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BEVEZETÉS



BEVEZETÉS

Anyagunk célja bemutatni, hogy Szentendre milyen stratégia mentén képes elérni a város 

vezetése által meghatározott célt, hogy hosszú távon egységes, vonzó és fejlődő márkává 

váljon.

Szakmai tapasztalatunk alapján CSAK arculati megújítás, valamint marketing stratégia 

nélküli tartalomgyártás NEM HOZ hosszú távon eredményes működést, éppen ezért egy 

összetett munkafolyamatot alakítottunk ki, amelyben egyszerre jelenik meg a marketing 

szakmai eszköztár használata és  korábbi munkáink tapasztalatai.

Az elkészült anyag alapján a stratégia operatív szintre fordítható, megvalósítható.



SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ



Miért kell egy 
városnak 
marketing?



Mi a városmarketing és miért fontos?
A városmarketingnek két fontos feladata van. Egyfelől az adott város népszerűsítése azzal a céllal, hogy ideális 

mennyiségű és összetételű utazót vonzzon. Másfelől ki kell szolgálnia az adott városban élők igényeit. A 

városmarketing ezeken felül úgy is megtervezhető, hogy üzleti beruházásokat és / vagy beköltözőket vonzzon 

a városba.

A sikeres városmarketing stratégiák a helyi turisztikai ipar fellendülése mellett a helyi lakosság érdekeit is 

szolgálják, valamint segítik a város hírnevének növelését,  javítását vagy lehetővé teszik új megvilágításban 

való megjelenését.

A városmarketing hasznos és fontos, mert elősegíti egy város népszerűsítését a versenytársakkal szemben, 

felhívva a figyelmet egyedi tulajdonságaira és értékeire. Rendezőelvet biztosít a helyi programok, városi 

események, a kultúra és a gazdasági szereplők érdekeinek összehangolására és a várossal kapcsolatos 

várakozások irányításával biztosítja a hosszú távú prosperitást. Nem utolsó sorban erősíti a város lakóinak 

összetartozás élményét. 







Kinek kell kialakítani a város brandjét, marketingjét?

Szerencsés esetben a város brandje összefogja a helyi értékeket, melybe elsősorban a helyi lakosok, a 

közélet alakítói, helyi vállalkozások, nemzetiségek, művészek, a kultúra és turizmus szereplői tartoznak bele 

és a brand segítségével kifelé egységes és közös képet tudnak mutatni sokszínűségük megtartása mellett.

Egy város brandingje az a közmegegyezéses kép, amit a meghatározott ideális fogyasztói* (akár helyi lakos, 

akár vendég) a várossal kapcsolatban éreznek és terjesztenek. Az ideális kép meghatározása részben 

marketing feladat, részben várospolitikai feladat. A városmarketing megvalósításában akarva-akaratlanul 

részt vesz minden szereplő, aki kapcsolatba lép kultúrával, idegenforgalommal akár szervezője, akár 

támogatója, akár haszonélvezője annak.

Az ideális kép formálható, szervezhető, alakítható egy közösen elfogadott stratégia mentén.

*Ld. turisztikai koncepció



Mik lehetnek az akadályozó tényezők?

● A városmarketinget pusztán kommunikációnak értelmezzük

● Nincs városmárkánk

● Nem ismerjük a célcsoportunkat, vagy pontatlan a meghatározása 

● Nem megfelelő adat gyűjtés

● Nem adunk megoldást az érdekeltek problémáira

● Összetévesztjük a reklámozást a brandinggel

● A megvalósító szervezetek nincsenek összehangolva

● A városról elterjedt negatív vélekedés 



Hogyan lesz város márka stratégiánk?

Bármely márka stratégia kialakítása alapos tervezést igénylő feladat. Egy város márkázása plusz 

körültekintést igényel, hiszen sokkal több érdek, érték és elképzelés akar érvényesülni, mint vállalati 

környezetben, de itt is érvényesek ugyanazok a tervezési szintek, ahol minden egyes szint önmagában is 

használható értéket jelent, de csak egymásra épülve megvalósíthatóak:

I. szint: Jelenlegi adottságok és a piaci környezet felmérése, melyből a lehetőségek kibontakoznak

II. szint: Branding, értékajánlatok és márka előnyök meghatározása

III. szint: Célcsoport szegmentáció

IV. szint: Marketing és kommunikációs stratégia

----------------------------------

V. Egyedi kampányok, események, rendezvények a stratégia megvalósítása érdekében



Milyen lépések szükségesek a városmarketing 
kialakításához?

● Branding és stratégiai szint

○ Ismerjük fel, miben tudunk mást nyújtani a többi városhoz képest

○ Ismerjük fel, ki a célcsoportunk

○ Használjuk fel a rendelkezésre álló adatokat

○ Találjuk meg az érdekeltek közötti egyensúlyt pl.: ott élők vs. turisták

○ Alakítsuk ki a városmárkát

○ Rögzítsük a marketing és kommunikációs stratégiát

● Operatív, megvalósítási szint

○ Készítsünk marketing és kommunikációs tervet

○ Súlyozzuk a meglévő és létrehozandó kommunikációs csatornákat és média mixet

○ Állítsunk elő tartalmakat

○ Építsünk fel rövid- és hosszútávú kampányokat



MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ



Hogyan dolgoztunk?
HIPOTÉZISEK
Az iteráció során felmerülő kérdések, 
rendelkezésre álló adatok alapján 
összeállítottuk a  stratégia szempontjából 
releváns hipotéziseket.

SZENTENDRE

KUTATÁS
A felállított hipotézisek alapján 
készítettünk  egy kutatási tervet, 
amihez hozzárendeltünk SWOT és 
Benchmarking eszközöket.

STRATÉGIA
A kutatási fázis eredményei alapján 

összeállítottuk a stratégiát

MEGVALÓSÍTÁS
Elkészítettünk egy megvalósítási 

javaslatot.

ITERÁCIÓ
Iterációs folyamat során mértük fel Szentendre 
helyzetét, jelenlegi márkáját.



KUTATÁS



Szakmai összefoglaló
Ahhoz, hogy eredményes stratégiát tervezhessünk meg kell ismernünk a célpiacot és a potenciális felhasználókat. 

A meglévő adatok és a kiválasztott célcsoportra fókuszáló felmérés eredményei alapján pontos, folyamatos 

üzenetrendszer fogalmazható meg a kommunikációban. A kutatási fázist kiegészítettük olyan szakmai eszközökkel 

mint Benchmarking, SWOT.

Kérdőíves 
kutatás

Szekunder 
adatok

SWOT

Benchmarking

JavaslattételHipotézis Kérdőív



Kutatási összefoglaló

A kutatási munka első két fázisa a hipotézisrendszer 

felállítása és az azt igazoló vagy elvető primer kérdőíves 

megkérdezés volt. A kérdőív két részből állt össze, egy 

kvantitatív és egy kvalitatív egységből. Előbbi a városban 

élőket, utóbbi a városi döntéshozókat, stakeholdereket 

célozta meg. Így tudtuk felmérni az elvárás és a valóság 

közötti különbséget a megfelelő marketing stratégia 

kialakításához. Fontos különbség, hogy mit gondolunk 

mi és mit gondolnak rólunk, ezért kiegészítettük a 

kérdőívből nyert információkat szekunder adatokkal, 

empirikus tapasztalatokkal és egy benchmark 

folyamattal is.

Tapasztalatok, 
benchmarking

Szekunder adatok

Kérdőív



Hipotézisek

Tapasztalatok, 
benchmark kutatás

● A városban élők és a város stakeholderei másképpen gondolkodnak Szentendréről.

● Szentendre lakossága megosztott mind az egymással, mind pedig a turistákkal való 

együttélés kapcsán.

● Szentendrének egyedi hangulata van több csak rá jellemző értékkel, de nincs egy 

kiemelkedően erős ismertetőjegye ahhoz, hogy azzal azonosítható legyen, vagy ne legyen 

versenytársa.

● Szentendrének létezik egy kiemelhető értéke, amire a városmárka, kommunikáció és 

marketing építhető.

● Szentendre fél/egy napos turisztikai célpont.

