a „fapados”, “low cost” rendezvény, ahol bizony új, érdekes ötletekkel kell pótolni a korábbi költségesebb megoldásokat.
H.Á.: A számok nyelvén mire jutottak a felmérésben?
Sz. L.: 2009 elején még sokan kinevettek, amikor 30%-os
visszaesést jósoltunk, 2010-ben már kevésbé, amikor további 20% csökkenést becsültünk. Most a tavalyi pár százalékos növekedés ismétlődését jeleznénk, ami persze a kevésbé
rugalmas helyszíneknek és szolgáltatóknak továbbra is nehézséget, kudarcot jelenthet. A válság előtti években még a
nagyvállalatok 45%-a jelezte, hogy valamilyen rendezvényre
készül, tavalyra ez 30%-ra esett vissza, és az idén sem lesz
ez jobb. Az azonban bíztatónak tűnik, hogy míg 2009 előtt
a kérdezett cégek majdnem egyharmada, 1.000 rendezvényfelelős közölte, hogy szívesen fogad ajánlatot helyszín: hotel, panzió, étterem, illetve a nagyobb rendezvényeknél sportvagy művészeti csarnok, akár múzeum részéről, illetve full
service vagy speciális rendezvényes szakcégtől. 2010-re ez
740-re esett vissza, tavaly viszont már 800-an, az idén 850en kérnek ajánlatot. A válság előtt a nagyvállalatoknál a megkérdezettek több mint fele számolt be egymilliósnál nagyobb

rendezvényes büdzséről, tavaly és az idén is ezt csak egyharmaduk mondta.
H.Á.: Mire számíthatnak a helyszínek, a hotelek,
a panziók?
Sz.L.: A magánemberek nadrágszíjhúzása miatt számukra a
céges vendégek most még fontosabbak lettek. A KSH adatai szerint bevételük akár egyharmadát is hozhatják a céges
rendezvények. Piackutatásunkban az idén is a rendezvényt
tervezők negyede mondta, hogy szükséges a szállásfoglalás,
vagyis két vagy többnapos rendezvényt tartanak. Ez persze
szállást, reggelit, ebédet, vacsorát jelenthet, a kávészünetben
süteményt, üdítőt stb. A korábban taroló négy és ötcsillagos
szállodák mellett egyre több háromcsillagos hotel is hozzáfér
a tortához, s nemcsak ha olcsóbb árakat ajánl, hanem ha változatos programokat kínál a rendezvények résztvevői számára. Például ha wellness kényeztetést, kalandparkot, sportprogramot, sommelier bevonásával borkóstolót vagy emlékezetes
kulturális programot biztosít – reális áron.
H.Á.: Vagyis nem csak az árcsökkentéssel lehet nyerni?
Sz.L.: A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének vezetői a válság kirobbanása óta óvnak a felelőtlen árcsökkentéstől, a „félárú” akcióktól, mert nagyon nehéz lesz akár a korábbi árszintre visszatornázni az árakat, ha évekig hatalmas
kedvezménnyel kapta meg az ügyfél a szobát. Természetesen
a visszafogott keret a meghatározó, de sokan mégis csak a
kissé drágább szobaárat választják, ha olyan extrákat kínálnak nekik, ami sokkal elégedettebbé teheti a résztvevőket. S
itt nem elsősorban a világszínvonalú technikai berendezésekre
gondolok, hanem sokkal inkább a szabadidős programok tartalmasabb kitöltésére, izgalmas megoldásokra.
HÁ.: Vagyis a délutáni, esti programok is jobban
meghatározzák a rendezvény megítélését?
Sz.L.: Feltétlenül. A csapatépítő tréningeknél már a legextrémebb szerepjátszások is előfordulnak, méghozzá a költségvetéstől függően a legkülönbözőbb helyszíneken, akár luxus
kastélyban vagy paintball alagútrendszerben. Az esti programoknál szintén a pénztárca szab csak határt. A gazdagabb
rendezvényeken feltétlenül kell hogy legyen valamilyen hagyományos vagy modern zenei produkció, humorista, bűvész,
zsonglőr. A ritkább komolyzenei műsorok mellett gyakoribb a
neves pop énekesek meghívása, akár az ismertebb idősebbeké, akár a ﬁatalabb megasztárosoké, X-faktorosoké, akiknek a
gázsija vetekszik az „öregekével”.. Az ismert humoristákon kívül egyre több dumaszínházas ﬁatal adja elő a “stand-up comedy”-t.
H.Á.: Mit tehetnek e továbbra sem rózsás helyzetben
a rendezvényhelyszínek és a rendezvényszervező cégek?
Sz.L.: Semmiképpen sem azt, hogy bedugják a fejüket a homokba és megpróbálják kibekkelni a válságot. És persze azt
sem, ha a főnöki noszogatás hatására elkezdenek amatőr lis-
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tákat, telefonkönyveket használva telefonálgatni, vagy kétes
adatbázisokra spameket küldözgetni. Csak proﬁ marketing,
pre-sales munkával lehet sikereket elérni. Ezek alapja a hiteles
szakadatbázisok használata, amelyekben nemcsak a cégek
alapadatai szerepelnek a cégvezető nevével, hanem amelyből
azt is megtudhatják, ki a nagyvállalat rendezvényfelelőse, milyen rendezvényeket tartanak, milyen költségvetéssel, milyen
célcsoportnak, s fogad-e ajánlatot a döntéselőkészítő rendezvényfelelős.
H.Á.: A PROMO DATA rendezvény-adatbázisa
tudja mindezt?
Sz.L.: Igen. Ez az exkluzív adatbázis a több mint egy évtizedes erőfeszítésünk eredménye. Amikor sok évvel ezelőtt felvételünket kértük a MaReSz-be, többen megmosolyogtak, mert
azt mondtam: szeretnénk mindenkit megnyugtatni, megígérjük, mi egyetlen icipici rendezvényt sem kívánunk szervezni,
nem akarunk a tortából mi is egy szeletet levágni. Sőt, segíteni szeretnénk a szolgáltatóknak és a felhasználóknak egyaránt, hogy könnyebben egymásra találjanak, s hogy a helyszínek vagy a rendezvényszervezők már cégre szabott és ne
általános ajánlatot adjanak. Ezt szolgálja a sokezer helyszínt
és rendezvényes céget tartalmazó EVENTER.HU portálunk,
amely a szakma híreivel, kiállítás- és rendezvénynaptárral és
egyéb szolgáltatásokkal igyekszik ebben közreműködni. Az
évente frissített 5.000 nagyvállalat részletes alap-, személyiés rendezvényes adatait tartalmazó adatbázisunkat pedig lassan egy évtizede használják akár a nagy- akár a kisebb cégek. Mint az adatbázist minden évben megvásárló ügyfelünk
elmondta, ezzel kollégáinak többheti fölösleges hideghívását
tudják megspórolni, s így sokkal jobban tudnak igazi feladatukra koncentrálni.
H.Á.: Ez nagyon szép, de mit kezdhet egy szegény
marketinges vagy üzletkötő 5.000 címmel? Ha elkezdi
őket hívni, akkor hónapok alatt juthat csak a végére...
Sz.L.: Természetesen a legkülönbözőbb szűrési lehetőségek
segítenek ebben. Lehet megyékre, rendezvényekre, célcsoportokra, büdzsékre szűrni és persze ott szerepel a kérdések
végén, hogy „szívesen fogad-e ajánlatot helyszín vagy rendezvényszervező cég részéről, s ezt el lehet-e küldeni az e-mail
címére?”. Így 2.700 ajánlatot fogadó rendezvényfelelős nevére
lehet cégre szabott és feltétlenül perszonalizált ajánlatot küldeni – akár megadott személyes e-mail címére, amelyre más
nem küldhetne ilyet, mert emiatt akár büntetést is kaphatna
törvénytelen spamelés miatt. Mi valamennyi címünket igazolni
tudjuk, hiszen mindenkitől egyenként kértünk erre engedélyt.
H.Á.: És egy ilyen e-mail kampány
már garantálja a sikert?
Sz.L.: Szerencsés esetben egy-két érdeklődőt hozhat egy
proﬁn elkészített, konstans (pl. html formátumú) perszonalizált
ajánlat. De sokan csalódnak, főleg ha nem perszonalizálva, hanem általános megszólítással („Tisztelt Hölgyem / Uram! vagy
Tisztelt Partnerünk!) kezdik a levelet. Ezek 80-90%-át azonnal törlik, és a legtöbb esetben el sem jut a célszemélyhez. Viszont ha perszonalizáljuk, akkor még a központi címre küldött
levél is eljut a rendezvényeshez, mert az informatikus vagy titkárnő továbbítja a névre szóló ajánlatot. Persze ez sem garancia a megrendeléshez, mert a valóban hatékony ügyfél-akvizí-

ció az interaktív telemarketinges megoldás. Vagyis ha felhívjuk
a potenciális ügyfelet, akiről már tudjuk a legfőbb háttér információt, hogy korábban milyen rendezvényei voltak illetve az
idén mire készül.
H.Á.: De többszáz potenciális ügyfelet felhívni hetekbe,
a kisebb cégeknél akár hónapokba telhet...
Sz.L.: Pont ezért vannak a proﬁ call centerek, amelyek egykét hét alatt elvégzik ezt a munkát, így a cégek üzletkötői már
konkrét érdeklődőket hívhatnak fel, és tárgyalhatnak a tervezett rendezvény részleteiről, az árakról. 5-6 éve felhívott egy
multi call center képviselője, hogy tudom-e, mi az a lead generation? Mosolyogva válaszoltam neki: mi már hosszú évek
óta folytatunk ilyen tárgyalás-előkészítést, vagyis szép magyarsággal „leadeket generálunk”... Általában 500 interjút javaslunk, amihez kérünk kijelölni a tőlünk vásárolt vagy/és saját
adatbázisukból 1.000 céget, és ezeket végighívjuk az előzetesen egyeztetett kérdőív, script alapján. Az elmúlt hónapokban
elvégeztünk közepes (70 szobás) és sok nagyobb (100-200
szobás) hotelnek, ismert rendezvényszervező cégnek ilyen feladatot, és mindenütt 40-50 vagy néha több konkrét személyes
vagy telefonos tárgyalást készítettünk elő. Ezeken felül további 60-70% kért e-mailben részletesebb tájékoztatót. S mindezt
pár munkanap alatt lebonyolítjuk és az érdeklődőket naponta
küldjük át jelszavas zip-ﬁle-ban.
H.Á.: Milyen költséggel jár mindez?
Sz.L.: Szerintem az a pénzkidobás, ha az üzletkötők hideg
címlistákra telefonálgatnak, s a munkabérük mellett ez szép
telefonköltséget is jelent. Egy 500 interjús telemarketinges tárgyalás-előkészítés a konkrét interjúktól (a helyi, vidéki vagy mobil hívások arányától) függően kb. 220-250 ezer Ft, ami egy-két
tréningen, kisebb szemináriumon bejöhet. S 40-50 „lead”-ből
nem nehéz ezt behozni... A kapott részletes átadás adatbázisából az üzletkötők még hónapokig sikeresen dolgozhatnak.
Horváth Ágnes

