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Az EYOF 2017-ben rejlő potenciál kiaknázása 

2017-ben megrendezésre kerül az első magyarországi olimpiai esemény, ugyanis 
Győr szervezi a nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált. A rendezvény számos 
lehetőséget és nemzetközi kitörési pontot tartogat, melyeket érdemes előzetesen is 
számba vennünk. 

A kulturális és sportesemények gazdaságfejlesztő szerepére mutat rá az EYOF 
megrendezése, melyet a szakirodalom és a korábbi szervezések tapasztalatai alapján 
ismertetünk. Számba vesszük a várható nemzetközi imázshatásokat, a társadalmi – 
gazdasági – politikai fejlődési lehetőségeket. Írásunkban kitérünk a Győr előtt álló 
aktuális kihívásokra, és azok teljesíthetőségére is. Megoldási javaslataink között 
különösen koncentrálunk a helyi lakosság bevonására és aktivizálására, amely a 
szervezés egyik kulcseleme. 

1. Identitásmarketing 

A várostermék sokkal komplexebb a fogyasztói árucikkeknél, a termék ugyanis ez 
esetben azonos magával a területtel, a régióval, a településsel (Kozma, 2002). „A 
város esetében az épített környezetet, a szolgáltatások bizonyos csoportját kell eladni, 
értékesíteni, amelyet nem ugyanúgy értékelnek az eladók és a vevők, gyakran nem is 
ugyanaz a kép jelenik meg a fejükben, mikor elvileg ugyanarról a településről 
beszélnek.” A termék komplexitását mutatja Gordos (2000, p. 185) megfogalmazása, 
melynek értelmezésekor érdemes szem előtt tartani, hogy nem csupán az eladók és 
vevők, hanem a rendkívül sokrétű célpiac szemében is mást és mást jelent ugyanaz a 
terület. 

Kozma (1995. p. 40) szerint a várostermék esetén figyelmet kell fordítanunk az 
ún. shadow-hatásra is. „Ez azt takarja, hogy egy város marketingtevékenységét 
jelentősen befolyásolja a környezetében fekvő más települések illetve a nagyobb 
közigazgatási egységek (pl. a megye, esetleg az ország) munkája, amely lehet jobb, 
rosszabb, vagy esetleg teljesen más témára irányuló.” Néhány város így már a kiinduló 
pontban versenyelőnnyel, míg mások hátránnyal indulnak a települések közti 
döntéshelyzetekben. 

Összefoglalóan egy város esetében eladásra kerül annak megjelenése, kultúrája 
és kommunikációja. A területidentitás elemei a következőképpen csoportosíthatóak: 

 Design (földrajzi elemek, építészeti jellemzők, a város szimbolikus 
önábrázolása vizuális eszközökkel, képekkel, zászlókkal, színekkel); 

 Kultúra (hagyományok, szokások, a városban élő polgárok mentalitása, az 
önkormányzat viszonyulása a lakossághoz); 
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 Kommunikáció (médiahasználati eszközök, tájékoztatók, rendezvények).  

A fenti csoportosításban Törőcsik (1995) a Corporate Identity gazdasági 
szervezetekre alkalmazott modelljét vette alapul, és ezt terjesztette ki a településekre. 
A városmarketing szakirodalmába a fogalmat Anholt ültette át, az általa használt 
Competitive Identity (versenyképességet szolgáló arculat) kifejezéssel (Anholt, 2007). 
A településekre alkalmazott CI tartalmazza a márkázás, PR, turizmus és 
kereskedelem-támogatás területeit.  

A városidentitás „megközelíthető úgy, mint az adott városról egy egyén fejében élő 
kép, ismeret, amely megkülönböztet, beazonosít egy várost, s mint pszichológiai 
megjelenés, kognitív konstrukció értelmezhető, azaz, a terület/város azonossága, 
megkülönböztethetősége, személyiségeként értelmezhető” (Piskóti, 2012, 298. o.). 
Másrészt Werthmöller (1995) szerint a területidentitás fogalmát meghatározhatjuk a 
célcsoportok azonosulási szintje alapján is. Utóbbi alapján az egyén (helyi lakos) 
területi kötődését és a helyi összetartozás-érzést tartalmazza a CI. Érdemes tehát 
megvizsgálni egy terület megkülönböztető jegyeit, alapvető pozícióját, de emellett azt 
is, hogy mennyiben azonosulnak a helyiek a külső imázzsal.  