● A városi szervezetek a saját szempontrendszerük szerint alakítják a marketingjüket, ezzel 

befolyásolva a város marketingjét is, akár gyengítve egymás eredményességét, 

“mindenkinek a saját gyereke a legszebb”.



Kérdőíves kutatás módszertana
A kutatás módszertana egy kvalitatív és egy kvantitatív felmérés volt, mely nem reprezentatív, hanem attitűdök 

alapján meghatározható minta alapján alkotott sokaságra kérdezett.

A kutatás helyszíne: Magyarország (azon belül is elsősorban Szentendre és vonzáskörzete)

A kutatás időpontja: 2022 Q2

A kutatás célcsoportja: Szentendre városhoz kapcsolódó online és offline felületek által elérhető válaszolók

Kérdések összetétele: demográfiai és kultúra fogyasztási szokásokat és attitűdöt feltérképező kérdéseket 

egészítettünk ki a városról kialakult benyomásokat rangsoroló kérdésekkel.  A többi kérdés a város 

jövőbeni/vágyott értékeinek kifejtésére vonatkozott.

Mintavétel: Online kérdőíves kutatás során  417 érvényes kitöltés érkezett. A válaszolók összetétele nem 

reprezentatív, ezért a kutatás is csak az orientációt hivatott segíteni



Tapasztalatok, 
benchmark kutatás

● A városban élők és a város stakeholderei másképpen gondolkodnak Szentendréről.

○ Jelen kérdőívre adott válaszok alapján ez nem jelenthető ki. A lakosok megértik és támogatják  a 

döntéshozói törekvéseket, nincsen látványos eltérés.

● Szentendre lakossága megosztott mind az egymással, mind pedig a turistákkal való együttélés kapcsán.

○ Ugyan vannak ellenérzések, de a válaszolók többsége elfogadja a turisták jelenlétét és nyitott az 

egymással való együttműködésre, inkább a keretrendszereket várja a város vezetésétől, mint bármilyen 

irányú döntést

● Szentendrének van erős jellege, kiemelkedő értéke, de nem elég erős ahhoz, hogy azzal azonosítható legyen, 

vagy ne legyen versenytársa

○ A kitöltés alapján nincs valós, erős, meghatározó karakter eleme a városnak, amit anélkül ki lehet 

emelni, hogy a többi karakter elem ne sérüljön annyira, amennyi nyereséget jelent egy karakter elem 

felerősítése. Ilyet ritkán mond marketinges, de ez most azon ritka esetek közé tartozik.

○ Sok erős karakter eleme van, de ezek egyike sem mondható fő értéknek. Szentendre különlegessége a 

sokszínűség, a múltja, történetei

Kérdőív elemzése - hipotézisek értékelése



Tapasztalatok, 
benchmark kutatás

● Szentendrének létezik egy kiemelhető értéke, amire a városmárka, kommunikáció és marketing építhető.

○ Szentendrének sok értéke van, melyből mindegyik önmagában is elég fontos lehetne ahhoz, hogy a 

város a zászlajára tűzze és arról legyen a város ismert és híres. Ezek az értékek viszont egymáshoz 

képest egyforma súllyal szerepelnek, ezért nem lehet kiemelni egyet sem anélkül, hogy a többi 

sérülne.

○ TÖRTÉNÉS VAN, ezt pedig az itt élők írják nap, mint nap. A keretet a a városmarketing adja, a tartalmat 

viszont a városban élők, a meghatározó tevékenységet folytató aktorok biztosítják. A programokra 

való nyitottsága megvan az itt élőknek, szívesen szerveznék maguknak.

● Szentendre fél/egy napos turisztikai célpontként szerepel a lakosok és a látogatók fejében

○ Jelenleg mindenképpen igaz. A válaszolók szívesen látnák többnapos célpontként összhangban a 

programok fejlesztésével, elérhetővé tételével.

● A városi szervezetek a saját szempontrendszerük szerint alakítják a marketingjüket, ezzel befolyásolva a város 

marketingjét is, gyengítve egymás eredményességét, “mindenkinek a saját gyereke a legszebb”.

○ A kérdőív erre nem adott választ, de megvizsgálva a városi szervezetek, események, programok 

kommunikációját azt tapasztaltuk, hogy sok erőfeszítés történt az erőforrások és a kommunikáció 

összehangolására, de rengeteg tartalék van még ezen a téren.

Kérdőív elemzése - hipotézisek értékelése



Kérdőív elemzése - demográfia

● Válaszolók közel 80% szentendrei

● 30% 60 év feletti, 63% 30-60 év közötti, amiből 

40% 45-60 év közöttiek

● Válaszadók 60% családban él gyerekekkel

● Válaszadók 75% felsőfokú végzettségű

● A demográfiai adatokat a többi válasz 

értelmezéséhez használjuk a későbbiekben

Tapasztalatok, 
benchmark kutatás



Kérdőív elemzése - demográfia

● Válaszolók közel fele úgy érzi bőven átlag feletti az 

anyagi lehetősége

● Kultúrára alig költ 26%, havi rendszerességgel 

33%, többször 40% költ

● 23% rendszeresen, 33% évente egyszer 42% 

egyáltalán nem  költ külföldi utazásra

Tapasztalatok, 
benchmark kutatás



Kérdőív elemzése - döntéshozatali preferenciák

● Fogyasztási szokásoknál 

érthető módon elsődleges 

a személyes preferencia

● Az impulzus fogyasztás a 

második legjelentősebb 

tényező

● Az egynapos utak 

esetében a legjellemzőbb 

az impulzus hatás és 

legkevésbé számít az ár



Kérdőív elemzése - 
döntéshozatali preferenciák

● A legszélesebb kört érdekli: épített környezet, színház, 

zenei programok (komoly és könnyűzene).

● A legkevésbé támogatott az operett és a cirkuszi 

programok. Legmegosztóbb a jazz és a balett.

● A kulturális és az utazási célpontok kiválasztásánál az 

információszerzés és döntések meghatározó eleme 

az ismerősöktől és családtagoktól érkező ajánlás (70, 

illetve 65%), illetve az elérhető információk 

értelmezése (48-58%).



Kérdőív elemzése - 
döntéshozatali preferenciák

A programokat emocionális, lelki 

megközelítésből választják, kevésbé 

a tartalma, inkább a másodlagosan 

nyújtott élménye határozza meg a 

fogyasztást: kikapcsolódás, 

közösségi élmény, gondtalan 

szórakozás, lelki feltöltődés. 

“Megérdemlem, hogy ott legyek; 

hogy kikapcsolódjak; nem számít 

az ár, a távolság” 

ÉNIDŐ, KÖZÖS IDŐ, 

TÁRSASÁGGAL TÖLTÖTT 

KIKAPCSOLÓDÁS HELYSZÍNE a 

kitöltők számára Szentendre.



Kérdőív elemzése - Szentendréről alkotott kép
Szentendre a válaszolók fejében élő kép alapján 
már most is egy változatos programokat kínáló, 
érdekes város. De a jövőre nézve: 

● háromszor annyian jelölték meg 
legfontosabbnak  a sokszínű programot 

● kétszeres a város “cuki jellegére” az igény
● több mint négyszer annyian szeretnék azt, 

hogy a város többnapos célpont legyen
● az éttermi, gasztronómiai kínálatra is 

kétszeres az igény a jelenlegihez képest
● A dugókra értelemszerűen nincsen igény 

(erről részletesen lásd a következő diát)

A válaszolók tovább bővítenék a város 
kulturális, gasztronómiai, egyéb program 
kínálatát, ezzel is erősítve Szentendre több 
napos turisztikai célpont jellegét.



Kérdőív elemzése - 
Szentendréről alkotott kép

Külön megvizsgálva a Szentendrén élők és a nem ott élők 
válaszait a következő látszik:

● A Szentendrén élők szerint is fontos a város 
színessége, egynapos úticél jellege, ahol mindig van 
valami, amit lehet csinálni, de legjellemzőbbnek a 
nagy dugót és a mindennapi élet kényelmetlenségét 
jelölték meg (27%). Ez nagyon magas érték.