Arany Penge
Kreatív
Fesztivál
Díjátadó 2012. május 25.
Az Arany Penge kreatív díj a magyar reklámszakma legrangosabb elismerése.
Nemcsak egy díj, hanem lehetőség, hogy megmérettesd
magad, hogy képességeid kézzelfogható elismerésben
részesüljenek, hogy ügyfeleid, partnereid, az egész hazai szakma számára bizonyítsd kiválóságodat. Egy több
hónapon át tartó verseny, egy olyan társadalmi esemény,
ahol a kommunikációs szakemberek kollégáikkal és barátaikkal ünnepelhetik szakmájukat, sikereiket.
A Fesztivál hivatalos weboldalán folyamatosan frissülő
további információ található: www.aranypenge.hu
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HATÉKONY PROJEKTVEZETÉS
ÉS MOBILIZÁLT RENDEZVÉNYEK
Az InfomatiX Kft. a vállalati mobil megoldások fejlesztése és informatikai szoftverek területén immár tizedik éve tevékenykedik sikeresen. Az InfomatiX Kft. olyan innovatív informatikai rendszereket, mobil megoldásokat szolgáltat valamennyi
ágazat (pl.: projektmenedzsment- tanácsadó cégek, egészségügy, kereskedelem, építőipar, bankok) számára, amelyek a
gyorsan változó piac igényeit megelőzve, hozzájárulnak ügyfeleik versenyképességének növeléséhez.
Az InfomatiX magyar tulajdonú informatikai vállalkozás. A
cég megalakulása óta képzett, ﬁatal csapattal dolgozik, ennek köszönhetően folyamatos növekedés és fejlődés jellemzi. Az InfomatiX 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben is elnyerte a
Deloitte’s “Technology Fast 50” díját.

méghozzá úgy, hogy:
• a bevételeket átláthatóbbá teszi, mert kontrollálhatóak
és tervezhetőek az árajánlatok
• több cég konszolidált eredményét kimutatja
• hatékonyságot vizsgál
• nincs többé papír, Excel alapú munkafolyamatkövetést tesz lehetővé
• integrált dokumentumkezelést biztosít
• határidőket követi, ﬁgyelmeztetéseket küld
• több óradíjat, kedvezményeket kezeli
• riportokat készít
• közvetlen számlázás lehetőséget biztosít a rendszerből

Referencia
Idő- és költségnyilvántartás felsőfokon
Napjainkban nem képzelhető el sikeres vállalat fejlett informatikai háttér nélkül. Az InfomatiX Kft. Professional Services üzletága éppen ezért specializálódott az ideális irodai infrastruktúrát biztosító IT rendszerekre, a csoportmunkát segítő
vállalati szoftvermegoldások, valamint az ezeket támogató informatikai és üzleti tanácsadás területére.
A reklám-, marketing-, rendezvényszervező cégek számára
fontos, hogy pontosan, elszámolhatóan, ügyfélre szabottan
tudják a projektjeiket kezelni. Az InfomatiX Kft. a fenti igények
ismeretében kifejlesztette a „CashTime” ügyviteli rendszert, amellyel hozzájárul a cégek sikeres projektvezetéshez.

Moduláris projekt és feladatkezelő megoldás
A CashTime egy olyan ügyviteli tevékenységet támogató moduláris projekt és feladatkezelő megoldás, amely segítségével megtervezhetők és nyomon követhetők a projektek
és a hozzájuk kapcsolódó feladatok, határidők és a szükséges erőforrások.
A program integráltan kezeli az ajánlatadást és a szállítói vagy
alvállalkozói megrendelések kezelését, valamint lehetővé teszi az automatikus számlázást és számlaiktatást, az egységes dokumentum-, feladat- és határidő-kezelést, illetve
a hostessek, raktárak kezelését és tudástárat is.
A CashTime jelentős munkaidőt és erőforrást takarít meg felhasználóinak, ezáltal akár hónapokon belül megtérül a befektetés.
A CashTime testre szabott rendszere lehetővé teszi, hogy cége
belső folyamatait leginkább tükröző, optimális megoldást
alkalmazza. Az egyedi igényeknek megfelelően akár részlegenként is be- illetve kikapcsolhatóak az egyes modulok.
A moduláris struktúra egyszerűen lehetővé teszi, hogy a rendszert integráljuk külső modulokhoz, a cégen belül már
használt szoftverekhez.
A CashTime rendszer, számos vezető reklám, marketing ügynökség napi munkájában nyújt nélkülözhetetlen segítséget,

„Több projekt menedzsment programot is kipróbáltunk, mielőtt az Infomatix CashTime rendszerét bevezettük.” – nyilatkozik Sipos Dávid, a HPS Experience ügyvezetője. „Már ötödik éve segíti a munkánkat, miközben a cégcsoportunk teljes
informatikai hátterének üzemeltetését is az InfomatiX Kft.-re
bíztuk. A CashTime átláthatóbbá tette projektjeink nyomon követését és ellenőrzését, a támogatása nélkül elképzelhetetlen
volna ügyfeleink egyedi, (minőségi) kiszolgálása.”

Az új trend: mobilizált rendezvények
A magyarországi rendezvények, konferenciák, kulturális intézmények látogatottsága az utóbbi években bár
alacsony, de stabil növekedést mutat, amelyet még a
gazdasági válság sem tudott jelentősen visszafogni.
Európai viszonylatban azonban van még hova fejlődnie
a hazai látogatottsági számoknak.
Az InfomatiX Kft. ezen a területen szeretne segíteni
új, innovatív, okostelefon-alapú mobil kiállítás és
rendezvény navigációs-információs rendszerével,
az ExhibitX-el. Az InfomatiX Kft. az ExhibitX termékét
a MobiAccess nevű saját mobil fejlesztői keretrendszerében fejlesztette ki.
A vendégek elégedettsége fokozható, ha anyanyelvén
kaphat információt a helyszínen, ezeket összegyűjtheti,
kiegészítő (pl. multimédiás) anyagokat tekinthet meg a
saját mobileszközén, hazaviheti, és újra felidézheti ezeket az élményeket. A szervezők részéről egyszerűsíthető
a kapcsolattartás, és az ügyfélkapcsolat kezelő (CRM)
rendszer segítségével felmérhetik az igényeket, fogyasztói szokásokat, a látogatottsági adatokat
könnyen lekérdezhetik.
Milyen információkat lehet megjeleníteni a mobiltelefonon és hogyan? Az InfomatiX Kft.-nek vannak kész
jól működő megoldásai, de a szervezők saját, egyedi
elképzeléseit is kivitelezni tudják.
www.infomatix.hu
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ÉLMÉNYEK MEGSOXOROZVA

Válasszon üzleti rendezvénye helyszínéül 2012-ben is Danubius szállodát!
Ünnepelje jubileumi kedvezményekkel a Danubius 40. születésnapját!

Minimum 15 fős rendezvény foglalása esetén 4 extra kedvezményt biztosítunk az év bármely szakában
Budapesten, Győrött, Sopronban, Bükfürdőn, Hévízen, Sárváron, Balatonfüreden és Pécsett!
Válogasson szállodáink közül: www.danubiushotels.hu
vagy hívja a Danubius Központi Értékesítést: 889-4156, sales@danubiushotels.com

WWW.DANUBIUSHOTELS.HU

10
Rendezveny 2012_01.indd 10

2012.04.04 09:42:18

ETO PARK HOTEL****
Áprilisban Győrben nyílik Magyarország első stadion panorámás business szállodája, amely konferenciakapacitásával is egyedülálló a régióban. A szálloda az M1-es
autópálya városi bevezetője mellett, a mai napig dinamikusan fejlődő Bécs-Budapest-Pozsony háromszögben
fekszik, így kiváló helyszín átutazó üzletemberek megbeszéléseihez, találkozóihoz is.
Az ETO PARK HOTEL**** Business & Stadium, Győr a több
épületből álló multifunkciós központ kivitelezésének negyedik,
záró ütemében készült el. A komplexum a hotelen kívül magában foglalja az UEFA minősítésű stadiont, a klubházat, az
utánpótlásképző kollégiumot, valamint a sport, szórakoztató
és kereskedelmi központot. A négycsillagos szálloda ennek a
jól átgondolt fejlesztési koncepciónak köszönhetően kiváló választás üzleti utazóknak, a városba érkező sportcsapatoknak,
konferencia vagy kulturális események résztvevőinek.
A hotelban olyan konferenciaközpont került kialakításra,
amelynek alapterülete az igények szerint változtatható és maximálisan igazodik a vendégek igényeihez.
A több mint 1000 nm-es, minősített konferenciaterület a szálloda első három szintjén helyezkedik el:
• Bálterem: a második emeleten, 400 fő befogadására alkalmas, szekcionálható, természetes megvilágítással rendelkező, 4, 25 m belmagasságú bálterem.
• További különtermek: az első emeleten, két db egyenként
200 fő befogadására alkalmas és 1/2- 1/2 arányban szekcionálható, természetes megvilágítással is rendelkező konferencia- és bankett terem.
• A szálloda földszintjén további két – 60 és 70 fős – videó
konferenciák lebonyolítására is alkalmas terem.
Az összesen 10 rendezvény- és multifunkciós terem több száz
fő befogadására alkalmas – legyen szó céges rendezvényről,
csapatépítő tréningről vagy szakmai szimpóziumokról – így tökéletes helyszínválasztás minden rendezvény vagy konferencia szervezője részére. A 400 nm-es, oszlop nélküli bálterem
két egyenlő részre osztható, belmagasságának, kialakításának köszönhetően kifejezetten alkalmas elegáns rendezvények, gálavacsorák, kulturális estek és nagyszabású koncertek megrendezésére is.
A szálloda étterme, a Narrabo étterem látványkonyhával, korszerű és változatos magyar és nemzetközi a’ la Carte kíná-

latával a sikeres találkozások helyszíne lehet. A különleges
kulináris hangulatú, stadion panorámás, 100 főt befogadó étteremhez további egy-egy különterem kapcsolódik, melyek
egyenként 100 és 90 fő színházi ültetésben történő elhelyezésre alkalmasak.
Az üzleti utazók igényeit maximálisan kielégítő hat szintes,
négy csillagos szálloda 103 szobájában a kényelem és a komfort elsődleges, amely luxusérzettel párosul. A szobák több
mint fele egyedi stadion panorámával rendelkezik. A szálloda ezen felül egyedi üzletember szolgáltatásokat kínál vendégei számára, mint a concierge és business center szolgáltatás,
ahol lehetőség nyílik számítógép használatra, nyomtatásra,
fénymásolásra, faxolásra.
Elérhetőségek:
info@etoparkhotel.hu
+3620 504 0939
www. etoparkhotel.hu