1.1. Nagyrendezvények fejlesztési hatásai 
A szakirodalom szerint a rendezvények, sportesemények különösen nagy segítséget 
nyújthatnak egy ország vagy város újrapozícionálásban, azaz a márkázásban (Piskóti, 
2012). Mások szerint a turisztikai látogatottság növekedése egyértelműen a 
nemzetközi hírű eseményeknek köszönhető (Rácz, 2006). Kérdés, hogy mely 
események tartozhatnak a megarendezvények körébe, melyre a választ Weiss (2008) 
adja meg: „A nagyrendezvények (mega events) egyszeri vagy ismétlődő időben 
korlátozott időtartamú események, amelyek az egyediségük alapján globális 
jelentőségű média figyelmet nyernek, s a látogatók irányában magas vonzerőt 
mutatnak. A rendezvény odaítélése formális pályázat útján történik. A pályázatra és a 
megvalósításra többnyire saját társaságot alapítanak, amely szoros kapcsolatot tart 
fenn az átadó jogtulajdonossal.”  A definíció tökéletesen ráillik a cikkünk alapját képező 
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra (EYOF), mely a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 
felügyelete alá tartozik. A szakirodalom értelmében tehát a 2017-es győri EYOF-ra is 
tekinthetünk úgy, mint megarendezvényre. 

A nagyrendezvények számtalan pozitív hatással bírnak a turisztikai 
attraktivitáson túlmenően, melyet az 1. ábra szemléltet. Az események hatásrendszere 
mégis öt elemben összefoglalható, melyeket érdemes kommunikálni (Piskóti, 2012). 
Imázshatások alatt a település nemzetközi ismertségének, megítélésen javulása, az 
üzenetek szélesebb közönségnek való eljuttatását értjük. Ökológiai hatásként a 
lakosság környezettudatosságának javulását, a város élhetőbbé válását értjük, melyet 
az új standardok vagy ökológiai beruházások segíthetnek elő. A nagyrendezvények 
gazdasági hatása sem mellékes. Az üzleti és szabadidő-turizmus is jelentős 
mértékben növekedhet, az infrastruktúra látható módon korszerűsödik, amely a 
további cégek letelepedését, telephelyválasztását is orientálhatja.  



1. ábra: A megarendezvények sokrétű hatásai 

 
Forrás: Piskóti (2012, p. 328.) szerkesztése Weiss (2008) alapján 

 

Politikai értelemben a városvezetés cselekvési kompetenciája is 
demonstrálható egy megarendezvény szervezési jogának elnyerésével, amely 
menetközben újabb diplomáciai kapcsolatokhoz, a különböző népek megértéséhez 
vezet. A kulturális sokszínűség mellett a településen élők identitása, büszkesége is 
erősödhet, amely a korábbi hagyományok kiújulásában ölthet testet. A felsorolt 
társadalmi hatások mellett a megfelelő megarendezvények következtében az 
életminőség (egészségügy, szabadidős lehetőségek, közlekedés) is javul, amely 
pozitív befolyással bír a kulturális fogyasztásra, a sportolási szokásokra. Kiemelten 
fontos hatás a településen élők nyitottságának, befogadó készségének erősödése is. 
A vendégszerető helyiek pedig pozitív impulzusokat adnak a településre érkező 
turistáknak, akik kényelemben és biztonságban, kellemes légkörben érezhetik 
magukat. 

1.2. Sportesemények a városmarketingben 
A sportmarketing a sportesemény piaci kapcsolatait rendszerezi (Pope – Turco, 2001), 
illetve a sportfogyasztó vágyait és szükségleteit elégíti ki (Schlossberg, 1996). Berkes 
(2008) szerint a „sportmarketing két fő területe a sporttermékek- és szolgáltatások 
értékesítése közvetlenül a sportok fogyasztóinak (marketing of sport), valamint piaci 
termékek, szolgáltatások értékesítése a fogyasztók felé promóciós eszközként 
használva a sportot (marketing through of sport)” (Shannon, 1999). Jelen 
pályamunkában nem kifejezetten a sportmarketing és az abban érintett szponzoráció 
kérdéseit bontjuk ki, hanem a sporteseményekre építkező városmarketinggel 
foglalkozunk. Több esettanulmányt is feldolgozhatnánk, melyben a 
sportrendezvényeket sikeresen felhasználta egy település, önmaga pozícionálására. 



Az alábbiakban két esetről írunk, melyek segítségével európai nagyvárosok mintájából 
tanulhatunk.  

Torino például a 2006-os téli olimpia szervezését megelőzően gondosan 
felépítette új márkaimázsát. A szürke és hideg iparváros helyére egy barátságos, 
kreatív centrummá pozícionálták a várost. Az olimpiai játékokkal párhuzamosan 
kulturális olimpiát is szerveztek, további programlehetőséget – és a város 
megismerését kínálva a turistáknak. Mielőtt beindították volna a rendezvény országos 
és nemzetközi propagandáját, a lakosság megnyerésén dolgoztak. A torinoiak 
támogatása az egész olimpián sokat jelentett, több ezren önkéntesként segítették a 
szervezőket. A városban élők megértették, hogy a rendezvény valóságos ugródeszka 
Torino új arcának megmutatásához. 