● A városba látogatók csak 6.3%-nál voltak fontosak a 
dugók és az egyéb kényelmetlenségi tényezők. Ha a 
környékbeli, vagy a Szentendrén ügyeket intézők 
válaszait nem számolva, ez az érték csak 2.8%.

● A városba látogatók esetében a város programjai, 
karaktere, sokszínűsége adja a fő értéket. (válaszolók 
közel kétharmada ilyen jellegű választ adott)

A városba látogatóknak nem probléma az, amit a helyiek 
a legnagyobb gondként élnek meg.



Kérdőív elemzése - Szentendréről alkotott kép

A kitöltés alapján nincs egy kizárólagos, meghatározó 
karakter eleme a városnak sem most, sem a jövőre 
vonatkozó elképzelésekben. 
Kérdés, hogy szükség van-e egy kiemelt 
karakter elemre? Több ilyen jellegű 
kezdeményezés volt már a város 
karakterének meghatározására, azonban 
ezek nem bizonyulhattak tartósnak. A 
válaszok azt támasztják alá, hogy a várost élők és 
fogyasztók körében leginkább a város színessége, 
sokrétűsége a legfontosabb érték. Nem egy karakter 
elem dominál, hanem a sokféleség együttes hatása 
adja Szentendre vonzerejét, legfőbb jellemzőjét, 
amiben fontos szerepe van a kultúrának, 
művészeteknek, de csak a többi többi karakter 
elemmel együtt értelmezhetőek.



Kérdőív elemzése - 
Szentendréről alkotott kép

● Érdekesség, hogy jelenlegi jellemzői között a 
kulturális programok, épített  és természeti 
környezet szerepel kiemelt helyen míg az 
egynapos turisztikai célpont jelleg hátra sorolódott. 
A  jövőre vonatkozóan azonban már kiemelkedő a 
többnapos célpontként való megjelenés.

● Függetlenül attól, hogy hol él a kitöltő, a város 
fontos karakterének tartja a művészetekkel 
kapcsolatos jellegét (41%), kultúrával való 
kapcsolatát (57%), épített környezetét (51%) és 
földrajzi adottságait (47%) 

A fentiekből is látszik, hogy sem az itt élők, 
sem az idelátogatók számára nem egy 
kizárólagos érték határozza meg Szentendrét. 
A fenti értékek együttesen adják Szentendre 
vonzerejét.



Kérdőív elemzése - 
Szentendréről alkotott kép

Szentendre atmoszféráját a leginkább 
meghatározó elemek minősítése jelenlegi és 
vágyott értékek alapján

● A válaszolók majdnem fele szerint a karakter 
elemek együttesen adják Szentendre értékét.

● Jelenleg a második legfontosabb elem az 
épített környezet, amit a jövőben feleannyira 
látnak meghatározónak.

● Két és félszer annyian szeretnék, hogy 
Szentendre atmoszféráját a kulturális 
programok határozzák meg.

● Négyszer annyi válaszoló szerint lenne 
fontos Szentendre atmoszférája 
szempontjából a szentendrei emberek által 
végzett alkotó tevékenységek bemutatása.



Kérdőív elemzése - 
Szentendréről alkotott kép

A válaszolók többsége (függetlenül attól, hogy helyi lakos, 
vagy nem Szentendrén él) mindenkit fontos vendégnek 
tart, de első sorban az egyéni látogatókat tartja Szentendre 
szempontjából a legfontosabb vendégeknek. A kirándulás 
(18.9%) és a kultúra fogyasztása (17.4%) céljából érkezők a 
leginkább szívesen látott vendégek.
Várható volt, hogy az autós látogatókat kevesen említik, de 
érdekesség, hogy a kerékpárral érkezőket nagyon kevesen 
gondolják kiemelt célcsoportnak. 
Tömegrendezvényekre érkezőket kevésbé látják szívesen.

A látogatóktól azt várják a szentendreiek, hogy elsősorban a 
múzeumokat, kulturális eseményeket, éttermeket 
látogassák és vásároljanak helyi művészektől.

Elenyésző számban jelölték meg azt, hogy látogatók ne is 
jöjjenek, de magas az elvárás, hogy tartsák tiszteletben a 
város és az itt élők értékrendjét.



Kérdőív elemzése - Szentendre jövője

A Szentendréről kialakítandó kép legjellemzőbb elemei a válaszolók vágyai szerint. ( A 4 és az 5 pontos válaszokat 
együtt értékeltük )

● Programok, események (68%)
● Épített környezet, utcák (város fogyasztása) (58%)
● Kerékpáros célpont programokkal (41%)
● A  “mindegy mi, biztos jó lesz” és a város színességét, sokrétűségét tartották a legtöbben a legfontosabbnak 

(66%). Itt szerepelt a legtöbb 5 pontos válasz is
● A válaszadók 95%-a egyetért azzal, hogy Szentendre jellegzetes karaktere megőrzendő érték.

Erre a kérdésre adott válaszok is azt támasztják alá, hogy Szentendre vonzerejét az ott élő emberek, a 
programok, az épített környezet együttese és sokszínűsége kell hogy adják.



Kérdőív elemzése - Szentendréről alkotott kép

Van-e Szentendrének olyan ikonikus alakja, mint Egernek Dobó István?

Egyértelműen Kovács Margit és Barcsay Jenő ismertsége a legmagasabb.

A kérdőívben felsorolt további személyek mindegyikére igaz, hogy nagyjából ugyan 
annyira ismertek. 
A sok személyiség, érdekes élettörténet jól illeszkedik abba a megállapításba, hogy 
Szentendrén sokféle érdekes ember élt és él, akiket érdemes megismerni.



Kérdőív elemzése - 
Szentendreiek félelmei

A válaszolók többsége a beköltözőket tartja a legnagyobb 
problémának 42.2%. Az épített környezet ebből következő 
változását 29.4% jelölte meg veszélynek. A máshol feltett 
kérdésben legnagyobb problémát jelentő autós forgalom a 
félelmek tekintetében csak a harmadik helyre került (17%).
Ezeket a válaszokat a megoldatlan infrastrukturális 
nehézségeknek tulajdonítjuk. A beköltözéstől való félelmet 
értelmezhetjük az itt élő emberek által képviselt 
“szentendreiség” elvesztésétől való félelemként is.

A válaszadók számára a helyi cégek jellemzik a legkevésbé 
Szentendrét.  A tömegturizmus és az azt megtestesítő 
souvenir üzletek szintén nem reprezentálják a várost.

Ezek a válaszok sem mondanak ellent annak a  
megállapításnak, hogy Szentendre legfontosabb jellemzője 
a sokszínűség, értékét az ott élő emberek adják. 



Kérdőív elemzése - 
Szentendre lehetősége
A beköltözőkkel szembeni ellenérzés mellett 
örömteli a közvetlen környezettel kapcsolatos 
eseményekben való részvételi és 
együttműködési hajlandóság mértéke. A 
válaszolók 90%-a örülne és részt is venne a 
szűkebb környezetében megvalósuló 
eseményekben.

Ugyanez a kérdés a válaszadó elsődleges 
aktivitása szempontjából is pozitív képet 
mutat. 57% feltétel nélkül, 33% az 
önkormányzat által biztosított keretrendszer 
esetén lenne proaktív.

A magas hajlandóság arra enged 
következtetni, hogy érdemes még több 
lehetőséget biztosítani a lakosoknak a saját 
programjaik megszervezésére.



Kérdőív elemzése - 
Szentendre lehetősége

A szűkebb környezetben szervezendő programok 
tematikájára nem mutatható ki egyértelmű igény. 
Gyakorlatilag ugyanolyan arányban választották az 
egyes helyi program típusokat a válaszolók, ami 
szintén alátámasztja a szentendrei sokszínűséget, 
és azt, hogy ezeket a programokat nem szükséges 
irányítani (bármit előtérbe helyezni, vagy 
favorizálni), csak a lehetőséget kell biztosítani a 
lakosoknak.

A válaszok alapján kijelenthetjük, hogy a kitöltők 
szerint ha nagyobb/országos eseményről 
beszélünk, akkor inkább kulturális, művészeti 
jellegű legyen, mint hatalmas tömegeket 
válogatatvonzó mega rendezvény.



