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Az előadás szerkezete 

• Vállalati identitás története 

• Mit jelent, miért fontos? 

• Kutatás a hazai KKV szektorban 

• Hipotézisek 

• Eredmények 

• Új kutatási kérdések 



Hogyan kezdődött? 

 

 

 

 

 

 

 
 

Képek forrása: google.com 



Márka, személyiség, identitás… 

• 1. korszak: CI = tulajdonos 

• 2. korszak: CI = márka 

• 3. korszak: CI = design 

• 4. korszak: CI = ernyő identitás 

• 5. korszak: CI = image és ön-image rés 

• 6. korszak: CI = tőke 

 



Vállalati identitás és profit 

A „hírnév elvesztésének” ára - a válság után egy héttel 

bekövetkezett részvényár-csökkenésben mérve 
Forrás: Reputation Institute 

Szinergikus CI előnye: 
 

Höffner: árszint, fogyasztói és dolgozói lojalitás 
(Forrás: Sándor, 2003) 

MORI: részvényár, értékesítés, együttműködés, toborzás… 
(Forrás: Olins,1995) 



Vállalati identitás elmélet 

• „A vállalati identitásmenedzsment  a 

szervezet missziójának, filozófiájának 

és világképének kialakításával, 

fejlesztésével és kommunikálásával 

foglalkozik. Mindennek stratégiai szinten, 

és a vállalati alapértékekre, kultúrára és 

viselkedésre alapozottan kell működnie.”  
(Balmer, International Corporate Identity Group-ICIG) 

 

 

 

 



Empíria: minta és módszertan 

IT szektor és építőipar 

 

Desk research 

50+50 website / checklist 

Szinergia /  CI elemek 

SPSS értékelés 

 

Mélyinterjú + kérdőív 

5+5 vezetői mélyinterjú  

Háttér, idődimenzió 

 



Hipotézisek 

Hipotézis 1: 

A CI modell magja szükséges a szinergiához 

  Kultúra, filozófia, stratégia 

Hipotézis 2:  

Az IT szektorban gyakoribb a szinergikus CI  

  Oka  IT tudás / csatornák / aktivitás 

Hipotézis 3: 

A kidolgozott HR politika +hatása a CI szinergiára 

  Oka  A vállalati kultúra szerepe a CI-ben 

 



Eredmények – Desk research 

• Hipotézis 1: CI mag / szinergia                  
• Építőipar: vállalati kultúra 

• IT szektor: vállalati filozófia 

• Hipotézis 2: IT tudás / CI szinergia            
• IT szektor: több szinergikus CI, több csatorna 

• Hipotézis 3: vállalati kultúra / CI szinergia  
• IT szektor: nincs kapcsolat 

• Építőipar: fregmentálódott minta, kis elemszám  



Eredmények - Mélyinterjú 

• Kérdőív:  

• Design szerepe 

• Beazonosítható mérföldkövek, életciklusok 

• Mélyinterjú: 

• Vezetői csoportok motiváció alapján 

• Fókusz  problémás területre 

 



Összegzés 

A vezető szerepe a KKV szektorban  

• Tudáshiány / ösztönös menedzselés (Ravasi et al) 

Módszertan: 

• Publikált információk (Kilduff) 

• Iparági szűkítés (Balmer, Brown) 

• Folyamat és idődimenzió (Szeles, Olins) 

• Egyéni és szervezeti identitás (Haslam, Ashfort, Hodgkinson) 

 



Köszönöm a figyelmet! 

E-mail: aniko.almasi@addrax.hu 

Jelen előadást „Az SZTE Kutatóegyetemi Kiválósági Központ 

tudásbázisának kiszélesítése és hosszú távú szakmai fenntarthatóságának 

megalapozása a kiváló tudományos utánpótlás biztosításával” című, 

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 azonosítószámú projekt támogatja. A 

projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósul meg. 