Schulke (2007) hamburgi esettanulmányából sok tanulságot szűrhetünk le a 
sportesemények városmarketingben való alkalmazásáról. A városban éveken át 
gyakorta szerveztek különböző sportversenyeket, így aztán a városvezetés 
érdemesnek tartotta a sportváros-koncepció kiépítését, melynek segítségével 
országon belül és nemzetközi szinten is pozícionálható Hamburg. A tágabb 
koncepcióhoz hatékony együttműködési rendszert, és erre építkező programtervet 
állítottak össze, ún. kompetenciaközpontok segítségével. A központ lényege, hogy 
egységbe tömöríti a hatóságokat, oktatási intézményeket, sportegyesületeket, 
rendezvényszervezőket, de akár még a sportszergyártókat is, ami összehangolt 
városfejlesztést tesz lehetővé. A városi beruházásokat, infrastrukturális fejlesztéseket 
a sportváros-koncepcióhoz igazították.  

2. ábra: Hamburgi sportesemények komplex ábrázolása 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Schulke (2007) 16. o. 
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A megfelelően kialakított szervezeti és tárgyi feltételek mentén már sokkal 
könnyebbé vált a jelentősebb sportesemények rendezési jogának megszerzése. A 
sportpiaci trendek figyelése mellett a városi adottságokra és tradíciókra, a célcsoportok 
igényeire szabottan szervezi és kommunikálja Hamburg a sporteseményeket (4T 
alkalmazása). A tudatos építkezés eredményeképpen a városba látogatók száma, és 
a rendezvények gyakorisága is ugrásszerűen növekedett. Egy 2004-es felmérés 
szerint évente 5 milliónál is több látogató érkezik a különböző sporteseményekre, 
amely erőteljesen meghaladja a múzeumok és zenei rendezvények látogatottságát. 

1.3. Marketingkommunikáció 

Hamburg példája alapján jól látszik, hogy érdemes egy település identitását 
megkeresni, és utána következetesen arra építeni. Az identitás menedzselése 
leginkább a marketingkommunikáció eszköztárán keresztül valósulhat meg, így 
néhány oldalon át erre a területre fókuszálunk. 

1.3.1. Területidentitás menedzselése 

A területidentitás meghatározásának vagy változtatásának hátterében általában a 
pozitív imázs kialakítása, az adott földrajzi hely kedvező megítélése, attraktivitásának 
növelése áll (Baker – Balmer, 1997). Az identitás meghatározásának és kialakításának 
folyamata Szeles (2001) szerint négy részből áll, melyeket a 3. ábra szemléltet. 

3. ábra: Identitás kialakításának folyamata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Szeles (2001) alapján saját szerkesztés 
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Az identitás meghatározásának első lépése tehát a terület ismertségének, imázsának 
felmérése, a célcsoportok azonosítása és jellemzése. A kutatásra építkezve a folyamat 
kreatív része következik, melynek célja a szegmensek figyelmének megragadása, 
tetszésük elnyerése és az életminőség javítása. A piaci bevezetés lényegében az a 
kommunikáció, amellyel tudatosítjuk a célcsoportokban a területben végbe menő 
változásokat, bemutatjuk az új identitáselemeket. Habár negyedik fázisként szerepel 
az ellenőrzés, ideális esetben a folyamat minden lépcsőfokát követi (Van Riel – 
Balmer, 1997). A kivitelezés abban az esetben megfelelő, ha a területre vonatkozó 
következő identitások közelítik egymást:    

• tényleges identitás (actual identity); 

• kommunikált identitás (communicated identity); 

• megtervezett identitás (conceived identity); 

• ideális identitás (ideal identity); 

• vágyott identitás (desired identity). 

1.3.2. Marketingkommunikációs modellek 

A megfelelő kommunikációs terv összeállításához nem árt a reklámszakmában is 
elfogadott és használatos modelleket alkalmaznunk, melyeket szintén a 
szakirodalomban találhatunk meg. A következőekben kettő, egymással összefüggő 
modellt mutatunk be, melyekre építkezve készítettük el az EYOF2017 előzetes, 
lakossági kampánytervét.   