Kérdőív elemzése - kifejtős válaszok
Készítettünk egy kifejtős válaszokat tartalmazó kérdőívet, amit a város életében kiemelkedő szerepet betöltő személyek 
tölthettek ki. A kifejtős válaszok közül szemezgettünk érdekes és releváns megállapításokat:

● “Szentendrére elsősorban tartalmas kikapcsolódás miatt jönnek, aki pedig nem emiatt 
jön az valószínűleg így is-úgy is jönni fog ( fagyi és sör mindig lesz)”

● “Szentendre sokszínű multikulturális város a nemzetiségek, a vallások a művészetek, 
valamint a táj tekintetében is ( nem is beszélve a sportokról, hadtörténetről, 
történelemről, borászatról, mezőgazdaságról…) Tömörebben fogalmazva, a genius loci - 
hely szelleme- meghatározta, a város soknemzetiségű történelmét, amire ‘ráépülhettek’ 
a vallások, a kereskedelem és a művészetek.”

● “Egy budapestinek leginkább egy-egy koncert vagy a Teátrum jut eszébe, egy vidékről 
jövőnek izgalmas, sokszínű, érdekes, mozgalmas a város, ahol mindig történik valami.”

● “Ott érzik jól magukat a látogatók, ahol a városlakók szeretik saját városukat. Tehát sok 
apró szépség, meghittség, felfedezendő kis "titkok, meglepetések" által keretezett jó 
hangulatú, igényes időutazást múlt-jelen-jövő között.”

● “A város értékeihez a város vezetése és az itt lakók, itt dolgozók tudnak hozzátenni. A 
turisták pénzt tudnak hozni.”



Kérdőív elemzése - kifejtős válaszok
● “A kulturális sokszínűség egységes büszke felvállalásának kellene meghatározni Szentendre 

atmoszféráját”
● “Szentendre értéke a története/történetisége, - a speciális hangulatú utcái, házai, terei, az 

aszimmetriája, - a vidámsága és élettel telisége, - a humánus léptékű kultúra iránti 
érzékenysége”

● “Azt kéne gondolnia: "Isteni hely! Ide mihamarabb visszatérek!" (Sajnos most biztosan nem ezt 
gondolja, de talán - gondos tervezéssel, a "jó gazda" szemléletével, pénzzel, szeretettel és 
tenni-akarással - van rá lehetőség, hogy újra ez legyen a város üzenete…”

● “Szentendrét leginkább az a veszély fenyegeti, hogy nem él a lehetőségeivel.”
● “Szentendrét nem tartami kiterjedésében, hanem egy minőségi skálán kellene definiálni. A cél 

az lehetne, hogy itt élni és idelátogatni egyaránt minőségi élmény legyen.”
● Röviden Szentendre: a “Vagány, személyes programok, váratlanul eléd kerülő kedves szegletek”  

városa
● “A múltat kell megismertetni, mert anélkül nincs lokálpatriótizmus. A lokálpatriótizmust a 

városvezetésnek kell segíteni a lakosokra való odafigyeléssel, hogy a város szerethető élhető 
legyen.”

● "Gyertek, itt lakom! Nem véletlenül."



Tapasztalatok, 
benchmark kutatás

● A városban élők és a város döntéshozói másképpen gondolkodnak Szentendréről..

○ Jelen kérdőívre adott válaszok alapján ez nem jelenthető ki.  A lakosok megértik és támogatják  a 

döntéshozói törekvéseket, nincsen látványos eltérés.

● Szentendre lakossága megosztott mind az egymással, mind pedig a turistákkal való együttélés kapcsán.

○ Ugyan vannak ellenérzések, de a válaszolók többsége elfogadja a turisták jelenlétét és nyitott az 

egymással való együttműködésre, inkább a keretrendszereket várja a város vezetésétől, mint bármilyen 

irányú döntést

● Szentendrének van erős jellege, kiemelkedő értéke, de nem elég erős ahhoz, hogy azzal azonosítható legyen, 

vagy ne legyen versenytársa

○ A kitöltés alapján nincs valós, erős, meghatározó karakter eleme a városnak, amit anélkül ki lehet 

emelni, hogy a többi karakter elem ne sérüljön annyira, amennyi nyereséget jelent egy karakter elem 

felerősítése. Ilyet ritkán mond marketinges, de ez most azon ritka esetek közé tartozik.

○ Sok erős karakter eleme van, de ezek egyike sem mondható fő értéknek. Szentendre különlegessége a 

sokszínűség, a múltja, történetei

Kérdőív elemzése - hipotézisek értékelése



Tapasztalatok, 
benchmark kutatás

● Szentendrének létezik egy kiemelhető értéke, amire a városmárka, kommunikáció és marketing építhető.

○ Szentendrének sok értéke van, melyből mindegyik önmagában is elég fontos lehetne ahhoz, hogy a 

város a zászlajára tűzze és arról legyen a város ismert és híres. Ezek az értékek viszont egymáshoz 

képest közel egyforma súllyal szerepelnek, ezért nem lehet kiemelni egyet sem anélkül, hogy a többi 

sérülne.

○ TÖRTÉNÉS VAN, ezt pedig az itt élők írják nap, mint nap. A keretet a városmarketing adja, a tartalmat 

viszont a városban élők, a meghatározó tevékenységet folytató aktorok biztosítják. A programokra 

való nyitottság megvan az itt élőkben, szívesen vesznek részt és szervezik meg maguknak.

● Szentendre fél/egy napos turisztikai célpontként szerepel a lakosok és a látogatók fejében.

○ Jelenleg mindenképpen igaz. A válaszolók szívesen látnák többnapos célpontként összhangban a 

programok fejlesztésével, elérhetővé tételével.

● A városi szervezetek a saját szempontrendszerük szerint alakítják a marketingjüket, ezzel befolyásolva a város 

marketingjét is, gyengítve egymás eredményességét, “mindenkinek a saját gyereke a legszebb”.

○ A kérdőív erre nem adott választ, de megvizsgálva a városi szervezetek, események, programok 

kommunikációját azt tapasztaltuk, hogy érzékelhető a szereplők közötti együttműködés, de még rengeteg 

tartalék van ennek erősítésére.

Kérdőív elemzése - hipotézisek értékelése



Tapasztalatok, 
benchmark kutatás

Korábban végzett, városmarketing projektekben szerzett tapasztalatok is segítették a 

stratégiaalkotás folyamatát. Mind Kaposvár, mind Mohács esetében olyan empirikus 

tapasztalatokat sikerült gyűjtenünk, amik hasznosak voltak Szentendre márka stratégiájának 

kialakításában. A korábban elkészült turisztikai koncepcióra építve készült a brand stratégia.

Ez alapján úgy döntöttünk, hogy benchmarking folyamatot alakítunk ki, összehasonlítjuk a 

környező településekkel Szentendrét, hiszen több olyan pont is van, ami hasonlóan 

meghatározhatja a települések marketing alapú teljesítmény értékelését.

A stratégiához tartozó akcióterv, példagyűjtemény is a szekunder tapasztalatok alapján került 

kiegészítésre az anyag későbbi részében.

SZEKUNDER TAPASZTALATOK
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BENCHMARKING

A benchmarking célterületei alapján különböző 

típusait lehet megkülönböztetni a 

benchmarkingnak: 

● Stratégiai benchmarking - A benchmarking 

a stratégia elemzésére és kialakítására 

irányul.

● Folyamat benchmarking - A benchmarking 

a folyamatok elemzésére és fejlesztésére 

irányul.

● Funkcionális benchmarking - A vállalati 

szervezet elemzésére és kialakítására irányul. 

● Teljesítmény benchmarking - A 

teljesítmények, eredmények összemérésére, 

értékelésére és a teljesítménycélok 

meghatározására irányul.
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BENCHMARKING
A benchmarking összemérést jelent, egy olyan, a szervezetek által folyamatosan művelt tevékenységet 

értünk alatta, amely célja a szervezet teljesítményének összemérése osztálya legjobb szervezetével és a 

keletkezett információk és tapasztalatok felhasználása a szervezet saját céljainak és működésének 

kialakításánál, fejlesztésénél. Elemzésünkben a stratégiai és a teljesítmény benchmarkinget vizsgáltuk, a 

következő területeket határoztuk meg, amelyeket a lokálisan közel lévő, Dunakanyarban található 

városokban mértünk.

