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Miért fontos a régiómárkázás –
Zakaj je pomembno znamčenje regije?

• Turisták vonzása – Pritegniti turiste

• Letelepedők vonzása – Pritegniti nove prebivalce

• Helyi termékek eladása – Prodaja lokalnih izdelkov

• Befektetők vonzása – Pritegniti vlagatelje

• Rendezvények elnyerése – Pridobiti prireditve

• Hírnév erősödése – Krepitev prepoznavnosti

• Helyiek (köz)érzetének javulása, lokálpatriotizmus – Izboljšanje 
splošnega počutja lokalnih ljudi, krepitev občutka pripadnosti

• Versenyképesség erősödése – Krepitev konkurenčnosti

• Stb - itd.



Agenda avagy a témához kapcsolódó kérdések –
Agenda oziroma vprašanja povezana s tematiko

• Ki az előadó és miért ért a témához – Kdo je predavatelj in zakaj se 
spozna na temo? 

• Mi a márka és mi a márkázás – Kaj je blagovna znamka in kaj je 
znamčenje?

• És mi a régiómárkázás – Kaj pa je znamčenje regije?

• Milyen lépésekből áll – Kateri koraki ga sestavljajo?

• Miért építsünk KÖZÖSEN márkát – Zakaj SKUPAJ graditi blagovno 
znamko?

• Jó gyakorlat: magyar-szerb Interreg projekt – Primer dobre prakse: 
projekt Interreg Madžarska-Srbija 



KI AZ ELŐADÓ
ÉS MIÉRT ÉRT A TÉMÁHOZ –

KDO JE PREDAVATELJ IN ZAKAJ
SE SPOZNA A NA TEMO?



Elméleti háttér – Publikációk
Teoretično ozadje - Publikacije



Elméleti háttér – Publikációk a tágabb témában –
Teoretično ozadje – Publikacije o širši tematiki

KAKO BO IZ NASELJA POSTALA BLAGOVNA ZNAMKA?

OSNOVE ZNAMČENJA MEST

Vsak župan si želi, da bi njegovo naselje bilo bolj privlačno za turiste

Da bi bilo več 
vlagateljev in podjetjih 
in s tem več davčnih 
prihodkov.

Da bi lokalni pridelki 
in izdelki bili bolj 
prepoznavni.

Da bi se 
priseljevali, delali 
in učili v naselju.

Zlasti pa: da bi bili prebivalci zadovoljni 
in ponosni na svoje mesto in se okrepil 
njihov občutek pripadnosti.



Elméleti háttér – Publikációk kifejezetten a szűk témában 
Teoretično ozadje – Publikacije izrecno o tej tematiki

ALI TUDI MIKROREGIJI PRIPADA VELIKA BLAGOVNA ZNAMKA? ZNAMČENJE VOJVODINSKEGA 
MESTA KANJIŽA KOT PRIMER DOBRE PRAKSE 



Oktatás – Többek között itt  
Poučevanje – med drugimi na



Elméleti háttér – Könyvek
Teoretično zaledje - Knjige



Gyakorlati háttér – Szövetség
Praktično ozadje - Združenje 



Gyakorlati háttér – Zsűrizés 
Praktično ozadje - Ocenjevanje



Gyakorlati háttér – Városmárkázás tanácsadás
Praktično ozadje – Svetovanje pri znamčenju mest



Filozófiai háttér – Mottó
Filozofsko ozadje - moto



MI A MÁRKA 
ÉS MI A MÁRKÁZÁS 
KAJ JE BLAGOVNA

ZNAMKA IN KAJ
ZNAMČENJE?



Mi a márka – Kaj je blagovna znamka?

„Egy név, kifejezés, jel, szimbólum, dizájn, vagy ezek kombinációja,  
amelynek célja, hogy egy eladó vagy eladói csoport 

termékét vagy szolgáltatását azonosítsa, 
és megkülönböztesse a versenytársakétól.”