 Első modellünk a 19. század fordulójára nyúlik vissza, amikor is E. S. Elmo Lewis 
(1903) megalkotta az AIDA-modellt, a reklámfolyamat érzelmi-tudati fázisait. A séma 
tehát már megkülönböztette az érzékelés kognitív, affektív és konatív fázisait. Az AIDA 
négy angol kifejezésből megalkotott mozaikszó, melyek magyar tükörfordításai 
sorrendben a következők: A-figyelem, I-érdeklődés, D-vágy, A-aktiválás. A települések 
marketingkommunikációjába – megítélésünk szerint, jelen esetben – három lépés 
integrálható a felsoroltak közül, melyekre saját kampánytervünket is építeni fogjuk:  

1. Figyelemfelkeltés – az elsődleges feladat a célcsoport figyelmének 
megragadása. Amennyiben az üzenet érdektelen, vagy el sem jut a fogyasztóig, úgy 
lehetetlenné válik a megszólítás, tájékoztatás. (kognitív fázis) 

2. Érdeklődés felkeltése, tájékoztatás – hiába találkozik a célcsoport az üzenettel, 
ha nem találja azt kellőképpen relevánsnak, nem érzi magáénak. (affektív fázis) 

3. Aktivizálás – megkönnyíteni a fogyasztók cselekvését. Miután a célcsoport 
találkozott a hirdetésekkel, az üzenet felkeltette a figyelmüket, lépéseket kell tenni 
annak érdekében, hogy részévé váljanak a történetnek. (konatív fázis) 

A szakirodalom alapján kampánytervünk elkészítésekor első lépésben a megfelelő 
marketingeszközök megválasztását tűztük ki célul, melyek kellőképpen attraktívak. 
Amikor sikerült felkelteni az érdeklődést, a hangsúlyt a tájékoztatásra, a bővebb 
információk átadására fogjuk helyezni. Harmadrészt olyan akciókat tervezünk, 
melyekben konkretizáljuk a helyi lakosság lehetőségeit és feladatait, amelyekbe várjuk 
a bekapcsolódásukat. 



  Az AIDA-modellel összefüggésben levő (Martincsek, 2013), a 
marketingkommunikáció minden aspektusát lefedő minta az 5M-modell. Kotler szerint 
ugyanis 5 különböző területen kell döntést hozni a reklámkampány létrehozásakor, 
melyek az alábbiak:  

• Mission – a kampány célja, küldetése 

• Message – üzenet, mindig a célokhoz és célcsoporthoz rendelten 

• Money – költségkeret, fizetési módok 

• Media – kommunikációs eszközök, amelyekkel elérhető a célközönség 

• Measurement – hatásvizsgálat, ellenőrzés 

A felvázolt két alapmodell segítségével megfelelő keretet képezhetünk az EYOF 
marketingkampányához, és valószínűsíthetően kiszűrhetjük a célcsoportokhoz 
kevésbé illeszkedő megoldásokat. 

2. Győr és az EYOF találkozási pontja 

A 2017-es nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál rendezési jogát nyerte el Győr 
városa. 2010-ben a sok évi kimagasló és sikerekben gazdag sportélet után a városnak 
ítélték a „Magyarország Legsportosabb városa” díjat. Borkai Zsolt a Magyar Olimpiai 
Bizottság elnöke és Győr városának tornász olimpiai bajnok polgármestere rendkívül 
büszke a város eddigi sporteredményeire, és nagyon fontosnak tartja a város (és az 
ország) sportolóinak utánpótlását. Erre nyújt kiváló alkalmat az EYOF megrendezési 
jogának elnyerése. „A magyar olimpiai mozgalom sikerének egyik legfontosabb 
összetevője a hatékony utánpótlás-nevelés, ám ahhoz hogy a fiatalok felnőttként 
eredményesen szerepelhessenek, elengedhetetlen az élsportra felkészítő 
versenyrendszer.” - nyilatkozta Borkai Zsolt. A sport évek óta fontos a város számára, 
ezt mutatja az évente elkülönített támogatás is: „A győri városvezetés kiemelten 
fontosnak tartotta és tartja a győri sportélet fellendítését és eredményességét, éppen 
ezért 2006 óta az önkormányzat a mindenkori költségvetésének egy százalékát az élő 
sport támogatására fordítja.”     

A 2017-es fesztiválig azonban még számos tennivaló akad. Az EYOF 
megrendezéséhez szükséges anyagi feltételeket Győr, a Magyar Olimpiai Bizottság, 
valamint Magyarország kormánya teremti elő. A tervek szerint 2017. július 22. és 29. 
között lesz EYOF Győrben, körülbelül 3500 fő részvételével. Győr városának 
önkormányzata egy részletes és előrelátó programtervezetet dolgozott ki a 
rendezvényt megelőző időszakra és a sportesemény idejére. 

2.1. Arculat, média 

Győrben a Dunakapu téren áll a Vaskakas szobor. A Vaskakas legendáját minden 
győri ismeri, így nem csoda, hogy a város egyik ismert szimbólumát választották a 
2017 olimpiai fesztivál kabalaállatának. A kabalakakast a beérkezett szavazatok 
alapján Hugoo-nak nevezték el. Az EYOF kezdete óta, minden városnak megvan a 
maga kabalaállata, ami jelképezi az adott várost. 