KÖSSÖN ÜZLETET VELÜNK A TALÁLKOZÁSOK VÁROSÁBAN!
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KÉTÉVES A VITAL HOTEL NAUTIS
Második születésnapját ünnepli a gárdonyi Vital Hotel Nautis,
amely a Velencei-tó kiemelkedő színvonalú wellness- és konferenciaszállodája. 2012. március 18-án nyitotta meg kapuit
közvetlenül a tó partján, a 81 szobával és 4 luxuslakosztállyal
rendelkező hajó formájú szálloda, amely eddigi működése során számtalan sikeres rendezvény helyszínéül szolgált.
Az 550 m² szekciótermekre bontható helyszín alkalmas konferenciák, csapatépítő tréningek, workshopok, esküvők bonyolítására. A termek modern konferenciatechnikával felszereltek.
A rendezvények megvalósulásában a szálloda ﬁatalos, lelkes
csapata működik közre.
A rendezvények kiegészítő programjainak megszervezésében a
szálloda munkatársai teljes körű segítséget nyújtanak, legyen szó
bor- pálinkakóstolóról, borvacsoráról, pezsgőkóstolóról vagy szivarkóstolóról, fellépőkről, sztárvendégekről, elegáns vacsorákról. A kültéri szabadidős programok tekintetében a hotel ideális
helyszínt biztosít például a sárkányhajó, sétahajó, lézerharc, geo-

cathcing, a többállomásos check-point játékok
számára is.
A szakmai programokat követően a vendégek kikapcsolódását a kétszintes Wellness Centrum és Vitalitárium szolgálja. A Velencei-tó egész
évben számos sportolási, kikapcsolódási lehetőséget kínál.
A szálloda az elkövetkezendő években is a magas színvonal
megőrzésére törekszik, valamint a jelenlegi gazdasági helyzet
mellett az ár-érték arány megtartására.
Egy hajónyi élmény a Velencei-tó partján… világszínvonalon.
Elérhetőség: sales@hotelnautis.hu

TISZA-TAVI ÖKOCENTRUM
– RENDEZVÉNYEK A „TERMÉSZET TEMPLOMÁBAN”
2012 májusában kerül átadásra Poroszlón a Tisza-tavi Ökocentrum leszálló madarat formázó épülete, amely egy helyen
gyűjti össze a Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti kincseit. A
négyszintes látogatóközpontban interaktív kiállítások, háromdimenziós vetítőterem és az Európában egyedülálló, mintegy
735 ezer liter össztérfogatú édesvízi akváriumrendszer mellett, egy korszerűen berendezett konferenciaterem került kialakításra.
Az Ökocentrum főépületében elhelyezkedő, 100 fő befogadására alkalmas konferenciaterem egyedi helyszínül szolgálhat
előadások és szakmai konferenciák lebonyolítására. A korszerű berendezések és a Tisza-tó csodálatos természeti környezete garantálja, hogy színvonalas és emlékezetes legyen minden itt rendezett tudományos és egyéb témájú esemény.
A szokványosnak egyáltalán nem nevezhető, természetközeli helyszín számos programlehetőséget kínál. Az Ökocent-

rum főépületében és a mellette kialakított Szabadidőparkban
a látogatók megismerkedhetnek a vidék gazdag élővilágával.
A Tisza-tónál a különböző növény- és állatfajok különleges,
rendkívüli gazdagsága van jelen, így jó példa az ember és a
természet együttélésének lehetőségére.
„Azt kell elfogadnunk és elhinnünk, hogy a jövő egyetlen, hoszszú távon járható, fenntartható útja, ha az ember és az őt körülvevő élővilág között harmónikus együttműködés, együttélés
alakul ki és működik. Az Ökocentrum ennek a ’hitnek’ a szimbóluma, úgy is mondhatnánk, hogy a természet temploma.”
– mondja Kiss János, az Ökocentrum igazgatója.
A négyszintes, 2600 m2-es látogatóközpontban a természet
csodáit bemutató, interaktív kiállítások („Földön, vízen, levegőben”, „Makrovilág”, „Földinfó”) mellett, háromdimenziós természetﬁlmeket vetítő moziterem, és Toronykilátó terasz
található, ahonnan felejthetetlen kilátás nyílik a tóra. A látogatóközpont falai közt beléphetünk a tó különleges világába, és megismerhetjük a hazánkban őshonos élőlényeket Európa legnagyobb édesvízi akváriumában,
miközben olyan élményben lehet részünk, mintha a
tó mélyén sétálnánk.
A Szabadidőpark elemei az „ismerd meg a természetet” mottó jegyében születtek. Szárazföldi és vízi
játszóterek, fűzlabirintus, valamint szervezett programok (kormoránetetés, vidrashow, csoportvezetés)
várják a látogatókat. A Tisza-tavi Ökocentrumból és
a település kikötőiből elérhetők a Madárrezervátumba induló csónaktúrák is.
Az Ökocentrum vendégfogadó központja izgalmas
kikapcsolódási lehetőségeket kínál, ugyanakkor kiváló alkalmat nyújt egy igazán természetközeli, rendhagyó és emlékezetes rendezvény, vagy szakmai találkozó lebonyolítására.

12
Rendezveny 2012_01.indd 12

2012.04.04 09:42:23

ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED
Pécs új kulturális központja, a Zsolnay Kulturális Negyed átadásával a baranyai megyeszékhely új, nemzetközi szinten is
kivételes értékkel gyarapodott. Az öt hektáron működő negyed formájában új közösségi terek is létrejöttek.
A Zsolnay Kulturális Negyed Pécs ékköve. A város új kulturális centrumaként méltó módon él tovább a Zsolnay család egykor itt működő, világhírű kerámiagyárának öröksége. A maga
nemében egyedülálló beruházás során új „város” jött létre a
városon belül. A jelenleg is működő gyár átköltözött a keleti épületrészekbe, az így felszabaduló területeken olyan kulturális-művészeti övezet létesült, amely nemcsak a város turisztikai palettáján új színfolt, de maguk a városlakók is teljesen
újszerű, tartalmas kikapcsolódásra csábító létesítmény együttessel gazdagodtak.
A nemzetközi szinten is különleges intézményt február óta
Márta István, az Új Színház volt igazgatója vezeti. Márta ügyvezetői kinevezésével elismert és nagy tapasztokkal rendelkező kulturális szervezőt kapott a negyed. Márta Istvánt március
14-én a Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozata kitüntetéssel jutalmazták.
A Zsolnay Kulturális Negyed új kihívásokat és célokat is tartogat. A hatalmas területet meg kell tölteni programmal és látogatóval, ez pedig nem kis feladat lesz: ilyen léptékben Pécsett
még nem volt hasonló beruházás.
„A minőség és a színvonal megőrzése mindennél fontosabb”
– mondja el Márta István, amikor arról kérdezzük, hogy milyen
programokkal tervezi létrehozni a negyedben. „Természetesen
szem előtt tartjuk, hogy a Zsolnay Kulturális Negyed az embereké. Nem kizárólag Pécsé: az egész országnak szól, ráadásul
a nemzetközi élvonalba szánt kulturális brand-ről van szó.”
Mint azt az ügyvezető elmondta, évi szinten mintegy 100150 ezer látogatót várnak a negyedbe. Az állandó kiállítások
és rendszeres koncertek, előadások mellett már az idei évben több nagyszabású fesztivált is rendeznek itt. Az első nagyobb fesztivál az I. Zsolnay Kulturális Fesztivál lesz április végén, május elején.
Az elsősorban ﬁatalokat megszólító összművészeti fesztiválnak különleges nyitánya lesz: a román Fanfara Complexa fúvós
zenekar vezeti majd az embereket a negyedbe a belvárosból.
Fellép Gryllus Vilmos, Palya Bea és Boban Markovic, de várhatóan nagy koncerted a francia Le Tambours Du Bronx ütő-

szenekar. A fővárosi Katona József Színház egy napra Pécsre
költözik, és Törőcsik Mari is színpadra lép a beregszászi Illyés
Gyula Nemzeti Színház színészeivel.
„Nem állnak korlátlan anyagi erőforrások a részünkre” – jegyzi meg Márta István. „De a színvonalas előadókból nem engedünk. Kreatív és egyedülálló megoldásokra törekszünk, vagy
éppen szorosabbra fonjuk a kapcsolatot más, országos intézményekkel.”
A gyönyörű terek között találjuk a Zsolnay aranykorának legszebb kerámiáit tartalmazó világhírű Gyugyi-gyűjteményt, a
Rózsaszín Zsolnay Kiállítást, a Zsolnay Család- és Gyártörténeti Múzeumot, a Pécsi Galéria ezer négyzetméteres kiállítótermét, az interaktív-technikai varázsteret, a Labort, a 2012
tavaszától megnyíló Planetáriumot, az É78 Rendezvényközpontot, valamint a méltán híres Bóbita Bábszínházat és Bábmúzeumot. A Negyed déli oldalának felújított épületeiben a
Pécsi Tudományegyetem karai kaptak helyet.
A negyed közelében található még egy jelentős helyszín. A Kodály Központ nemzetközi összevetésben is jelentős akusztikai
tervezéssel készült, korszerű háttértechnikát alkalmazó, multifunkcionális épület, amely hangversenyteremként és konferenciaközpontként is működik. Az átadása óta több építészeti elismerést begyűjtő épület nemcsak a külseje miatt lett híres:
Magyarországon egyedülálló, égerfa borítású hangversenyterme az egyik legjobb akusztikájú és legszebb hazai koncertterem, amely világszínvonalával minden igényt kielégít. Nemzetközileg elismert zenekarok és zenészek, neves komoly- és
könnyűzenei előadók rendszeresen fellépnek a Kodály Központban, melynek rezidens zenekara a Pannon Filharmonikusok.
A negyedben több különleges helyszín fogad be rendezvényeket. A 80 fő befogadására is képes Apostolos terem hosszú, sok ablakos helyiségében Zsolnay
kerámiákkal kirakott és festett falak között rendszeresen tartanak ünnepi eseményeket, díjátadókat, üzleti találkozókat.
A Gyugyi-gyűjtemény feletti Júlia-terem egy nagy panorámaablakos, ötven
fő befogadására képes helyiség. Remek rálátás nyílik innen az egész negyedre, ráadásul a terem különlegességét az adja, hogy egykor ez volt Zsolnay Júlia műterme.
A közeli E78 egy hétszáz fő befogadására alkalmas koncertterem, de konferenciák, előadások szervezésére is kiváló. Összekapcsolódik a pirogránit udvarral, mellyel egybe nyitva egy kétezer főt is befogadni képes teret kapunk. De
hasonlóan izgalmas a Bóbita Bábszínház előadó terme, vagy az E28-as épület
több, kisebb-nagyobb terme.