„Ime, besedna zveza, znak, simbol, design ali njihova kombinacija, 
namenjena identifikaciji izdelka ali storitve prodajalca ali skupine 

prodajalcev, da bi se ta razlikoval od konkurence.“

Amerikai Marketing Szövetség
Ameriško združenje za marketing



Mi a márka –
Kaj je blagovna znamka?

Egyrészt egy név – Po eni strani ime

Másrészt hozzáadott érték (funkcionális és emocionális) – po drugi 
strani dodana vrednost (funkcionalna in čustvena)

Papp-Váry Árpád



„A brand az, amit a fogyasztó érez
a termék/szolgáltatás iránt.”

„Blagovna znamka je tisto, kar potrošnik čuti do 
izdelka/storitve.”

David Ogilvy

Mi a márka –
Kaj je blagovna znamka?



Mi a márka – Kaj je blagovna znamka?

• A márka egy személy zsigeri érzése egy 
termékről, szolgáltatásról vagy vállalatról. -
Blagovna znamka je osebni občutek o izdelku, 
storitvi ali podjetju. 

• ZSIGERI ÉRZÉS: mert mindannyian érzelmi 
lények vagyunk – OSEBNI OBČUTEK: ker
smo vsi čustvena bitja

• EGY EMBER ÉRZÉSE: a márka mást és mást 
jelenthet, ám ezek valahol összeérnek –
OBČUTEK ENE OSEBE: blagovna znamka
sicer lahko za vsakega pomeni nekaj drugega, 
vendar se niti ekrat srečajo

(Marty Neumeier)



Márka és márkázás
Blagovna znamka in znamčenje

• A márka az eredmény – hogy azzal kapcsolatban 
mit tud, gondol, érez, tapasztal a fogyasztó. – Blagovna znamka 
je rezultat – kaj potrošnik v zvezi z njo ve, misli, čuti, doživlja.

• A márkázás (márkaépítés) pedig a folyamat, ahogy 
a márkatulajdonos tudatosan próbálja befolyásolni ezt a képet. -
Oblikovanje blagovne znamke (branding) je proces, v katerem 
lastnik blagovne znamke zavestno poskuša vplivati na to podobo. 



A márkázás szó eredete –
Izvor pojma znamčenje

Billogozás - Označevanje



A márkázás szó eredete – Izvor pojma znamčenje

A márkanév „beégítése” – „Vžgati” blagovno znamko 



A modern márkázás lényege 
Bistvo sodobnega znamčenja

A márkához kapcsolódó pozitív gondolatok beégetése
Vžgati pozitivne misli povezane z blagovno znamko



„A márka elsősorban a vásárlók fejében létezik 
és gyakran a hírnév szinonimája. 

Vagyis egy márka az, aminek a vásárlók gondolják. 

A brandmenedzser pedig arra törekszik, 
hogy a fogyasztóknak 
megfelelő elképzeléseik legyenek.”
Blagovna znamka obstaja predvsem v glavi 
potrošnikov in je pogosto sinonim za 
prepoznavnost. Z drugimi besedami, blagovna 
znamka je takšna, kot si jo predstavljajo stranke.
Vodja blagovne znamke si prizadeva, da bi 
potrošniki imeli pravo predstavo.











MI A RÉGIÓMÁRKÁZÁS?
KAJ POMENI ZNAMČENJE

REGIJE?



Mi NEM az? Vagy csak részben az –
Kaj NI to? Ali pa je le delno.



Akkor mi az? 
Kaj potem je?

A helymárka fejlesztésének, menedzselésének és kommunikációjának 
komplex, avagy holisztikus megközelítése és folyamata.

Kompleksen oziroma celovit pristop in proces razvoja, upravljanja in 
komuniciranja blagovne znamke kraja.

Célja a versenyképesség kialakítása, visszaszerzése vagy fenntartása, 
úgy, hogy közben a hely fenntartható fejlődéséhez is hozzájárul. 

Namen blagovne znamke je vzpostaviti, ponovno pridobiti ali ohraniti 
konkurenčnost in hkrati prispevati k trajnostnemu razvoju kraja. 