 Nem kevésbé érdekes a győri EYOF általános megjelenése, logója és 
szlogenje. A város elhelyezkedéséből ismeretes, hogy a Budapest-Pozsony-Bécs 



aranyháromszögben található. Nem véletlen tehát, hogy legfőbb arculati elemként a 
háromszögek kerülnek alkalmazásra. Ezek megjelennek a logóban, a hivatalos 
weboldalon, a plakáton, és még sok más helyen. Ugyancsak ismerős elemként hat a 
„Találkozzunk Győrben, 2017-ben!” jelmondat is – a korábban magát Találkozások 
városaként aposztrofáló Győr megoldása ez.  

Az EYOF2017 hivatalos arca Jakabos Zsuzsanna olimpikon, aki az alábbi fotón Hugoo 
mellett pózol. Zsuzsanna maga is szerzett aranyérmet a 2003-as párizsi EYOF-on. 

7. ábra: EYOF2017 arculati elemek 

 
Forrás: EYOF2017 hivatalos weboldala 

2.2. Győriek az EYOF-ról, 2012 

Reprezentatív kutatásunkra 2012-ben került sor, melynek során Győr élhetőségét egy 
700 fős mintán vizsgáltuk. A következőekben a kvalitatív és kvantitatív 
megkérdezésünk kifejezetten az EYOF-ra vonatkozó részeit ismertetjük.  

A mélyinterjú alanyokat először arról kérdeztük, egyáltalán ismerik-e, hallottak-e a 
fesztiválról. A megkérdezettek jelentős része egyáltalán nem tudott a fesztivál 
létezéséről és nem is hallottak róla. A válaszadók kevesebb, mint egynegyede hallott 
akkoriban az EYOF-ról, az információ forrásaként ők a helyi televíziót, újságot vagy 
valamely ismerősüket nevezték meg. Kíváncsiak voltunk a helyiek véleményére, hogy 
szerintük hasznot hoz-e a városnak most és a későbbiekben is. A megkérdezettek 
szerint csak pozitív hatásai lehetnek Győr városa és egyben Magyarország 
szempontjából is. A pozitív hatásokat abban látják, hogy a város hírnevét öregbíthetné 
az esemény, ezenkívül a turisták számának a növekedésében bíznak. A helyiek 
továbbá azt remélik, tovább fejlődhet a városuk, az idegenforgalom mellett az új 
épületek is hasznosak lesznek a következő években. Kvalitatív kutatásunk keretében 
tehát arra jutottunk, hogy bár nagyon alacsony az EYOF ismertsége a győriek körében, 
mégis támogatják és kivitelezhetőnek tartják a szervezést. 

A későbbi kvantitatív kutatás keretében kérdőív segítségével vizsgáltuk, hogy a 
válaszadók mennyire tartják hasznosnak, kivitelezhetőnek és mennyire támogatják a 



rendezvényt. A győriek többsége (35,1 %-a) teljes mértékben kivitelezhetőnek véli az 
EYOF jövőbeli megszervezését. A megvalósítást mindössze 3% nem tartja 
valószínűnek, tehát a lakosság bízik abban, hogy a város képes otthont adni egy ilyen 
nagyszabású rendezvénynek. A 2. mellékletben található ábrákról leolvasható, hogy a 
válaszadók körülbelül fele tartja hasznosnak az EYOF megrendezését, nagyjából 
ugyanennyien tartják kivitelezhetőnek és támogatják a rendezvény megszervezését. 
A lakosok csaknem fele (47,4%-a) támogatja az EYOF megrendezését, továbbá 
48,1%-uk ért egyet abban, hogy a város számára ez nagyon hasznos, abszolút pozitív 
kimenetelű volna. 

2.3. Lakossági szegmensek 

Saját kutatásunk fényében a helyiek erősen lokálpatrióták, ezért az ő véleményük 
különösen mérvadó. A továbbiakban ennek a kutatásnak a részeredményeit 
szeretnénk bemutatni, azon belül is az olimpiai fesztiválra vonatkozó eredményeket.  