● Épített környezet attraktivitás.

● Kulturális programok sokszínűsége.

● Gasztronómiai lehetőségek.

● Természeti környezet attraktivitása.

● Elérhetőség, megközelíthetőség.

● Programok vonzereje.

● Vallási, nemzetiségi jelleg.
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BENCHMARKING
Szentendre Visegrád

1 Épített környezet 
attraktivitás

2 Kulturális programok 
sokszínűsége, 
programok vonzereje

3 Gasztronómiai 
lehetőségek

4 Természeti 
környezet 
attraktivitása

5 Elérhetőség, 
megközelíthetőség

Esztergom Vác

6 Vallási, nemzetiségi 
jelleg

Dobogókő
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BENCHMARKING
Az elemzés alapján megállapítható, hogy Szentendrének a szűkebb földrajzi környezetét tekintve nincsen 

egy kiemelekedő versenyelőnye. A versenytársaknál minden esetben elmondható egy-egy erős, 

kiemelkedő érték, Szentendre esetében viszont minden érték megtalálható szignifikáns mértékben.

● Dobogókő - túrázás, síelés, természeti környezet

● Vác - gasztronómia, kulturális programok, sport -  A Dunakanyar kapuja

● Esztergom - vallás, épített környezet - A Dunakanyar fővárosa

● Visegrád - történelem, vár, kirándulás, természeti környezet
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SWOT ANALÍZIS

A kutatás kiegészítő fázisában készítettünk egy SWOT analízist. A SWOT elemzéssel 

feltérképezhetjük egy piac, iparág, üzlet, termék, szolgáltatás piaci életképességét, illetve 

megismerhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból. 

A SWOT egy angol mozaikszó, 4 szó kezdőbetűiből áll össze:

Strengths - erősségek

Weaknesses - gyengeségek

Opportunities - lehetőségek

Threats - veszélyek
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Erősségek
● Ismert márka/város, amihez szinte mindenkinek kötődik 

valamilyen élmény.
● Főváros közelsége, viszonylag jó közlekedés és parkolási 

infrastruktúra.
● Izgalmas, sokszínű és gazdag történelmi, építészeti, 

földrajzi  és kulturális  múlt, illetve  jelen.
● Kívánatos rövid és hosszútávú célpont kreatív, izgalmas 

és jól szituált lakosoknak, ami emberi erőforrást jelent.

Lehetőségek
● Sokszínű lakosság, nemzetiségek, természeti és épített 

környezet, kulturális élet.
● Covid miatt eltűnő régi szokások és beidegződések 

helyére újak meghonosítása, új célcsoportok 
megszólítása.

● Megújulni képes lakossági és intézményi aktivitás.
● Főváros agglomeráció megerősödése, környező 

településekkel való együttműködés.
● Mikró környezetben erős együttműködési 

hajlandóságot mutató lakosság.

Gyengeségek
● Sok esetben széthúzó, néhol apatikus, politikailag és 

kulturálisan megosztott lakosság.
● Nem egységek a fogyasztók figyelmééért folytatott 

kommunikáció.
● Ugyan rengeteg alulról jövő kezdeményezés van a 

városban, de az ezekről szóló információ elérhetősége 
esetleges.

● A Szentedrére költözőknek nincsen Szentendre 
identitása. Ismeret hiánya van a múlttal és a jelennel 
kapcsolatban.

Veszélyek
● Megváltozott fogyasztói szokások és elvárások.
● Új márka bevezetése idő és pénz igényes.
● Az új márka mellé nem fognak beállni az érintettek.
● A márkázás lassan térül meg, nincsen azonnali 

látványos eredménye.

SWOT ANALÍZIS



STRATÉGIA
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Egy városmárka az erős márka teremtő irányítás és az erős márkájú vevővezérlés között 

mozoghat. A márkával kapcsolatos kulcsfontosságú koncepciók vezérlésen alapuló kontinuum 

folyamatát az alábbi ábra foglalja össze, ami egyben a stratégiaalkotást is segíti a továbbiakban. A 

tömeg- és a szociális média által erősen vezérelt környezetben nem elég, ha egy város “csupán” jól 

csinálja a dolgokat. Ugyanilyen fontos, hogy befolyásoljuk azt, a lokális és globális színteret, 

amelyen a városokat bemutatják, összehasonlítják és rangsorolják, mivel az ilyen szemantikai 

jelenlét a város márkamegitélésének meghatározó része.

STRATÉGIAI IRÁNY

Imázs

ReputációProto márka/ összesített imázs

Márka

Identitás

Erős márkateremtő 
irányítás

Erős márkájú 
vevővezérlés



>

>

Út a városi márkák számára

A városok mindig  törekednek a két irány közötti egyensúly fenntartására, váltakozva használva a 

lehetséges eszközöket. Ez segíti a városi önkormányzatokat abban, hogy a digitális korszakban 

kollektív szimbolikus tőkéjük felhasználásával hatékonyan használják ki a rendelkezésre álló 

eszközöket saját érték-rendszerük kommunikálására. 

A célok megvalósításához szükséges a város identitásának világos megértése, egy ilyen 

identitáshoz kapcsolódó márkastratégia és a mediatizált környezet logikájához igazodó 

iparág-specifikus márkakommunikáció.

STRATÉGIAI IRÁNY
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Városprofil mint márkaidentitás

A márkaépítés egy stratégiai beavatkozás a város tipikus működésébe, amely a városi erőforrások és a 

befolyásolás relevanciájával foglalkozik, így igyekszik növelni a város vonzerejét és exporterejét. Minél 

sikeresebb ebben, annál nagyobb esélye van a városnak a hosszú távú jólétre. A város gazdasági értéke a 

város ipari összetételét alkotó iparágakra és klaszterekre bontható, amelyek végső soron a város gazdasági 

identitását alkotják. Az egyértelműség kedvéért felállíthatunk egy általános gazdasági város tipológiát, 

amely a termelési és fogyasztási műveletekre támaszkodik. A városprofilokat négy nagy kategóriába 

sorolhatjuk: tőke, tudás, mobilitás és élmény. Ezek a kategóriák olyan tevékenységek területét alkotják, 

amelyek nagy hozzáadott értéket adnak egy városnak, amint azt a következő ábra is szemlélteti. Ez alapján 

Szentendre egyértelműen az élmény kategóriába tartozik, mely értékét érdemes megőriznie és nem 

másik szegmensre célozni.

STRATÉGIAI IRÁNY
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Szentendre, ÉLVEZD!

A városok egyik alapvető küldetése a globális 

korban, hogy produktív kapcsolatot találjanak a 

helyi közösségek és tágabb környezetük között. 

A városokat olyan rendszereknek tekinthetjük, 

amelyek vonzzák az értékeket a külvilágból 

(digitális korunkban ezt még kevésbé gátolja a 

tér és a területek). Ilyen értékek a fogyasztás, a 

csere, a termelés, valamint a termékek és 

szolgáltatások külső piacokra történő exportja.

STRATÉGIAI IRÁNY
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Az iteráció, a kutatás és a hipotézisek közötti viszonyrendszer kialakította, a benchmarking 

és a SWOT árnyalta a fő stratégiai irányt. Stratégiai szempontból megállapítottuk, hogy a 

döntéshozók által feltárt értékek közül nincs egy olyan kiemelhető ajánlat sem, ami 

egyértelműen mutatja be Szentendrét, amire akár rövid, akár hosszú távon marketing 

stratégiát lehet építeni és ami versenyelőnyt is jelenthet a piacon anélkül, hogy a többi érték 

elveszne.

Ezt követően a folyamatban csoportosítással három nagyobb értékajánlatot határoztunk meg 

azokból, amiket a benchmarking során vizsgáltunk és azt feltételeztük, hogy a fogyasztás ezek 

között tud megvalósulni, eltérő mennyiségben, minőségben és intenzitással. A továbbiakban 

ezt a stratégiai gondolatot fejtjük ki az anyagban.