Judy Allen: A rendezvényszervezés nagykönyve
Andicsku Anett
A szerző, Judy Allen, nemcsak az életmód-, de a rendezvényszervezés egyik nagynevű szakértője
is. Világszerte dolgozott már neves emberekkel: vállalatvezetőkkel, elnökökkel, Oscar-díjasokkal.
Rengeteg tapasztalattal rendelkezik az egyedi események megszervezésében.
A könyve az Akadémia Kiadó gondozásában 2011-ben jelent meg.
Nagyon fontos szem előtt tartani, hogy egy rendezvény szervezésekor nincs lehetőség főpróbára, vagyis nem lehet hibázni. A rendezvények az adott cég arculatát tükrözik, legyen szó bármilyen típusú rendezvényről. Nem szabad elfelejtenünk, hogy minden az apró részletekben rejlik, így nem árt azokra
odaﬁgyelni: mi az adott cég proﬁlja, kik tartoznak a célközönségbe, milyenek a dolgozók, stb.
A könyv kitűnő mankó mind tapasztalt, mind pedig kevésbé tapasztalt rendezvényszervezőknek, PR
és kommunikációs cégeknek, illetve szakértőknek és ügyfeleiknek, marketingeseknek, különböző
szervezeteknek, vendéglátó- és szórakoztató ipari szakembereknek. Megtudhatjuk mik azok az elengedhetetlen kellékek, amikre szükség lehet egy rendezvény megvalósítása során: fontos a jó helyszín,
a kitűnő előadók, a szórakoztató fellépők, a kiváló ételek és italok, kedves, segítőkész hostessek és animátorok, ötletes ajándékok, stb. Ezen kívül hasznos tippeket kapunk arra, hogy hogyan kerülhetjük el a váratlan helyzeteket és kiadásokat.
A könyv magyar adaptációját Görög Ibolyának köszönhetjük, aki a könyvet egy értékes információkat tartalmazó függelékkel színesítette:
három különböző hazai rendezvény megvalósítását tanulmányozhatjuk benne.
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MULTIKULTURÁLIS MUNKAHELYEK
LEHETŐSÉGEK ÉS GÁTAK A RENDEZVÉNYSZERVEZŐK
ELŐTT A MULTIKULTURÁLIS KÖRNYEZETBEN
Napjaink egyik legszembetűnőbb jelensége a globalizáció, melynek folyamata mára beleivódott életünk szinte
minden egyes pillanatába, még olyan területeken is, ahol
nem is gondolnánk. Lehet ellenezni, vagy örülni a felgyorsulásának, bármelyik oldalra is állunk, el kell fogadnunk,
együtt kell vele élnünk. Vállalati szempontból a globalizálódás talán egyik legfontosabb hozománya a multikulturális munkahelyek megjelenése volt.
Ezek a munkahelyek többnyire multinacionális cégek esetében
alakulnak ki, amikor egy irodán belül nem csak az adott országból származó alkalmazottak dolgoznak, hanem a munkatársak
egy része más országból, más kultúrából származik. Manapság a munkahelyek effajta diverziﬁkációja egyáltalán nem számít szokatlannak, a különböző vállalati kiszervezések (outsourcing) pedig csak még nagyobb lendületet adtak a folyamatnak.
A multikulturális munkahelyek esetében négy főbb típusról
beszélhetünk. A „homogén” típusban igazából nincs eltérés
a munkatársak származását illetően, itt mindenki ugyanazon
nemzetiségből származik, nem úgy, mint a „jelképes” kategóriában, ahol már megjelennek más kultúrából származó személyek is, igaz nem túl nagy számban. Megkülönböztetjük még
a „kettős” típust, ahol döntően két nemzetiség között oszthatóak fel származásukat tekintve az alkalmazottak, valamint a
„multi”-t, melynek a neve is mutatja (multi=sok), hogy itt több
nemzetiségről van szó, a világ bármely tájáról származhatnak
az ide tartozó munkatársak.
A multikulturális munkahelyek esetében a nemzetiségek különböző kultúrái miatti eltérések okán előfordulhat, hogy egyes
szabályok, eljárások kialakítását a legapróbb részletekbe menően kell meghatározni, míg ez más helyeken nem feltétlenül
szükséges. Ezen alapvető szempontok közé tartozik például a
vállalati kommunikáció, a team-munkák kialakítása, a konﬂiktuskezelés vagy éppen a határidők betartásának a rendje. De
mindezek előtt meg kell állapodni egy közvetítő nyelvben, amelyen a kommunikáció folyhat a vállalaton belül, és amit minden
egyes dolgozónak tudnia kell alkalmazni a munkája során. A
közvetítő nyelv kérdésében általában az angolra esik a választás, mind Európában, mind Észak-Amerikában, sőt még Ázsiában is, azon cégek esetében, melyeknek anyavállalata angol
anyanyelvű országban található. Azonban kialakulhatnak olyan
szervezeti kultúrák is, ahol két közvetítő nyelvben egyeznek
meg a cégen belül, például Európa egyes országaiban a szláv
vagy a német nyelv használata is elfogadott az angol mellett.
Nyilvánvaló, hogy az eltérő kultúrákból származó munkavállalók eltérően oldanak meg különböző problémákat, eltérően
kommunikálnak egymással illetve hasonló helyzetekben eltérhet a viselkedésük is, hiszen teljesen máshogy szocializálódtak az életük során. Egy rendezvényszervezés esetén az eltérő

kultúrák kis különbözőségeire is nagy hangsúlyt kell fektetni,
ha azt akarjuk, hogy sikeres legyen a program, ugyanis egy
multikulturális vállalat számára megszervezett rendezvény
több lehetőséget és buktatót is magában foglal.
Érdekes lehet az az eset, amikor ugyan nagyrészt eltérő nemzetiségű alkalmazottai vannak a vállalatnak, azonban mégis
mindenki megtartja magának a kultúráját, „nem teszi ki a kirakatba”, hogy ő éppen honnan származik, hanem egy úgynevezett semleges kultúra alakul ki, ahol a teljesítmény és a proﬁt termelése az elsődleges szempont mindenki előtt. Máshol
akár ennek az ellenkezőjével is találkozhatunk, ahol a munkatársak büszkén vállalják származásukat.
Mindkét esetre, továbbá az összes multikulturális munkahelyen
megszervezett rendezvényre igaz, hogy a műsornak a cégen
belül elfogadott közvetítő nyelven kell megszólalnia, hogy az
összes munkatárs megértse. Kellemetlen, ha a jelenlévők egy
része nem tudja élvezni a műsort, mert nem vették ﬁgyelembe,
hogy ők például nem beszélik az adott nyelvet. Vigyázni kell továbbá az olyan programok szervezésével, amik esetleg érintik
a vallás-család-anyagi háttér „szentháromságát”. Ezek azok a
témák, amelyeknek a kezelése talán a leginkább eltérő a különböző kultúrákban. Egy arab származású ember nem szívesen beszél a családjáról, valamint vannak olyan kultúrák, ahol
szinte személyes sértésnek számít valakit a ﬁzetéséről kérdezni
vagy éppen a vallási hovatartozásáról. Továbbá érdemes odaﬁgyelni a vezetőség és a beosztottak kapcsolatára is, ugyanis ezen a téren is nagy eltérések mutatkozhatnak meg a cégek
között. Míg egy helyen a munkaidőn kívül teljesen közvetlen a
kapcsolat a két csoport között, addig másutt a távolságtartás
megmarad munka után is, ezt a szempontot is érdemes számításba venni egy-egy rendezvény megszervezésekor.
Ugyanakkor érdekes lehet egy kevert nemzetiségű munkahelyen olyan programok szervezése, amelyekben az ott dolgozó
alkalmazottak eltérő kultúráit mutatja be vagy legalább érinti a
műsor, esetleg ha van olyan csoport, amelyik nagyobb létszámot képvisel, az ő sajátosságaiknak a kicsit mélyebbre ható
bemutatása is izgalmasnak ígérkezhet. Ezek mellett manapság
egyre inkább teret hódítanak a legegyszerűbb alapanyagokat
igénylő, rövid idejű, ugyanakkor ügyességet és koncentrációt
is megkövetelő csoportos játékok, amik szintén közelebb hozhatják egymáshoz a résztvevőket, és építhetik a csoportokon
belüli és azok közötti kohéziót is egyaránt.
Összességében elmondható, hogy egy multikulturális vállalat
számára rendezvényt szervezni egyrészt megköveteli a részletekbe menő tervezési és szervezési munkát, valamint a több
szempontra való odaﬁgyelést, másrészt viszont egy kifejezetten érdekes projekt, amelynek során rengeteg hasznos tapasztalatot szerezhetnek a szervezők.
Horváth Soma
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SIKER-RECEPT
ÉRZELMI INTELLIGENCIA: A SIKER SZOLGÁLATÁBAN
Ma már teljesen elfogadott, hogy pénzt és időt áldozunk testünk karbantartására, elmegyünk egy-egy wellness kúrára,
ugyanakkor belső harmóniánkért, kapcsolataink ápolásáért
keveset teszünk. Pedig érzelmi intelligenciánk (EQ) tudatosításával és fejlesztésével sokkal sikeresebbek lehetünk magánéletünkben és karrierünkben egyaránt. Amerikai kutatások bizonyítják, hogy azokon a munkahelyeken, ahol magas
érzelmi intelligenciával rendelkező munkatársak dolgoznak
együtt, nagyobb a motiváció és jobb a teljesítmény. De mi is
az érzelmi intelligencia és hogyan fejleszthető?
Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége.
Az a képesség, amivel saját és embertársaink érzelmeit felismerjük, megértjük, kezeljük. Az értelem és az érzelem közötti
átjárás, agyunk racionális és érzelmi központjai között létrejövő
kommunikáció. John D. Mayer és Peter Salovey vezette be ezen
fogalmat a pszichológiába. Szerintük az érzelmek érzékelésének és megértésének képessége egy újfajta intelligenciát határoz meg. Ezt a képességet a szerzők egy képességi teszttel
próbálták meghatározni.
Vannak, akiknek az EQ-juk annyira fejlett, hogy valósággal elvarázsolják a környezetüket. A művészek, sikeres politikusok, közéleti személyiségek sohasem az IQ-jukkal hódítják meg a nyilvánosságot, hanem érzelmi intelligenciájukkal, a fellépésükkel,
bájukkal, amit másként karizmának is neveznek. A legutóbbi felmérések alapján az IQ a legjobb esetben is csak 20%-át teszi
ki a sikeres életvitelt befolyásoló tényezőknek. 33 egyéb képesség, jártasság mellett mérték az EQ szerepét a sikerességben,
azt találták, hogy az érzelmi intelligencia szerepe a legnagyobb.
Napjainkban már van lehetőség az elsajátításra, különböző személyiségfejlesztő képzések, tréningek állnak rendelkezésünkre.
Az érzelmi intelligencia segít abban, hogy megértsük, a különböző helyzetekben mi történik velünk, de az EQ-tól függ, hogy a
történteket hogyan éljük át. Az, hogy miként hatnak ránk egyes
helyzetek, elsősorban attól függ, miként gondolkodunk róluk.
Az alacsony EQ-jú ember nehezen ismeri fel érzelmeit. Általában félénk, makacs, féltékeny, beteges és könnyen összeomlik
stressz helyzetben. Ez könnyen agresszivitással és az önkontroll hiányával társul. Talán meglepő, de egy kisebb EQ-jú embernek még az olyan kisebb stressz helyzetek, mint a sorban
állás vagy a bevásárlás is komoly feszültséget okozhat. A magas EQ-jú ember ezzel szemben pozitívan bánik az ilyen jellegű helyzetekkel. Ahelyett, hogy feladná, szembeszegül a kihívásokkal és automatikusan rendszerbe szedi gondolatait akkor
is, ha nyomás alatt van. Az érzelmi intelligencia körébe tartozik
és máig erősen vitatott kérdés a manipuláció, mely kifejezetten
az érzelmekre próbál hatni. Észrevétlenül a saját elképzeléseinket próbáljuk ráhúzni a másikra, hogy úgy lássa a világot, ahogy
mi. Akinek alacsony az érzelmi intelligenciája, nem lesz jó a manipulációban sem. Minél magasabb szintre fejleszti valaki érzelmi intelligenciáját, annál „szélesebb repertoárból” és sikeresebben választhat viselkedésmintát nyomás alatt illetve stressz
helyzetekben.
Miért fontos az EQ egy szervezet életében? A hatékony kommunikáció, a meggyőzés, az elfogadtatás, motiválás, inspirálás,