A győriek szegmentálására különböző attitűdállításokat helyeztünk a kérdőívbe, 
melyeken klaszterelemzést futtattunk le. A hierarchikus Ward-módszer alapján a 
legkedvezőbbnek az 5 klaszteres megoldás bizonyult. A kialakított klaszterek neveit 
és legfőbb jellemvonásaikat az alábbi táblázat mutatja: 

2. Táblázat: Kialakított klaszterek 

Klaszterek  Közömbösek  Modern 
lokálpatrióták  

Klasszikus 
lokálpatrióták  

Elvágyódók  Önmegvaló-
sítók  

Jellemző-
jük  

- többnyire 
közepesen 
értékeltek 
mindent  
- lefoglalják 
őket a meg-
élhetési 
gondok  
- nem túl 
aktívak  

- legerősebb a 
ragaszkodásuk 
Győrhöz  
- környezet-
tudatosak,  
jövőorientáltak  
- identitásukat 
városuk is 
meghatározza  

- részt vesznek 
a 
rendezvényeken  
- jól ismerik a 
várost  
- ragaszkodnak 
Győrhöz  
- elégedettek 
városukkal  

- fiatalok 
vagy 
fiatalosak, 
modernek  
- bírálják a 
városvezetés
t  
- nem igazán 
ragaszkodna
k Győrhöz  

- modernek  
- elégedettek 
saját 
életükkel  
- életükben 
nem tölt be 
fontos 
szerepet a 
város  

Szegmens 
aránya  

22,7 %  12,1 %  29,7 %  21,4 %  14,1 %  

 

Forrás: saját szerkesztés 

Láthatjuk, hogy a győriek több mint 40%-a lokálpatrióta, vagyis erősen elkötelezett 
lakóhelye iránt, ők kétszer annyian vannak, mint az elvágyódók. Viszonylag magas 
azonban a közömbösek és önmegvalósítók aránya is, akiknek közös tulajdonsága, 
hogy többnyire saját életük, munkájuk foglalja le őket, kevésbé érdeklődnek a város 
élete iránt. 

11. ábra: A lakossági szegmensek térképe 



 
Forrás: saját szerkesztés 

2.3.1. Kommunikációs csatornák szegmensenként 
Kutatási adatbázisunk alapján jelenleg is módunkban áll megvizsgálni a 
szegmensenkénti tájékozódási forrásokat, annak ellenére, hogy élhetőségi 
felmérésünkben erre nem tértünk ki.  

A 3. táblázatban látható, hogy a legaktívabban használt helyi kommunikációs 
csatornák az újság és az Internet. A táblázatban szegmensenként bekereteztük a 
legerőteljesebb tájékozódási forrást, amely segítheti a célcsoport-specifikus 
reklámelérést. Az egyes cellák százalékos formátumban mutatják, hogy a 
klasztertagok milyen arányban tájékozódnak az adott csatornán keresztül. A 
közömbösek csoportjában például 38,1%-ban jellemző a helyi rádió, mint hírforrás 
követése. Érdekes módon a hagyományos papíralapú üzenethordozók alacsony 
információátadást tesznek lehetővé, így szórólapokra és plakátokra csak megfontoltan 
érdemes költeni. Láthatjuk, hogy szájreklámból (WOM) inkább a kevésbé aktív 
szegmensek tájékozódnak, rájuk általánosságban is igaz, hogy a nem hagyományos, 
ingerküszöböt átlépő megoldások vezethetnek célra. A modern és klasszikus 
lokálpatrióták elérése ennél egyszerűbbnek tűnik, hiszen viszonylag rendszeresen 
figyelik a különböző helyi kommunikációs csatornákat. 

1. táblázat: Helyi tájékozódási csatornák aktivitása szegmensenként 

Kommunikációs 
csatornák 

Tájékozódás forrása lakossági szegmensenként 

Közömbösek Modern 
lokálpatrióták 

Klasszikus 
lokálpatrióták 

Elvágyódók Önmegvalósítók 

Helyi újság 66,7% 71,6% 73,3% 66,4% 66,7% 

Szórólap, 
prospektus 31% 43,3% 38,8% 26,9% 30,8% 



Plakát 26,2% 25,4% 35,8% 31,1% 32,1% 

Helyi TV 22,2% 32,8% 23% 17,6% 15,4% 

Internet 71,4% 53,7% 72,7% 71,4% 69,2% 

Helyi Rádió 38,1% 29,9% 35,2% 26,1% 24,4% 

Ismerősök 
(szájreklám) 49,2% 29,9% 41,8% 42,9% 50% 

Forrás: saját szerkesztés 

 

3. Kutatás & Kreativitás 

A szakirodalom áttekintését, és a szekunder forrásból nyerhető információk 
tanulmányozását követően kellő információ birtokába jutottunk ahhoz, hogy 
véleményekkel és javaslatokkal támogassuk a 2017-es EYOF győri megrendezését. 
Jelenlegi kutatásunk első fázisában szakértői mélyinterjút készítettünk a szervezői 
bizottság tagjaival, melyre építkezve összeállítottuk kommunikációs 
kampánytervünket. 