STRATÉGIAI IRÁNY
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STRATÉGIAI IRÁNY

● Épített környezet 

attraktivitás

● Kulturális programok 

sokszínűsége

● Gasztronómiai lehetőségek

● Természeti környezet 

attraktivitása

● Elérhetőség, 

megközelíthetőség

● Programok vonzereje

● Vallási, nemzetiségi jelleg
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A stratégia lényege, hogy nem egy jellegzetes értéket 

emelünk ki. A várost a környezet és az emberek 

sokszínűségén keresztül mutatjuk be. Nem lehet a várost 

elmesélni a benne élt és ma itt élő szentendreiek történetei 

nélkül.  Mindenki szentendrei, aki itt él, és életével alakítja a 

várost. Mindenki kicsit szentendreivé válik, aki ide látogat, 

mert megismeri, hogy miként éltek és élnek a szentendreiek. 

STRATÉGIAI IRÁNY
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A sokszínűség keretrendszerbe helyezése és elérhetővé tétele adja  a 

Szentendre brand és a városmarketing alapját. A város brandjének 

legfontosabb eleme az, hogy segít kapcsolódni a múlt értékeihez és 

elérhetővé teszi  a jelen történéseit. Inspirálja az alkotni, fejlődni, a 

közösségért tenni szándékozókat. Segíti megélni, fenntartani és 

tovább adni a szentendrei identitást. Így válnak érthetővé azok az 

értékek, amelyekre büszkék vagyunk és a jövő nemzedékei büszkék 

lehetnek és így ismerheti meg az idelátogató a városban élők 

történetét, válhat részesévé a történetnek.

STRATÉGIAI IRÁNY
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Az alábbi létező példával szeretnénk bemutatni a stratégia működését. Szentendre városa 

rendezvényt szervez Szentendre Éjjel-Nappal Nyitva Fesztivál néven annak érdekében, hogy az 

itt élők és az idelátogatók élvezhessék, megismerhessék a város kulturális intézményeit, 

művészeti értékét. A fesztiválon egyszerre több városi szervezet, vállalkozás és lakos különböző 

programokat szervez az itt élőknek és idelátogatóknak. A város biztosítja a programok 

megtartásának jogi keretrendszerét, biztonságos lebonyolítását és megtalálhatóságát térben 

és időben. A városnak nem feladata, de lehetősége bármelyik programot támogatni vagy 

kiemelni, viszont feladata az egész esemény-sorozatról úgy kommunikálni, hogy az 

események és programok összességét a városban élők és dolgozók hozták létre. A szervezést, 

az események térben és időben való összehangolását, az információk áramlását, eszköz 

biztosítást a városi intézmények a brand managerrel közösen végzik.

STRATÉGIAI PÉLDA



>

>

STRATÉGIAI IRÁNY

A korábban meghatározott elemeket kiegészítettük általános elemekkel.

Város márka elemek

● Közlekedés

● Megközelíthetőség

● Üzleti lehetőségek

● Társadalmi kötődés

● (Ön)Kormányzati szolgáltatások

● Épített környezet attraktivitás

● Kulturális programok sokszínűsége

● Gasztronómiai lehetőségek

● Természeti környezet attraktivitása

● Elérhetőség, megközelíthetőség

● Programok vonzereje

● Vallási, nemzetiségi jelleg

Érintettek hozzáállása, ami 
bizonyos esetekben eltérő 
lehet, de ezen tud segíteni a 
mindenki által elfogadott 
keretrendszer
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ALAPVETŐ ÉRTÉKEK

● Közel van Budapesthez, 

● jól megközelíthető tömeg-, egyéni és közösségi-közlekedéssel is,

● szükséges alap infrastruktúrával rendelkezik: mosdók, parkoló, közösségi terek. 

● Sok programlehetőség van széles műfaji skálán. Cuki kisváros.

● Tartalmas időtöltési lehetőség.

MEGKÜLÖNBÖZTETŐ ÉRTÉKEK

Nincs egy, jól körülhatárolható terméke, szolgáltatása, szimbóluma, karaktere: pl. Tihany - levendula, 

vagy Mohács Busójárás. Sokszínűséget biztosít számára a város történelme, a kultúra, az épített és a 

természeti környezet. Mindig történik valami a városban, mindig találni programot, kikapcsolódást 

nyújtó eseményt, az ott élők tevékenysége, életük lenyomata teszi érdekessé a várost.

ÉRTÉKAJÁNLAT
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TOP ÉRTÉKAJÁNLAT

Te alakíthatod Szentendre jelenét és jövőjét, tisztelve a veled élő múltat. Ismerd meg, hogy részese legyél! Az itt 

élők és az idelátogatók a jelenlétükkel, tevékenységeikkel formálják Szentendre képét. Ez vonatkozik a turizmus, 

a kultúra és a környezet aspketusaira egyaránt. Minden, amit itt teszel, átélsz az egy újabb történet, ami a 

városhoz kapcsolódik, egy újabb vonal, szín Szentendre alkotásán, egy újabb kavics, kő, amit a Dunába hajíthatsz.

Nincs jó vagy rossz történet, történetek vannak az egyénekhez és a közösséghez köthetően, amelyek kitöltik a 

város tartalmát, színesítik a jelen és a jövő képét, egyúttal bemutatva az elvitathatatlan múltat, történelmet. Van, 

akinek Pásztor RÉV (Laci bácsi) története és van akinek Vajda Lajosé fontos, de mindkét történet része 

Szentendrének.

USP - EGYEDI ÜZENET

Egyedi épített és természeti környezet, amit feltölt tartalommal a város művészetekhez köthető lüktetése, 
tevékenysége.

ÉRTÉKAJÁNLAT
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ÉLVEZD, HOGY ITT VAGY

Érkezz meg Szentendrére, hogy itt legyél. Hagyd, hogy 

átjárjon a város atmoszférája.

ITT MINDIG TÖRTÉNIK VALAMI

Elég ha itt vagy, minden más történik, ahogy annak 

történnie kell.

ÉLVEZD, HOGY SZENTENDREI VAGY

Élvezd, hogy itt élsz, más sokat adna érte!

A MÁRKA ÜZENETE - JAVASOLT IRÁNY



MOOD - JAVASLAT
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Célcsoport Célok Eszközök

Szentendreiek
● Város értékeinek rendszer szintű használata
● Idelátogatók elfogadása
● Identitástudat erősítése

● Szentendre márkamenedzser
● Város szintű workshopok
● Város alkalmazás

Rendszeres 
látogatók 

(pl. Budapestről 
hétvégén kiugrik)

● Város értékeinek rendszer szintű használata
● Itt élők tiszteletben tartása
● Elköteleződés kialakítása ajánláshoz
● Monetizálás

● Város alkalmazás
● Programfüzet
● Hirdetések

Egyszeri látogató 
(pl .buszos csoport)

● Város értékeinek rendszer szintű használata
● Monetizálás
● Itt élők tiszteletben tartása
● Pozitív márka benyomás kialakítása ajánláshoz

● Affiliate rendszer
● Hirdetések

Vállalkozók
● Város értékeinek rendszer szintű használata
● Bevonni őket a monetizálási lehetőségekbe
● Vállalkozói kedv és elköteleződés növelése

● Város alkalmazás
● Bevonás a döntésekbe
● Üzleti modell alapú kommunikáció

CÉLCSOPORT DIFFERENCIÁLÁS
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PERSZÓNÁK

A kutatás alapján szeretnénk bemutatni az általunk legjellemzőbbnek gondolt perszónákat, akikre majd a stratégia 

alapján készített kommunikációt.

Kommunikációs perszónák

● A perszóna egy elképzelt személy, melynek  jellemzői orientációt adnak egy fogyasztó típussal való 

kommunikációhoz.

● A perszónákat azért alkotjuk, hogy egy-egy fogyasztó típust meghatározva, az igényeiket, félelmeiket 

és jellemzőiket szem előtt tartva születhessenek reklámok, kommunikációs anyagok, vagy akár 

ajánlatok is.

● A perszónák köre bővíthető, szerepük a reklám és kommunikációs anyagok elkészítésekor fontos.