Erre mind-mind kiterjed
In vključuje vse to

2K modell = Kínálatfejlesztés és Kommunikáció

Model 2K – Razvoj ponudbe in komunikacija



Erre mind-mind kiterjed
In vključuje vse to

• Hardware (pl. infrastruktúra, épületek – npr. infrastruktura, zgradbe), 

• Software (pl. események, történetek – npr. dogodki, zgodbe), 

• Orgware (pl.kooperatív szervezeti felépítés) területén – (npr. skupna 
organizacijska struktura)

• Virtual ware (pl. szimbólumok és szimbolikus tevékenységek, 
weboldalak) – (npr. simboli in simbolične aktivnostni, spletne strani)

HSOV modell:



RÉGIÓMÁRKA –
BLAGOVNA ZNAMKA REGIJE

egy illetve sok 
ember érzései, 

gondolatai, tapasztalatai 
az adott régióról 

– občutki, misli, izkušnje
posameznika ali več oseb o regiji

RÉGIÓMÁRKÁZÁS – ZNAMČENJE REGIJE

bizonyos jellemzők kiemelése
vagy megteremtése és azok
konzisztens kommunikációja
poudarjanje ali ustvarjanje
določenih funkcij in njihovo

dosledno komuniciranje.

RÉGIÓ - REGIJA
(objektív valóság)

(Objektivna realnost)

EGYÉB ELEMEK – DRUGI ELEMENTI

a fogyasztó érzékelésében
Kakor jih čuti potrošnik



MILYEN LÉPÉSEKBŐL ÁLL?
IZ KAKŠNIH KORAKOV JE 

SESTAVLJENA?



Egy régiómárkázási „projekt” lépései 
Koraki „projekta” znamčenja regije

1) Felvezetés, a régiómárkázás céljainak tisztázása – Uvod, razjasnitev namena znamčenja regije

2) Régiómárka munkacsoport felállítása – Vzpostavitev delovne skupine regijske blagovne znake

3) Régiómárka felmérése és elemzése – Ovena in analiza regijske blagovne znamke

4) Pozicionálás: a régiómárka stratégia központi ötlete – Pozicioniranje: strateška osrednja ideja
regijske blagovne znamke

5) A pozicionálás beépülése a kínálatfejlesztésbe – Vključitev pozicioniranja v razvoj ponudbe

6) A pozicionálás beépülése a kommunikációba – Vključitev pozicioniranja v komuniciranje:
egységes vizuális és verbális arculat megteremtése – vzpostavitev enotne vizualne in verbalne
celostne podobe

7) Integrált marketingkommunikációs mix használata – Uporaba integrirane mešanice marketinške
komunikacije

8) Rendszeres monitoring, értékelés, visszacsatolás – Redno spremljanje, evalvacija, povratne
informacije



MIÉRT ÉPÍTSÜNK
KÖZÖSEN MÁRKÁT?

ZAKAJ SKUPAJ GRADITI
BLAGOVNO ZNAMKO?







A 21. század nyerő stratégiája
Zmagovalna strategija 21. stoletja



Miért építsünk közösen régiómárkát?
Zakaj skupaj graditi regijsko blagovno znamko?

• Mert együtt vagyunk érdekesek – Ker smo skupaj zanimivi
(Avagy külön-külön nem vagyunk azok.) (Oziroma posamično nismo)

• Mert így nagyobb a kínálat a fogyasztónak, turistának – Ker dobi 
potrošnik, turist večjo ponudbo

• Mert így több vendégéjszakát tölt itt, több pénzt költ el – Ker bodo 
gostje pri nas opravili več nočitev in porabili več denarja 

• Mert településenként külön-külön nincs rá elég büdzsénk – Ker 
posamezna naselja nimajo zato dovolj denarja

• Mert megkönnyíti a marketinget – Ker nam olajša trženje 



AKKOR LÁSSUK 
A GYAKORLATBAN!

NO, PA POGLEJMO, KAKO TO
POTEKA V PRAKSI!