3.1. Szakértői mélyinterjú 

Primer kutatásunk keretében a Győri Önkormányzat Marketing, Turizmus és 
Kommunikáció Osztályát kerestük fel, interjúkészítés céljából. Megkeresésünkre 
Domanyik Eszter, osztályvezető ajánlotta fel segítségét. Azért döntöttünk emellett a 
technika mellett, mert a szervezés hátterében rejlő okok és lehetőségek feltárása, a 
legfőbb igények leképezése volt a célunk. A szakértői mélyinterjút végül 2013 
december 4-én, Pápai Nikolett és Jakab Petra, EYOF-koordinátorok megkérdezésével 
készítettük el.  

A megbeszélt találkozóra félig strukturált kérdésekkel, mélyinterjú vezérfonallal 
érkeztünk. Kérdéseinket három fontos téma köré csoportosítottuk. Elsőként az EYOF 
győri rendezésének hátterében álló motivációk, és a legfőbb irányok felől 
érdeklődtünk. Ezt követően tértünk át a kommunikációs problémák kezelésére, a 
rendezvénysorozat marketing tevékenységének megismerésére. Végül a város 
felkészültségéről, az infrastrukturális fejlesztésekről és a projekt kivitelezéséről 
beszélgettünk. A következőekben a mélyinterjún elhangzottakat foglaljuk össze, amely 
alapján szűkítettük az aktuális kommunikációs feladatok körét. 

3.1.1. Motiváció 

A sport mindig is fontos szerepet töltött be a város életében, a város bevételének 
évente 1 %-a az élősport támogatását célozza. Turisztikai szempontból is szeretne a 
Városmarketing Osztály a sport irányába elmozdulni, az elmúlt időben ugyanis sok 
neves hazai és nemzetközi verseny/edzőtábor volt Győrben. Jelenleg az EYOF 
szervezésével a MOB és a Magyar Kormány támogatását is elnyerte a város. Közel 
10 milliárd forintos kormánygaranciát kapott a magyar államtól Győr a program 
megszervezésére, ami leginkább az infrastruktúra fejlesztésére fordul. Az EYOF 
megrendezése tehát nemcsak azt jelenti Győr számára, hogy 8 napig nagyon jó lesz 



a városnak, mondták az interjúalanyok, hanem már előtte és utána is megmaradnak 
az infrastrukturális létesítmények. Lényegében az egész szervezés a helyiek javát 
szolgálja, mert új uszoda épül, teniszcentrum, csarnokok épülnek, a sportegyesületek 
is megfelelő helyszínre költözhetnek. Városmarketing szempontból is nagyon fontos 
az esemény, hiszen rendkívül jó reklám Győrnek, hogy az országban elsőként ad 
otthont olimpiai rendezvénynek. Amellett azonban, hogy Magyarország Győrre fog 
figyelni, talán még fontosabb, hogy egy ilyen volumenű rendezés Európa figyelmét is 
a városra irányíthatja. Tehát mind a turisták, mind a befektetők számára jól fog 
csengeni Győr neve – így összegezhetjük a koordinátorok véleményét a szervezés 
motivációjáról. 

Nyilvánvalóan a megvalósítás és az infrastruktúra maradandósága előrevetíti, hogy 
hosszabb távban gondolkodjon a városvezetés. Hosszú távú cél lehet, hogy a jövőben 
egyéb versenyeket is meg tudjon rendezni Győr, hogy a helyi sportolási igényeket 
maximálisan kiszolgálja. Az uszoda építése például már elindult, várhatóan már a 
verseny előtt beindul a használata.  

Az első években az a cél, hogy az EYOF-ot mint márkát felépítse a Marketing Osztály, 
ezen dolgoznak óriásplakát kampánnyal, kiadványokkal, ill. lesznek majd egyéb 
akciók, amelyek megismertetik a rendezvényt a helyiekkel. Egyelőre erre szorítkozik a 
hivatalos városi kommunikáció a koordinátorok elmondása szerint. Később elindul az 
önkéntesek toborzása, ugyanis ezek a fesztiválok mindig 1000 fő fölötti önkéntes 
létszámmal valósulnak meg. Az önkéntesekre vonatkozó marketingtervet éppen Pápai 
Nikolett készíti el a következő négy évre. Az esemény utáni időszakhoz konkrétan nem 
fog kommunikáció kapcsolódni, ezzel kapcsolatosan nincsenek tervek. Nyilvánvalóan 
az EYOF utáni kihívást a felépített létesítmények fenntarthatósága jelenti majd, melyek 
több városi rendezvénynek otthont adhatnak. 