● Javasoljuk a későbbiekben a perszónák jellemzőinek pontosítását egy erre irányuló kutatás 

elvégzésével.
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PERSZÓNÁK

Tibor és Anna

● Budapesten élnek, 60 évesek.

● Felsőfokú végzettséggel rendelkzenek, rendszeresen 

járnak kulturális eseményekre.

● Ugyanolyan eséllyel érkeznek autóval, mint 

tömegközlekedéssel.

● Stabil anyagi háttérrel rendelkeznek, de megnézik, 

hogy mire költenek, gyerekeik elköltöztek.

● Kellemes emlékek és barátok  kötik Szentendréhez 

őket, érzelmi értékkel bír a látogatásuk.

● Kiállításmegnyitóra érkeztek, előtte sétáltak a 

városban, ebédeltek a barátaikkal egy eldugott 

étteremben, előadás után beültek még beszélgetni 

valahová egy pohár bor mellett.



>

>

Zsófi és családja (Tamás, Peti, Kati és Csili)

● Zsófi 33, Tamás 36 éves.

● Másfél éve költöztek Szentendrére, de Zsófi 

máris fontos tagja az óvodai szülői közösségnek, 

ahol kézimunka foglalkozásokat szokott tartani 

a gyerekeknek.

● Tamás még bejár dolgozni Budapestre.

● Fontos számukra Szentendre, sorra fedezik fel 

együtt a várost és intézményeit, vannak már 

helyi barátaik, kedvenc boltosaik, akikhez 

visszajárnak.

● Sokat járnak együtt kirándulni a környező 

erdőkbe, ahova budapesti barátaikat is elviszik.

PERSZÓNÁK
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PERSZÓNÁK

Márk (30), Eszter (28), Ádám (9)

● Márk programozó, egy fejlesztő cégnél dolgozik.

● Eszter gyerekkorában sokat járt Szentendrére és 

rengeteg szép emlék köti a városhoz.

● Budapesten élnek a III. kerületben.

● Rendszeresen járnak Szentendrére biciklivel, mert 

minden út más kalandot rejteget számukra.

● A mostani látogatásnál megálltak a Kacsakőnél, majd 

tovább tekertek a Japán Kertbe. Hazafelé ettek egy 

fagylaltot a Belvárosban és benéztek egy 

könyvesboltba is.

● Otthon megbeszélték, hogy eljönnek majd kettesben 

is este, amikor Ádám a nagyinál lesz.
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Dani (45) vállalkozó

● Budapesten több lakást és üzlethelyiséget ad ki, illetve 

több vendéglátóhelyet üzemeltet Budapesten.

● Szentendrén 10 éve él barátnőjével.

● Előszeretettel beszél meg üzleti találkozót Szentendre 

valamelyik kávézójába vagy éttermébe, mert számára 

itthon más az atmoszféra. Jót tesz az üzleti 

megbeszéléseknek.

● Barátaival rendszeresen kerékpároznak szentendrei 

kiindulóponttal.

● Van egy hajója a Vikingben, autóval közlekedik, de a 

városba mindig begyalogol.

PERSZÓNÁK
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A CATP szervezet nemzetközi találkozójának 
résztvevői

● A szervezet minden évben másik városban 

tartja találkozóját. Idén Budapestre szervezték, 

ahonnan a konferencia után kilátogattak 

Szentendrére, ahol kiscsoportos feladatokat 

oldottak meg.

● Busszal érkeztek, a Skanzenben volt egy 

délelőtti foglalkozásuk, majd bejárták a 

Belvárost.

● Egyikük kerámia emléktárgyat, ketten ékszert 

vásároltak egy-egy belvárosi galériában.

● A Főtéren ebédeltek.

● A mellékelt képet posztolták magukról a 

Facebookon.

PERSZÓNÁK
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Évi (52), Zsolt (57)

● Évi szentendrei születésű, itt nőtt fel, majd 

egyetemi évei alatt és utána még 10 éven 

keresztül nem élt itt. Amikor a gyerekek óvodás 

korúak lettek, akkor költöztek vissza Zsolttal, aki 

biztosítási matematikus,  műgyűjtő.

● A családi házat átépítették, ott rendezték be Évi 

grafikai stúdióját.

● Rendszeres látogatói a városi rendezvényeknek, 

kisebb galériák megnyitó eseményeinek.

● Online aktívak, rendszeresen olvassák a Szevit.

PERSZÓNÁK



MEGVALÓSÍTÁS



ÁTTEKINTÉS

Városmárka működése 2023-tól.

 VÍZIÓNK

NAGY
LÉPÉSEINK = 

KERETRENDSZER

ADOTTSÁGAINK

Szentendrét sok, különböző szervezet működése határozza meg.

Évtizedekben mérhető múlt és tapasztalat áll rendelkezésre.

Szentendre, mint egységesen elfogadott városmárka.

ERŐFORRÁS

A turisztikai koncepció kialakításra került.

PROJEKT
MENEDZSMENT KOMMUNIKÁCIÓ
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ÁTTEKINTÉS - NAGY LÉPÉSEINK

ERŐFORRÁS - PROJEKT MENEDZSMENT

A stratégia sikeres megvalósításához szükség van dedikált emberi erőforrásra, aki felügyeli, 

koordinálja és finomhangolja a marketing folyamatokat.

PROJEKT MENEDZSMENT - WORKSHOPOK

A résztvevő egységeknek közös munkafolyamatok, workshopok segítségével kell elérni a 

stratégia megvalósítását.

KOMMUNIKÁCIÓ

A fentiek leghatékonyabb kiterjesztése a kommunikáció, melyet közösen, egy keretrendszer 

alapján kell végig vinni a célok eléréshez.
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KERETRENDSZER

Első lépésként egy szabályokon alapuló keretrendszert kell kialakítani, ahol minden szereplő 

tudja a saját területét képviselni, az autonóm gondolatokat beépíteni a közösen épített 

folyamatokba. A kialakított keretrendszernek az alábbi területeket kell érintenie:

● Program: rendezvények, események, MINDEN AMI TÖRTÉNIK.

● Kommunikáció: általános és szervezet-specifikus kommunikáció, MINDEN AMIT 

MONDUNK.

A kereteket a város vezetése biztosítja, a tartalmat viszont a szervezetek töltik meg. Ezzel 

párhuzamosan minden szervezet saját működésének is kell tartalmaznia egységes 

Szentendre márkaajánlatokat.
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BRAND MANAGER - A brand manager, vagy más néven márkamenedzser a Szentendre márkát 
menedzseli, vagyis a legalkalmasabb marketing eszközök segítségével elősegíti a célok teljesülését.

Főbb feladatok, munkák:

● A hosszú távú stratégia lebontása éves célokra, a célok eléréséhez szükséges aktivitás terv kidolgozása és megvalósítása 

együttműködve a városi szervezetek vezetőivel.

● A fogyasztói igények, a városmarketing trendjeinek nyomon követése,

● Social média és digitális kampányok fejlesztése és tervezése. A márkaépítéshez kapcsolódó digitális csatornák finomhangolása 

és karbantartása (pl. weboldal, social média jelenlét, digitális kampány platformok, influenszerek kezelése, stb.)

● Aktív részvétel a brand különböző eseményeinek megszervezésében és kivitelezésében.

● Innovációk, új termékötletek generálása, termékfejlesztési javaslatok és megvalósítás.

● Fogyasztói kutatások kezdeményezése, készíttetése és elemzése, konklúziók levonása és az üzleti tervbe történő beépítése.

● A tervekkel összhangban a marketing költségvetés (budget) kialakítása és követése.

KERETRENDSZER & ERŐFORRÁS
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PROJEKT MENEDZSMENT - A döntéshozatali folyamat segítésére létre kell hozni és 

folyamatosan fenntartani egy iterációs keretrendszert, amihez mi a Business Model Canvas 

workshopot javasoljuk.

A Business Model Canvas egy stratégiai menedzsment és lean startup módszer már létező 

vagy új cégek üzleti modelljének fejlesztésére és dokumentálására. A módszertan különösen 

hatékony olyan szervezeteknél, ahol “silómentes” működési modell alakult ki, azaz közös 

munkán alapul a stratégia megvalósítása.