megerősítés kulcsszavak egy cég működése során. Ez különösen igaz a válság időszakában, ám egy alacsony EQ-val rendelkező vezető nem tud megfelelni ezeknek a kívánalmaknak. Az
érzelmileg intelligens vezető időt szentel a kapcsolatok ápolására, képes megérteni kollegái lelkiállapotát. Pedig egy vezetőnek nemcsak szakmailag kell kompetensnek lennie, ugyanilyen fontos a leader szerepkör is, hogy maga mellé tudja állítani
munkatársait. Azon a munkahelyen, ahol magas érzelmi intelligenciával rendelkező munkatársak és vezető dolgozik együtt,
az alapvető tudáson és szakértelmen túl olyan érzések is megnyilvánulnak, mint a tisztelet, egymás megértése, elismerése,
a bizalom, a méltányolás, az érdeklődés egymás iránt. Az ilyen
és hasonló érzések által válik egy szervezet gépezetből munkaközösséggé, önnön érdekeket hajszoló egyénekből álló csoportból energikus, dinamikus szervezetté. A munkatársak motiváltabbak lesznek, jobban azonosulnak a célokkal, emelkedik
a tanulási képességük, növekszik elégedettségi szintjük, csökkennek a munkahelyi stressz faktorok, ami egyértelmű teljesítménynövekedést fog eredményezni.
A témakörhöz kapcsolódóan volt szerencsém egy vezető beosztású személyt megkérdezni, mi a véleménye, hogyan tudja az egyes helyzeteket, embereket a megfelelő módon kezelni.
Elmondása alapján is nagy jelentőséget kapott az EQ, ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogyan viszonyulunk a dolgokhoz. A hozzáállás, kisugárzás az egyik legfontosabb tényező.
Ha egy vezetőn azt látják a beosztottak, hogy meg akar oldani egy problémát, akkor szinte mindenkit maga mellé tud állítani a megvalósítás során, természetesen mindig akad egy-két kivétel. Továbbá fontos a jó kapcsolat fenntartása a dolgozókkal,
az alá- fölérendeltségi viszonyok, szabályok keretén belül. Ezzel arra utalt, hogy munkahelyen belül nem szabad túl barátira
venni viszonyt, mert a főnököt bizonyos idő után nem fogják komolyan venni. A közelmúltban volt is ebből probléma. Az egyik
csoportban hibát-hibára halmoztak a dolgozók, melynek oka a
csoportvezető nem megfelelő kommunikációja és határozatlansága lehetett, vagyis „legyintettek rá a dolgozói”. Az említett
csoportvezetőt ﬁgyelmeztetésben részesítették, továbbá három
hónapos tréningre kötelezték, mialatt folyamatosan „megﬁgyelték” a viselkedés változását. Szerencsére sikerrel járt a folyamat
és már hatékonyan tudja a beosztottjait irányítani. A kérdéshez
kapcsolódóan az interjú alanyom Dale Carnegie Hogyan szerezzünk barátokat és befolyásoljuk az embereket című könyvét
ajánlotta, mivel sokat segíthet (főleg vezető beosztásban) személyiségünk, érzelmi intelligenciánk fejlesztésében.
„Az érzelmi tudatosságot nem oktatják az iskolában. Amikor
dolgozni kezdünk, már jól tudunk olvasni, írni és beszámolót készíteni. Érzelmeink kezelése azonban – főként egy komolyabb kihívás esetén – sokunknak problémát okoz. Pedig a jó döntéshez
tárgyi tudás mellett önismeretre és érzelmeink kezelésében való
jártasságra is szükség van. Mégpedig akkor, amikor azt a legnehezebb alkalmazni.”
(Travis BRADBERRY és Jean GREAVES
az Érzelmi intelligencia sikerkalauz társszerzői)
Kovács Anikó
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BEMUTATKOZIK AZ
Cégünk, a MédiaMogul Kft. 2010. nyarán alakult
azzal a céllal, hogy Budapest szívében egy olyan
ﬁlmstúdió jöjjön létre, ahol az előkészítéstől az utómunkáig minden munkafolyamat egy helyen legyen
elvégezhető. Létesítményünkben egy komplett video- és utómunka központ (Astoria Film Studio),
egy hangstúdió (Astoria Sound), valamint casting
ügynökség (Astoria Casting) is található. A komplex
kiszolgáló rendszernek köszönhetően megrendelőink elképzeléseit képesek vagyunk jóval pontosabban, gyorsabban, költséghatékonyabban és zökkenőmentesebben kiszolgálni, melyben jól összeszokott, több
éves ﬁlmes tapasztalattal rendelkező csapatunk is nagy segítségként szolgál.

Puliwood „Az életre szóló ﬁlmélmény”
Az Astoria Studio a modern szórakoztatás legújabb formáját
hozta el Magyarországra. A hazai és nemzetközi ﬁlmes produkciók során szerzett tapasztalatok birtokában stábunk egy
tudomásunk szerint világviszonylatban is egyedülálló projektet
keltett életre. A program profeszszionális és monumentális, egyszerre megdöbbentő és lenyűgöző, egyszerre közvetít értéket,
élményt, és garantál minőségi
szórakoztatást.
A program ﬁlmgyári körülmények
között, illetve autentikus helyszíneken történő forgatások keretén
belül repíti el a résztvevőket történelmi sorfordulók korába, bújhatnak bele magyar történelmi
személyiségek bőrébe, és tapasztalhatják meg az akkori légkört, élhetik át a korok hangulatát testközelből. Az egész napos program során vendégeink korhű jelmezben és sminkben
készíthetik el életük első mozi ﬁlmjét.
Az estig tartó programot követően a szereplők stábvacsorán
vesznek részt, majd a nap fénypontjaként levetítésre kerül az
elkészült ﬁlm, amelyből mindenki egy saját példányt hazavihet.
A szereplők feledhetetlen élményekkel gazdagodva térhetnek
haza. A ﬁlmet a jövőben bármikor visszanézhetik és megmutathatják barátaiknak, ismerőseiknek.
Néhány téma ajánlatunkból: • Attila, a hun • II. Világháború • Az 1956-os forradalom • Sissi • Egri csillagok
Az egyedülálló kezdeményezés során értékeink és kultúránk
a szórakoztatás legújabb formájának segítségével juthat el a
világ legkülönbözőbb pontjára, és teheti érdekessé, vonzóvá
hazánkat az egyedi élményprogramok iránt érdeklődők számára.
A programot 30–100 fős csoportok részére állítottuk össze, elsősorban a rendezvény és konferencia turizmus, az incentív
csoportok, valamint cégek számára ajánljuk. A nagy érdeklődésre való tekintettel „Az életre szóló ﬁlmélmény” programot
átdolgoztuk csapatépítő tréningekre, illetve a ﬁlmezéshez kap-
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csolt további merőben új programmal-, Improvizációs játékokkal bővítettük ki.

Csapatépítő tréningek
A programok a ﬁlmezés élményén keresztül teszik lehetővé az
egyének kibontakozását, az erősségek és a korlátok megismerését, a kommunikáció, a fegyelem és az együttműködési
készség fejlesztését.
Választható lehetőségek:
• ”Puliwood” A csapatot építő ﬁlmélmény
(egész napos program)
• Improvizációs helyzetgyakorlatok csapatra és ﬁlmre
(egész, vagy félnapos program)
Puliwood „A csapatot építő ﬁlmélmény” Az egész napos program során vendégeinket a magyar történelem egy-egy jelentős korszakába repítjük el, ahol a régi korok polgárainak bőrébe
bújva egy kosztümös ﬁlmet forgatnak. A fentiekben részletezett „Éltre szóló ﬁlmélmény” programot dolgoztuk át, min. 10
fő részvételével kivitelezhető. Különlegessége, hogy az instruktor szerepét ismert hazai színészek töltik be, akiknek személyét
speciális esetben a megrendelő kívánságához tudjuk igazítani.
Az Astoria Casting ügynökség jóvoltából Önök, akár kedvenc
hazai színművészeikkel is dolgozhatnak.
A program további különlegessége, hogy a színpadon történő
munkát professzionális ﬁlmes eszközökkel folyamatosan rögzítjük, igy a mozgóképes anyagból mindenki egy saját példányt
tudhat magáénak. A készülő felvételeket vendégeink folyamatosan visszanézik az instruktorral, így állandó visszajelzések
és szakmai felügyelet segítségével fejleszthetik kommunikációs- ,előadói- és helyzetfelismerő képességüket az egyedülálló
tréning során. A program már 4 fő részvételével kivitelezhető.
Forgatási helyszínek lehetnek ﬁlmstúdiók, színházak, rendezvényhelyszínek.
Az Astoria Studio ﬁatal csapatát évtizedes tapasztalattal rendelkező, sikeres ﬁlmes szakemberek (rendezők, írók, vágók,
világosítók, operatőrök, zeneszerzők, művészek, statiszták,
stylistok, sminkesek, harcművészek, tánctanárok, technika
személyzet) alkotják. Csapatunk erőssége az egységben, a
professzionális látásmódban, a rugalmasságban, és a gyors
helyzetfelismerésben rejlik.
Tegyen próbára minket Ön is!
Az Astoria Studio tevékenységéről bővebben:
www.astoriastudio.hu
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MILÁNÓ – DÍJÁTADÓ
MERJÜNK NAGYOT ÁLMODNI…
EUBEA – A LEGJOBB EURÓPAI RENDEZVÉNYEK
DÍJÁTADÓJA
EuBEA – European Best Event Awards
EuBEA az első nemzetközi díj, amely az európai rendezvények
díjazását tűzte ki célul. A díjak egyre inkább jelentenek erősséget cégek marketing mix elemeiben.
A díjátadó és díj célja, hogy elismertté és „érvényessé” tegye a eseményeket, rendezvényeket, a kommunikációs eszközök választékában és ne utolsóként szerepeljen, hanem teljes
részt vállalhasson a cégek stratégiájában!
Ki vehet részt:
Olyan cégek, rendezvény- , PR -, promóciós-, reklámügynökségek; web tervezők, média központok, gyártók, közösségi
szervezetek,amelyek európai székhellyel rendelkeznek és az
előző évben privát, vagy publikus rendezvényt szerveztek.
Jelentkezési lehetőség:
2012. máj. 14–júl. 31.

SKODA WORLD DEALER CONFERENCE
KONGRESSZUS/KONFERENCIA KATEGÓRIA
NYERTESE 2011.
5,000 kereskedő, több mint 100 országból Prágában találkozott a „The New Power of Skoda” 2 napos konferenciáján. A
helyszín: Prága, O2 Aréna, a budget több mint 5M Euro! Szervező: Vok Dams
A kihívás óriási volt! A cél: bemutatni a vadonatúj stratégiát, logót, CI-t, bemutatóterem design-t és hét prototípust az öszszes kereskedőnek egy időben. Mindezt azelőtt, hogy a nagyközönség világszerte bármit is megtudna!
A Kreatív:
A „Nagy Durranás” koncepcióhoz nem volt elég Európa legnagyobb arénája, a prágai O2 Aréna, ezért egy új koncepcióra volt szükség!
A szervezők a brief kulcsszavait komolyan vették: „meglepő
és friss”.
Ezért egy horizontális leválasztást terveztek az aréna teljes
2500 négyzetméterére 5 méter magasságban. A „talaj” megnyitása (2 és fél perc alatt!) a márka és új kezdetének szimbólumává vált, mivel a talaj egy „power gomb” megnyomásával
kezdett megemelkedni, melyhez az energiát a menedzsment
megállapításai biztosították virtuálisan, csak úgy, mint az 5000
kereskedő hangos reakciói.
A bemutatótermek új design-ját is nagyon hatásosan és életszerűen mutatták be, mivel felépítettek egy teljes bemutatótermet, ahová az 5000 vendég csoportokba rendezve látogathatott be, hogy megtapasztalják a márka új arculatát!
Eredmények:
Talán a legfontosabb szempont, hogy a bemutatóterem egy
évig, mint egy „laboratórium” fog üzemelni, ahova el lehet lá-

togatni. Összességében pedig a koncepció dinamizmusa és
frissessége egyedi és izgalmas volt a Skoda számára: „The
New Power of Skoda”! (a Skoda új ereje)
forrás: www.besteventsaward.com

MÜNCHEN – MESÉS KIÁLLÍTÁS
A 2012-es optikai kiállításon a müncheni atelier damböck
egy mesébe illő standot hozott létre a Cazal Eyewear cég
számára. A mesés kiállítási stand tele volt lélegzetelállító és
ﬁgyelemfelkeltő részletekkel. A stand amennyire csak lehetett eltért a fő „áramlattól”, a megszokottól, amellyel az atelier
damböck tökéletesen felhívta a ﬁgyelmet a Cazal Eyewear-re.
A szemüveg előállító nem akart semmi egységeset, és előre
legyártott dolgot, így jött létre egy teljesen új és egyedülálló koncepció. Az atelier damböck tökéletes partner lett ebben
és közösen létrehozták a „Szemüveggyárosok Varázsföldjét”,
ahova megszöktették a látogatókat a valóságból.
A négy részre osztott mesevilág nem bízott semmit a véletlenre. Világos vonalak és ﬁgyelemfelkeltők vezették a látogatót, amelyek tényleg felkeltették a ﬁgyelmet. Egy lépcső, ami a
végtelenben ért véget, óriás gombák és virágok, amik magasabbak a látogatóknál, egy lebegő könyv, és egy feje tetején
álló asztal. És ez még nem minden. Asztalok villa lábakkal, túldimenzionált könyvek, óriás szemüvegkeretek, repülő gombák
és teáscsésze formájú székek.
Egy másik faj
A 100 négyzetméteren volt egy „Művészeti munkaállomás”, egy „Ebédlő”, egy „Varázsfal” és egy „Kastélypark”. Itt a szemüvegkeretek óriás méretűek voltak és
virágokat ábrázoltak. Az izgalmas installáció tele minden érzékszervünkre ható
elemmel. A fő attrakció mégis a lépcső
volt. A hátulról megvilágított ablakokban
szemüvegkeretek arany tartón, és díszített
kalapokon trónoltak.
A csapat magasan felülmúlta az elvárásokat
és a cég egyedi mintáival ellátott kiegészítők, tapéták és szőnyeget tovább erősítették a mesés-kiállítási stand
különlegességét.
Ahogy a megrendelők nyilatkoztak: „Ezt biztos nem kiállítás
építők csinálták, inkább valami másik faj lehetett. Bizarr kis lények, akik a meséből ugrottak elő.” A Cazal Eyewear marketingese így fogalmazott: „A stand elvarázsolta a látogatókat,
teljesen eltért a fő áramlattól és tökéletesen illik a Cazal különleges szemüvegeihez.”
forrás: www.messe-event.at

RENDEZVÉNY SZÍN-TRENDEK 2011-2012 – USA
A magyarországi rendezvények szín, textúra és design trendjei jelenleg még csak érintik azt a vonalat, amit színtrendnek
lehet nevezni. Használunk színeket, minimál formákat és színösszeállításokat, de nincsenek még iránymutató stílusok, nem
követjük a divat színeit, vagy egyszerűen nem igénylik az ügyfelek.
Az amerikai Special Events magazin online felmérése alapján a
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következő év legnépszerűbb színpalettái idén a neon, az egyszínű paletták, azaz egy bizonyos szín variálása. Harmadik helyen a természet színei állnak majd a fémes színek. Ezt követik a naturális színek, míg a sort a válaszolók csekély 2%-kal a
pasztellszínek zárják.
A rendezvény design szakértői is letették saját voksukat a trendi színek mellett, amelyet a Special Event magazin készségesen összegyűjtött.
„Szín-előrejelzés”
A chicago-i Kehoe Design csapat okleveles színtanácsadóját,
Bridget Johnsont (mert ilyen is van) is megkérdezték a rendezvények színeinek alakulásáról.
Természetesen egy esemény színválasztása nagyban függ az
ügyféltől és magától rendezvény jellegétől Johnson szerint cégük előrejelzi a témákat, színeket, amelyek várhatóak, így ha
az ügyfelek egy proaktív, előrelátó design-t keresnek, náluk
megtalálják!
„A cég két stílust alakított ki a 2012-es palettát követve a
„Chicago Classics” és az „Istanbul Style”-t. A „’Chicago
Classic” fekete, „gentleman” szürke, az arany és opál árnyalata bordó, török kék, vagy smaragd zöld hangsúllyal!
Az „Istanbul Style” paletta „nem egy tipikusan tradicionális
színösszeállítás”, hanem egy újragondolt és modernizált változat, amely az azúrkéket, indiai pinket, gyöngyház türkizt,
aranyat, kéket és rubint vöröst helyezi előtérbe. Amely egzotikussá, csillogóvá és sokkal teátrálisabbá teszi a képet az
előző évhez képest!”
Kifutóról az asztalközépre
A divat a kiemelt rendezvényeken gyakran – nem meglepően
– követik a ruhadivatot!
A long beach-i Bravo Production elmondása alapján ők is követik a trendeket a divat, autóipar, festészet és bútoripar előrejelzéseit. A rendezvény szakma szín palettái gyakran a tükrözik más iparágak színeit. Sőt maga a terület hangulata és a
gazdasági „klímája” is befolyásolja a rendezvények populáris
színeit.
A cég tulajdonosa Jenkins szerint a natúr és semleges színek
az óvatosabb ügyfelek idei választása. Ezek az árnyaltok egyszerűséget, kiﬁnomultságot és visszafogottságot mutatnak.
Gyakori választás ez azok között az ügyfelek között, akik költséghatékonyan és költségtudatosan járnak el. Ezek a színek
ideálisak arra is, hogy harmonizáljanak a cég márkájának színeivel.
Az ügyfél szava szent
Egy egészséges 18%-a a válaszolóknak azt mondja, hogy az
idei év legnépszerűbb színpalettája: „bármi, amit az ügyfél annak mond”. És a design szakértők hajlanak az egyetértésre.
Nico Cervantes az NLC Productions vezetője (Santa Barbara,
California) szerint: „Bármi történik is, mindig az ügyféltől függ
a színválasztás. El kell fogadni az ötleteiket és úgy alakítani,
hogy jól nézzen ki. A mi esetünkben többnyire megmondják a
cég fő színeit és mi feladatunk, hogy hozzáadjuk a design-hoz,
vagy egyesítsük azzal.”
Johnson szerint sosincs rossz színválaszték. Ami a dekorációt divatjamúlttá teszi az a színek kombinációja és mennyisége.
Jelenleg 2012. tavaszra a 80-as évek színei az iránymutatóak,
amelyeket jól kombinálva és használva egy olyan színpalettát

kapunk, ami friss és energikus, pedig senki nem akarta volna
visszahozni ezeket a színeket!
Visszahozzuk az ezüst szatént?
Számos rendezvény designer ért egyet azzal, hogy egy színpaletta sem megy ki a divatból, ha egy speciﬁkus rendezvényre alkalmazzuk.
Susie Perelman, a pittsburgh-i Mosaic textil specialista cég
vezetője szerint „Mindennek meg van a maga helye és ideje. Talán azt gondolnánk, hogy az ezüst és arany szatén anyag
nem elegáns, még sincs tökéletesebb egy disco partyhoz a
megfelelő helyszínen.”

Hozzáteszi még, „Nincs egy kedvenc színpalettánk, vagy színvilágunk, ami a legjobban működik egy rendezvényen. Igyekszünk a korlátainkat átlépni és azon kívül gondolkodni. Előállunk új kombinációkkal, szokatlan párosításokat javasolunk,
ami egyedivé teszi a rendezvényt és személyiséget ad neki. A
csapat minden ügyfélnek valami különlegeset és eltérőt kínál
mivel mindenkinek más helyszín, más álom, és más látvány
van a fejében.”
Ahol a buli, ott a paletta
A new-york-i Mari O’Connor azt javasolja, hogy a színeket ihlesse meg a helyszín maga!
„A leggyakrabban a helyszín diktálja a színpalettát.” – Mari
O’Connor véleménye szerint. „Az én javaslatom, hogy igazodjuk ehhez. Harcolni a helyszín adottságaival nem éppen költséghatékony.”
„Ha a helyszín problémás, akkor készüljünk a helyszínre színlehetőségekkel és használjuk azt, ami már megvan – például a
helyszín egy meglévő falát, a menü graﬁkáját, vagy a helyszín
saját műalkotásai –, tegyük ezt a saját rendezvényünkhöz, és
így egy olyan folyamatosság áll össze a stílusban és a színekben, amit az ügyfél az elején nem is gondolt volna.”
Ami működik
Bár a design szakértők azt mondják, hogy egyre erősíteni kell
rendezvényekhez tartozó színpaletták fontosságát, mégis vannak olyan színkombinációk, amelyek „örökzöldek” az ügyfelek körében.
Perelman szerint „ A fekete-fehér egy színfolttal az egész országban népszerű. Vagy a fémes, arany, bronz, réz, pezsgő
és ezüst egy erős pink, zöld vagy tengerészkék színnel mindig
közkedvelt és lélegzetelállító dekorációt ad.”
Cervantes szerint az emberek imádják a bíbort, ez az a szín,
ami soha nem megy ki a divatból!
Jenkins saját kedvence a rendezvényekre az élénk piros vagy
piros/narancs. „Az élénk piros teátrális, ﬁgyelmet követel és
erőt sugároz és bármilyen szezonban és rendezvényen használható.” mondja Jenkins.
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Csokoládé, most már elköszönhet
A szakértők amellett, hogy folyamatosan alkalmazkodnak a
rendezvények színpalettáihoz, azért van egy pár szín, amelytől
szeretnének elbúcsúzni, amilyen gyorsan csak lehet.
„A legkevésbé kedvelt színek számomra a lila, világos levendula és a szilvakék. A lila túlságosan is „Laura Ashley” az én ízlésemnek. A szilvakék pedig feketének tűnik a termekben még
megvilágítással is. Ha valami feketének tűnik, akkor inkább
használjunk feketét.” – jegyzi meg Jenkins.
Cervantes szerint: „A csokoládé barna és a tiffany kék már
mind lejárt! És bármennyire is felkapottak a lágy és természetes színek szeretnék élénkebb, mélyebb színeket látni; olyan
mesés dolog a szín.” Még hozzáteszi – „A szürke és a sárga is
elköszönhet részemről.”
forrás: Special Event Magazin