Egy business model canvas 9 részből áll. A kilenc elem a következő: értékajánlat, vevők, 

csatornák, ügyfélkapcsolat, bevétel, költség, kulcs tevékenységek, erőforrások, partnerek.

KERETRENDSZER & ERŐFORRÁS
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BUSINESS MODEL CANVAS

A Business Model Canvas az 

üzleti modell és működés 

vizualizálásának egyszerű 

ábrázolására szolgál. Segít 

megérteni a márka működését, 

és a célok, erőforrások, valamint 

a lehetőségek könnyebb 

átláthatóságát.

Ezt egy 1-2 napos workshop 

keretén belül lehet kidolgozni 

az érintettekkel együtt, majd 

folyamatosan megvizsgálni 

negyed éves rendszerben. 

  

Érdekeltek: lakosok, 
vállalkozások, intézmények

Legfontosabb 
Tevékenységek

Legfontosabb Értékajánlat

Legfontosabb Erőforrások

Csatornák

Vásárlói 
Szegmensek

Költség Struktúra

Bevételi Források

Vásárlói kapcsolattartás
és információk



BUSINESS MODEL CANVAS

3-4
legfontosabb 
szegmens?

Mik a 
szolgáltatások, 
van-e termékünk? 
Mit biztosítunk a 
szegmenseknek?

Soroljuk fel az első három bevételi forrást. Ha 
ingyen csinálunk dolgokat, adjuk ide azokat is.

Hol kommunikálunk? 
Hogyan juttatjuk el az 
értéket?

Hogyan 
kommunikálunk, 
tartjuk fenn a 
kapcsolatot?

Mik a 
legfontosabb, 
mindennapos 
tevékenységek?

Azok az emberek, 
ismeretek, eszközök és 
pénz, amelyekre szükség 
van a működéshez.

A legfontosabb 
résztvevők a 
szervezet 
életében, akik 
nélkül nem 
tudna működni.

Legfontosabb költségek a tevékenységek és az 
erőforrások alapján.
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FELÜLET - Kell egy egységes, a programokat bemutató felület, vagy az adott szervezetnek 
egységesen kell kommunikálni, integrált jelleggel, bemutatva a többi városi lehetőséget is. 
Ezen a felületen az egyes célcsoportok más és más információval kell, hogy találkozzanak.

TARTALOM - Történetmesélésre kell erőforrást biztosítani. Ezt segítheti egy közös felület, egy 
események, programok és történetek bemutatására alkalmas weboldal, vagy applikáció, amit 
kiegészhet helyben és időben egy városkártya, ami azt támogatja, hogy minél többféle 
helyszínre, programra jusson el az itt élő vagy az idelátogató.

Nem egy híres emberről kell “albumot” készíteni, hanem a város 100 karakteres személyéről 
(Barcsay-tól Lacibácsin át EF. Zámbó Istvánig). 

A tartalom gyártásnak egységesnek kell lennie a szervezetek részéről, ami azt jelenti, 
hogy részben meghatározott paneleket használnak és részben kifejtik saját maguk 
entitását, vagy az adott témához kapcsolható relevanciájukat.

KOMMUNIKÁCIÓ



>
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KOMMUNIKÁCIÓS PÉLDA
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Szentendre alkalmazás B2B - Az abban megjelenő szolgáltatók, vállalkozások hirdetési, megjelenési hozzájárulást 
fizethetnek, mert jobb elérést biztosít más hirdetési felületnél.

Szentendre alkalmazás B2C - Parkolást, jegyvásárlást intézhetem ezen keresztül. Mivel hasznos, ezt használom a 
programok és a város megismerésére.

Szentendre export B2G - Szentendrén keresztül bemutatni a nagykövetségeknek Magyarország múltját és jelenét. 
(Skanzen és Szentendre kulturális és turisztikai intézményei)

Szponzor keresés - Identitással és eléréssel rendelkező város könnyebben talál szponzort, vagy hirdetőt egy egy 
programjára, vagy aktivitásához.

Programszervezési költségek - Város által szervezett programok költségét részben vagy egészben a magán, vagy a 
szolgáltató szektor átvállalhatja, amihez a város csak a keretrendszert, vagy csatornáit biztosítja.

Szentendre reklámajándék - Egységes, pop up jelleggel értékesített városi márkát viselő kollekció és 
reklámajándékok. 

Hirdetési költségek optimalizálása - Az egymást erősítő kommunikáció költséghatékonyabb hirdetést, nagyobb 
elérést biztosít. 

MONETIZÁLÁSI LEHETŐSÉGEK (példák)



ÁTTEKINTÉS

Keretrendszer

Első lépésként egy 

szabályokon alapuló 

keretrendszert kell 

kialakítani, ahol minden 

szereplő tudja a saját 

területét képviselni, az 

autonóm gondolatokat 

beépíteni a közösen 

épített folyamatokba.

Brand manager

A brand manager, vagy 
más néven 
márkamenedzser a 
Szentendre márkát 
menedzseli, vagyis a 
legalkalmasabb 
marketing eszközök 
segítségével elősegíti a 
célok teljesülését.

Workshop

A döntéshozatali 

folyamat segítésére létre 

kell hozni és 

folyamatosan fenntartani 

egy iterációs 

keretrendszert, amihez 

mi a Business Model 

Canvas workshopot 

javasoljuk.

.

Monetizálás

A monetizálás 
lehetőségekre inkább 
következményt 
tekintünk.

Kommunikáció

A tartalom gyártásnak 
egységesnek kell lennie 
a szervezetek részéről, 
ami azt jelenti, hogy 
részben meghatározott 
paneleket használnak és 
részben fejtik ki saját 
maguk entitását, vagy az 
adott témához 
kapcsolható 
relevanciájukat.



ÖSSZEGZÉS



VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Anyagunk célja volt bemutatni, hogy a Szentendre márka milyen stratégia mentén képes elérni a város 
vezetése által meghatározott célt,  hosszú távon egységes, megfelelő mértékű növekedést produkáló 
márkává válni. A stratégia alapján egy erőforrás-szűkös helyzetben optimális döntések születhetnek, 
ehhez azonban szükséges a főbb gondolatokat stratégiai és operatív szinten is beépíteni a működésbe:

● Szabályokra, azok keretrendszerbe foglalására van szükség. Ezt minden szervezetnek és annak 

vezetőjének el kell fogadnia, az önmegvalósítás nem lehet elsődleges cél, inkább következménye 

egy jól felépített keretrendszernek.

● Dedikált márkamenedzseri erőforrás nélkül a fentiek nem fognak működni.

● A folyamatokat a szervezeteknek közösen kell iterálnia, erre ad megfelelő keretet a javasolt modell.



MÉRFÖLDKÖVEK

● Bevonva az érdekelteket, egy iterációs folyamat során feltérképeztük Szentendre márka 

helyzetét.

● Felállítottunk egy, a rendelkezésre álló adatok, tapasztalatok alapján legjobbnak ítélt 

stratégiai irányt is tartalmazó hipotézisrendszert.

● Kutatást végeztünk.

● A kutatás alapján formáltuk a korábban felállított irányt, meghatároztuk a marketing 

célokat, és a hozzájuk tartozó stratégiát.

● Kialakítottunk egy javasolt akciótervet.



VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

● Kialakítható lesz a célcsoport számára fontos üzeneteket tartalmazó, kommunikációs akcióterv.

● Egységes kommunikáció: kinek mit kommunikálunk, milyen felületen?

● Felépíthetők saját kommunikációs csatornák, valamint  digitális eszköztár.

● További, kreatív koncepciók biztos alapra lesznek tervezhetők: pl. városkártya.

● Egy évre előre kialakítható a teljes marketing és kommunikációs akcióterv, melyet a külső 

tényezők hatására agilisan, akár napi szinten tudnak változtatni a stratégiai irányok alapján.

● Egységes rendezvény koncepció.

● Monetizálási lehetőségek.



Valósítsuk
meg együtt!

Szabó Ádám

+36 30 852 32 48

szabo.adam@brandtailor.hu