OLIMPIA LÁZ – LONDON
Londonban nem csak a lakók, de a rendezvényszakma is Olimpia lázban ég! A csapból is Olimpiai játékok, csapatépítő, dekorációs csomagok és az Olimpiai helyszínek folynak.
Interaktív térkép az eseményekről és az Olimpiai
házakról
Az Event Magazin interaktív térképet készített, amelyet naponta frissít az Olimpia helyszíneivel, szurkoló táborok helyével, és
az Olimpiai láng útvonalának részleteivel.
Az Olimpiai helyszíneket már most használják
Körülbelül 2500 embert hívnak meg az Olimpiai Park környezetéből, hogy a park helyszínein részt vegyenek a helyszín rendezvényein.
Civil meghívottak látogathatják az Aquatics Központot és a
Copper Box helyszínét, ahol úszóbajnokságot és közösségi
rendezvényeket szerveznek.
A rendezvények lehetőséget adnak, hogy teszteljék a létesítményeket a 2012-es játékok előtt.

Olimpiai csomagok
Egy angol cég 8 különböző Olimpiai csapatépítő csomagot
hozott létre, amelyekből válogathatnak a cégek.
• „Vadászat a 2012 Karikára”- a teljes Egyesült Királyság területén megvalósítható és 5-től, akár 500 főig is megállja a helyét. A csapatok 5 zónában teljesítenek mini-Olimpiai feladatokat, amellyel felderítik a karikát.
• egy kevésbé fárasztó lehetőség az „Olimpiai Aukciós Éjszaka”, amelyben
a csapatok felbecsülik, hogy mennyit érhet egy Usain Bolt cipő, majd a
kapott pénzből vesznek, eladnak, hogy minél több pénzt gyűjtsenek az
est végére.
• az „Olimpiai Tanulóidő” csomagban a résztvevők tesztelhetik delegációs,
kommunikációs és időgazdálkodó képességeiket. A csapatoknak folyamatosan azon kell dolgozni, hogy elkerüljék az vezetőséget azzal, hogy
minél jobban teljesítik a feladatokat.
A további csomagok mini Olimpiai játékokat, Olimpiai biciklitúrát, Olimpiai helyszínkeresőt a fekete taxival, Olimpiai kvíz estét és maratoni kincskereső játékot tartalmaznak.
Helyszín az Olimpiáért a British Airways-től
A British Airways áprilisban egy ideiglenes helyszínt hoz létre,
hogy megünnepelje az Olimpiai játékoknak köszönhető forgalomnövekedését és ünnepi hangulatba hozza az utasokat is.
A művészeti galériának, mozinak és étteremnek helyet adó
FLIGHT BA2012 8 éjszakát áll nyitva április 4 és 17 között.
A helyszín berendezése egy repülőgép kabinra emlékeztet és
a British Airways „BA Great Britons” támogatói programjának
stílusát idézi, melyet a Locog-al, a Fat Duck étteremmel és a
Királyi Művészeti Akadémiával állítottak össze.
A galéria a „Dove” design-ját állítja ki, amely a British Airways
Olimpia járatain fog megjelenni. Pascal Anson készítette és
Tracy Emin mentorállta.

Jótékonysági rendezvény az Olimpiai Stadionban
Április 1-én civilek, celebek és atléták gyűltek össze az Olimpiai Stadionban egy jó ügy érdekében. A Gold Challenge névre
keresztelt Olimpiai témájú jótékonyságú rendezvényen olimpiai sportágakban versenyezhetnek a résztvevők. Lehetőség
volt csak nézőként regisztrálni, vagy közvetlenül részt venni a
kihíváson. A rendezvényre 20 000 embert várnak.
Olimpiai csomagok a rendezvényszolgáltatóktól
és szervezőktől
Rafting az Olimpiai szlalom pályán
Csapatépítő programokat szerveznek az Olimpiai rafting pályán. A résztvevők 300 m versenyzésre alkalmas pályán és 160
m gyakorló szakaszon kenuzhatnak a 2012-es londoni Olimpia
előtt, majd szeptembertől újra.
Olimpiai dekoráció
A dekorációs csomagokat irodák közösségi helyiségeire szabták. Így a cégek társalgójából egy pillanat alatt Olimpiai club
válik kiegészítőkkel, Olimpiai élő adással, dobogóval, medálokkal és interaktív játékokkal.

A moziban a „Boy” című ﬁlmet vetítik, amelynek Prasanna Purwanarjah a forgatókönyvírója és Richard E Grant a rendezője.
A ﬁlmet a járatokon áprilistól vetítik.
A vendégek egy háromfogásos britt Olimpiai témájú menüt
kóstolhatnak, amelyet a Michelin csillagos séf, Simon Hulston
készített. A járatokon július és szeptember között szolgálják fel
ugyanezt a menüt.
Frank van der Post a márkáért és ügyfél elégedettségért felelős vezető azt nyilatkozta: „El akartuk hozni az embereknek a
repülés élményét, bemutatva a repülés közbeni szórakoztatást
és a menüket, amelyeket a londoni Olimpiai játékok ihlettek.
Nagyon izgalmas év lesz ez a fővárosnak.”
forrás: www.eventmagazin.co.uk
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Hírek a hazai rendezvényszervezés világából
Az EVENTER.HU szerkesztésében
PROMO DATA

MaReSz ÁLLÁSFOGLALÁS
A TURIZMUS TÖRVÉNY TEVEZETÉRŐL
A rendezvényszervezés is megkülönböztetve szerepeljen
a tervezett törvényben a turizmus és vendéglátás mellett, – hangsúlyozza a szövetség állásfoglalása, amelyet
a Nemzetgazdasági Minisztérium felhívására készített. A dokumentum rámutat: mindez azért különösen indokolt, mert a
rendezvényszervező tevékenység szerteágazó területei jellemzően turisztikai szolgáltatások igénybevételén alapulnak,
ám a szolgáltatás összességét vizsgálva a végeredmény teljesen egyedi termék, ami sok esetben nem kapcsolódik a hagyományos turizmushoz. Így az értelmező rendelkezések tárát bővíteni kellene a rendezvényszervezéshez kapcsolódó
szakmai deﬁníciókkal, például a rendezvényturizmussal, rendezvénnyel, rendezvény résztvevővel, a konferenciaszervező
és eseményszervező tevékenységgel is. A MaReSz állásfoglalás jelezte igényét a részletes jogszabályalkotásban való részvételre is.
(MaReSz, 2012. 02. 22.)

12 %-KAL TÖBB NEMZETKÖZI KONFERENCIA
VOLT TAVALY MAGYARORSZÁGON
Hazánkban tavaly 602 nemzetközi konferenciát rendeztek
több mint 125.000 résztvevővel, – hangoztatta Horváth Gergely, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatója az Országgyűlés
turisztikai bizottságának kihelyezett ülésén az Utazás kiállítás nyitó napján. Az MT Zrt Magyar Kongresszusi Igazgatósága (MKI) partnerei az év során 381 nemzetközi, és több mint
20.000 a nemzetközi szervezetek kritériumai alapján az egyéb
kategóriába sorolható rendezvényről nyújtottak tájékoztatást,
amely az Iroda saját kutatásai alapján még 221 nemzetközi
rendezvénnyel egészült ki. 2011-ben a nemzetközi konferenciák kísérőrendezvényeként 70 nemzetközi kiállítás is zajlott
Magyarországon. A nemzetközi rendezvények átlagos időtartama 3,4 nap volt, résztvevőinek átlagos száma meghaladta
a 200 főt.
(MKI, Napi Gazdaság, 2012. 03. 01.)

BUDAPESTEN ÜLÉSEZETT
A HOSTELLING INTERNATIONAL
A világ mintegy 90 országában több mint 4000 szálláshelyet tömörítő ifjúsági szállás hálózat, a Hostelling International az idén Budapesten tartotta közép-kelet-európai
tagországainak éves gyűlését. A február 3-5-i tanácskozáson 11 ország képviseltette magát, és elsősorban a régión belüli együttműködés lehetőségeit beszélték meg. A szervezet
regionális koordinátora, Goran Beus Richembergh pozitív példaként mutatta be a HI foglalási rendszerét, amely a nehéz vi-

lággazdasági helyzet ellenére tavaly mintegy 5%-os forgalomnövekedést produkált.
(Turizmus Panoráma, 2012.02.10.)

UTAZÁS KIÁLLÍTÁS:
LESZ KONGRESSZUSI KÖZPONT!
Júniusban döntés várható az évek óta ígért 5 ezer fős kongresszusi központ megépítéséről, – közölte az Utazás kiállítás
megnyitóján az Országgyűlés sport- és turisztikai bizottságának elnöke. Bánki Erik a válságos időkhöz képest jelentős tettként értékelte a vásár gazdag kínálatát, s arról is beszélt, hogy
az idén elfogadják a turizmus törvényt. Az októberi Business
Travel Show-val szemben a március 1-4-i Utazáson elsősorban
a lakossági célcsoportra koncentráltak a kiállítók, de természetesen jó lehetőség volt például az ország különböző szegletéből érkezett szállodai szakemberekkel személyesen is megbeszélni akár a céges rendezvények lehetőségét, a különböző új
fejlesztéseket, akciókat. A Hungexpo területén 35. alkalommal
megrendezett Utazás kiállításon a tavalyi visszafogott megjelenéshez képest is mintegy 25 százalékkal csökkent a kiállítók és
a bemutatkozó országok száma – s 50 ezer látogató volt, míg
tavaly 60 ezer.
(MTI, Napló, 2012. 03. 01-04.)

A SPORTTURISTÁK KÖLTÉSE
VETEKSZIK A KONGRESSZUSI
RÉSZTVEVŐKÉVEL
A sportturizmusnak is helyet kell kapnia a készülő turizmus
törvényben, s el kell érni, hogy a különböző, nagy sporteseményeknek ne kelljen egyenként lobbizniuk támogatásért, és
bizonygatniuk, hogy a rendezvényre fordított befektetés busásan megtérül a turisztikai bevételekben. Ezt sürgették a
sport és a turizmus szinergiái címmel tartott kerekasztal beszélgetést résztvevői február 15-én, a telki Globall Football
Park & Sporthotelben. A TMSZ és a Sport és Turizmus Bizottság közös szervezésében rendezett tanácskozáson egyetértettek, hogy a nagy sportesemények olyan sportturistákat
vonzanak szurkolóként vagy résztvevőként, akik a kongreszszusi turizmusban résztevőkkel vetekszenek költési hajlandóságban.
(M. Turizmus Zrt., 2012. 02. 15.)

TAVALY A WELLNESS HÚZTA
A SZÁLLODAIPART
Az elmúlt évben a forgalom háromnegyedét képviselő 800
szálloda vendégforgalma – augusztus kivételével – min-
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den hónapban élénkült, s ebben a négycsillagos, illetve a
wellness-szállodák szerepe volt meghatározó. Összességében azonban 2011-ben – a lanyhuló belföldi kereslet következtében – a kereskedelmi szálláshelyek enyhe
visszaesést regisztráltak. A vendégek száma 2, az éjszakáké 4%-kal csökkent. A KSH éves összefoglalója szerint
a szállodák szobakihasználtsága átlagosan 46,5%-os volt,
ezen belül az ötcsillagosok 63,5, a négycsillagosok 53,5%os foglaltságot értek el. Az év végén a 26 ezer főt foglalkoztató kereskedelmi szálláshelyek száma 2051 volt, ezen belül
817 szálloda 49 ezer szobával, 816 panzió 9 ezer szobával működött. A fogadókapacitás 2,4 ezer szállodai szobával bővült.
(KSH, 2012. 02. 07.)

A SZIGET LETT
EURÓPA LEGJOBB NAGYFESZTIVÁLJA
Európa huszonöt legnagyobb fesztiválja közül a Sziget
lett az első a kontinens legjobb fesztiváljait versenyeztető
European Festival Awards megmérettetésén.
A legnagyobb presztízsű fesztiválelismerés díjátadó gáláját
január 11-én tartották a hollandiai Groningenben. A 3. European Festival Awards szavazásán. A fesztiválszakma egyik
legnagyobb rendezvényén a Sziget a legerősebb kategóriában, a “nagyfesztiválok” versenyében huszonöt másik európai fesztivállal, köztük a véghajrában a dán Roskilde-vel, a
német Hurricane-nel, a skót T In The Parkkal és a belga Tomorrowland fesztivállal versengett s végzett végül az első
helyen.
(Sziget.hu, 2012. 01. 12.)

CSÖKKENŐ ÉRDEKLŐDÉS
– DE SIKERES TORKOS CSÜTÖRTÖK

COSTES ÉS ONYX:
MARADT A MICHELIN CSILLAG
Az első magyar kitüntetett Costes és a tavalyi újonc Onyx
is megőrizte az elismerést a Michelin kalauz 376 csillagos
étterme között. A világhírű szálloda- és étteremkalauzban
a jó ár-érték arányt jelző (a csillag előszobájának tartott) Bib
Gourmand minősítést nyert új bekerülőként a „Vár: a Speiz”
étterem, s megőrizte e minősítést az Arcade Bistro, a Bock
Bistro és a Csalogány 26 is, viszont kikerült az ugyancsak a
Budai Várban lévő „21”. A Michelin Guide harmadik lépcsőjében az ajánlott éttermek között található a DiVino Borbár, a
Tigris, a Mák Bistro, a Mokka, a Fausto’s, a Babel Delicatesse
és a Gundel is.
(Népszabadság, Mai Piac: 2012. 03. 19-20.)

A MAGYAR TURIZMUS MINŐSÉGI DÍJ
NYERTESEI
2011-ben 2 étterem és 17 szálloda hosszabbította meg sikeresen a Magyar Turizmus Minőségi Díj érvényességét
újabb három évre, míg hat szálloda és egy étterem első
alkalommal nyerte el a Q-s védjegy viselésének jogát.
A minősítésüket megújított éttermek és szállodák:
Hubertus-Hof Étterem (Balatonfenyves), Lázár Lovaspark (Domonyvölgy),
Aranyhomok H.(Kecskemét), Atrium Fashion H. (Budapest), H. Helia (Bp.),
Hilton Budapest, H. Azúr (Siófok), Grandhotel Galya (Galyatető), H. AquaSol (Hajdúszoboszló), H. Freya (Zalakaros), H. Helios (Hévíz), ibis Budapest
Heroes Square, Lotus Therme H. (Hévíz), Mamaison Residence Izabella (Bp.),
H. Carbona (Hévíz), Novotel Budapest Danube, Béke H. (Bp.), Ramada H.
Balaton (Balatonalmádi ), Thermal H. Visegrád. Az első alkalommal díjazott
pályázók: Paprika Csárda (Hegyeshalom), H. Ginkgo Sas (Hódmezővásárhely),
Continental H. Zara (Bp.), Hubertus-Hof (Balatonfenyves), H. Forrás (Szeged),
MM La Prima Fashion H. (Bp.), Mamaison H. Andrássy (Bp.)
(Turizmus Panoráma, 2012. 02. 09.)

ÜZLETI UTAZÓK VENDÉGCSALOGATÁSA...
20%-kal kevesebb: 1.000 étteremben szintén 20%-kal
kevesebb: 160.000 vendég torkoskodott az idén 7. alkalommal megtartott gourmand akcióban, – közölte összefoglalójában a szervező Magyar Turizmus Zrt. A február 23-i
Torkos Csütörtökhöz minden olyan vendéglátóipari egység
csatlakozhatott, amelyik vállalta, hogy egész nap 50%-os
kedvezményt biztosít szokásos ’a la carte’ kínálatából. Az
idén a kereskedelmi szálláshelyek is bekapcsolódhattak
az akcióba Torkos Csomagok kialakításával: a Torkos Csütörtökön kapott éttermi számla vagy az éttermekbe eljuttatott
szórólapok felmutatásával a vendégek a csatlakozott szálláshelyeken minimum 20 százalékos kedvezményt kapnak.
A balatonszemesi Kistücsök étterem tulajdonosa, Csapody Balázs rámutatott: „A látszat csal, a jó szándékú akció
időközben félrecsúszott, ugyanis a Torkos Csütörtök lényege nem az egyszeri, olcsó, korlátlan eszemiszom lehetősége, hanem a gasztronómiai újdonságok, az éttermek bemutatása kellene hogy legyen jelképes áron...”
(Origo / MTI, 2012. 03. 21.)

A céges utazások 78%-ának információi az internetről származnak, 38%-a a családtól, a barátoktól és a kollégáktól, és
36%-a az utazási ügynökségektől, – állapítja meg egy nagyszabású nemzetközi felmérés összefoglalása. Az elmúlt években
a hazai szállodák számára is egyértelművé vált, hogy az online
jelenlét alapvetően hozzájárul a sikerhez: 2010-ben a hazai 3-5
csillagos szálláshelyek szobaéjszakáinak közel harmadát online foglalták. A BTL.hu Magazin szerint 2012-ben robbanásszerűen fejlődni fognak a gyors és egyszerű foglalást elősegítő alkalmazások (pl: Facebook és mobilra optimalizált website-ok),
amelyek egyre több funkció ellátására lesznek képesek. A szállodaipar szereplőinek folyamatosan követniük kell a rohamosan
változó piaci trendeket, így az online jelenléten belül már a mobilalkalmazásokra is érdemes ﬁgyelniük. Beszédes adat, hogy
az egyéni utazók 30 százaléka nézett már meg mobilkészülékén utazással kapcsolatos videót, miközben az üzleti utazók 54
százaléka már túl van legalább egy, utazással kapcsolatos mobilapplikáció letöltésén.
(BTL.hu, 2012. 02. 15.)
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SZERETNE TÖBB CÉGES VENDÉGET / ÜGYFELET?
Szeretné ha Önöknél / Önökkel tartanák meg a rendezvényt?
Ha fontos, hogy minél több cég keresse meg Önöket rendezvénye helyszínéül,

forduljon bizalommal az

EVENTER.HU

adatbázisok specialistájához, a

rendezvényes portálhoz, illetve a rendezvényes

PROMO DATA Kft.-hez: www.promo-data.hu !

SZERETNE TÖBB ÉRDEMI TÁRGYALÁST?

A válság még nem múlt el, de mi pár nap alatt megtaláljuk azokat a nagyvállalatokat, amelyek esetleg Önöknél, az Önök közremĬködésével kívánják tartani
továbbképzésüket, szemináriumukat, konferenciájukat egyéb rendezvényüket.
Önök a megrendelést követĞ egy héten belül megkereshetik az egyeztetett
személyes, telefonos vagy e-mailes jelentkezést váró cégek rendezvényfelelĞseit.
Érdekli, hogy kik is a rendezvényfelelĞsök e nagyvállalatoknál, s hogy készek-e

ajánlatot fogadni hotel, panzió vagy más helyszín részérĞl e-mailben?

Több mint 2.700 nagyvállalat rendezvényese számára küldhet ajánlatot, hírlevelet,
sĞt ajánlatát, hírlevelét a PROMO DATA megtervezi és perszonalizálva (!) ki is
küldi többezer engedélyezett e-mail címre az Ön feladójával és e-mail címérĞl…

x
x
x

Ha kéri, a PROMO DATA
átadja 5.000 nagyvállalat adatait tartalmazó rendezvényes adatbázisát a cégek
részletes alap-, személyi- és rendezvény-használati adataival és terveivel
megtervezi és kiküldi postai direct mail (DM) vagy e-mail (eDM) kampányát
operátoraival telefonon (TM) megkeresi a kijelölt cégeket és elĞkészíti tárgyalásait.

Így például a PROMO DATA az elmúlt hónapokban több közepes és nagyobb hotel, illetve
rendezvényszervezĞ cég részére készített ilyen (500 interjús) ügyfélakvizíciós (lead generation) kampányt
a rendezvényes adatbázisból kijelölt cégek körében, és 38-70 személyes találkozót és telefonos
megkeresést szervezett meg, s további 60-70 % kért részletesebb információt e-mailben.

Érdemes mielĞbb megrendelni a tárgyalás-elĞkészítĞ kampányt, hiszen eddig még
mindenkinek bejött, és hasznos dolog már most tenni azért, hogy a visszaesett
forgalmat egy profi szervezéssel lehessen fellendíteni.

SZERETNÉ, HA GYORSAN MEGTALÁLNÁK A CÉGEK RENDEZVÉNYESEI?
A legnagyobb rendezvényszervezĞi portálon, az EVENTER.HU-n többezer vállalat, fĞleg
rendezvényhelyszínek, teljes körĬ és részterületekkel foglalkozó rendezvényes cégek adatairól értesülhet.

A jelentĞsebbek – és persze a kisebbek közül is sokan - amelyek egyre több új ügyfelet
szeretnének szerezni, már külön aloldallal szerepelnek.
Regisztráljon a sok ezer helyszínt és rendezvényszervezĞt tartalmazó EVENTER.HU
portálon, amely angol és német nyelven is elérhetĞ.

Kérjük, nézze meg a mintákat és a statisztikákat az idei és korábbi kutatásokról a két
honlapon, és keresse

a PROMO DATA Kft.-t, dr. Szentirmay Lászlót:

1/235-0317, illetve mail@promo-data.hu

--- www.promo-data.hu

EVENT ? - ENTER EVENTER !!!
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Egyedülálló kínálatunk 130 000 m2.-es zárt területen:
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