3.1.2. Kommunikáció 

Az EYOF kommunikációjával kapcsolatosan először a célcsoportok felől érdeklődtünk. 
Az első és legfontosabb szegmens a 14-18 éves korosztály, akiknek és akikről szól a 
verseny (megszólításuk a diákolimpiákon a legeredményesebb). Elindult a szervezés 
országos promóciója is, azokon a kiállításokon és eseményeken ahol Győr megjelenik. 
Így például sporteseményeken (kézilabda mezen), utazás kiállításon is megjelent az 
EYOF hivatalos logója. A legfiatalabb korosztály számára egy mesés kiadvány 
következő része mutatja majd be a 9 sportágat és ír a fesztivál érdekességeiről. A 
potenciális versenyzők és szurkolók megszólítását azonban csak későbbre tartogatja 
az Önkormányzat.  

A másik fontos célcsoportot a leendő önkéntesek alkotják. Elérésük érdekessége, 
hogy szinte minden korosztály bevonható a szervezésbe, legerőteljesebben azonban 
a középiskolás és egyetemista korosztály aktivitására lesz szükség. Elsősorban győri 
és Győr környéki fiatalokat várnak a feladatok betöltésére (helyismeretük és a lakhatás 
könnyebbsége miatt), ugyanakkor külföldi önkéntesekre is szükség lehet. A 
Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal kötött szerződésben foglaltatnak nyelvi 
kötelezettségek, miszerint a versenyző csapatok anyanyelvét is beszélnie kell a 
csapatkísérőnek. Az esemény hivatalos nyelve ugyanakkor az angol.  



Az első kommunikációs probléma éppen az EYOF alacsony szintű ismertségéből 
fakad. A magyar média (bár ez az európaira is jellemző) szinte kizárólag a profi sportra 
összpontosít, az utánpótlás megmérettetésekkel nem találkozunk. Habár az EYOF 
hivatalos olimpiai rendezvénynek minősül, melyet médiafigyelem követ, mégis csak a 
sportélet szereplői tudnak a létezéséről. Így az első feladat az esemény ismertté tétele, 
és annak kihangsúlyozása, hogy 2017-ben Magyarország is egy olimpiának adhat 
otthont. A szervezők megítélése szerint európai szintű kampánynak jelen esetben sem 
értelme, sem finanszírozási kerete nem lenne, így országos volumenű promócióra 
érdemes gondolnunk. 

3.1.3. Lakosság bevonása 

A mélyinterjú során szóba került az előző két ifjúsági olimpia (Trabzon2011, 
Utrecht2013) is. Válaszadóink kiemelték az utrechti olimpián az önkéntesség 
szervezettségét. Reményeik szerint Győrben is olyan mértékű lesz az aktivitás, mint a 
holland városban, ahol lehetőség volt a nagyszámú jelentkező válogatására. A 
felkészítés például skype beszélgetések segítségével történt, ami hatékonyabbá tette 
a kommunikációt. A szervezők szerint az önkéntesek vonzása érdekében 
hangsúlyozni érdemes, hogy habár felelősségteljes feladatot kap majd minden 
önkéntes, a szervezés mégis egy nagy közösségi élményként, partiként is felfogható. 
Az élmény mellett promóciós ruhadarabokat és ajándéktárgyakat is kapnak majd az 
önkéntesek, ill. étkeztetésük is biztosított lesz. Erre országos kommunikáció, kampány 
kell, megszólítva az egész országban elsősorban azokat az egyetemeket ahol 
bölcsészképzés zajlik.   

Az előkészületi és ötletelési fázisban is történik próbálkozás a lakossági aktivitás 
felkeltésére. A győri EYOF hivatalos honlapján névadási pályázat indult a program 
kabala figurájához kapcsolódóan, de hasonló akciók várhatóak még a lakosság 
irányában. Ahogy interjúalanyaink mondták „Ez egy közös dolog, a házigazda az 
egész város lesz, minden győri a részese a programnak.” Éppen ezért fontos a 
közösségi tudat, az összefogás erősítése. Várhatóan lesznek még kulturális 
rendezvények, bulik is az EYOF idejében, melynek keretében megismerhetik a 
versenyzők is Győrt, a helyiek pedig a versenyzők kultúráját. 

3.1.4. Szervezés 

A győri EYOF-ra körülbelül 3200 sportoló és 800-1000 kísérő/segítő várható. A 
mélyinterjún elhangzottak szerint Trabzonba (Törökország) nem utaztak el olyan 
sokan a nagy távolság miatt, de hazánkban nagyobb látogatottság várható a megfelelő 
frekventáltságnak köszönhetően. Valószínűleg rengeteg szurkoló lesz itthon is. Ezt a 
két helyszínt (Utrecht és Trabzon) azonban a szervezők szerint nem lehet 
összehasonlítani (interjúalanyaink találkoztak a külföldi koordinátorokkal). Trabzonban 
állami összefogásra jött létre a program, minden létesítményt akkor újonnan húztak 
fel, Utrechtben jóval költséghatékonyabb módon alakították ki az olimpiai helyszíneket 
(mobil pályák, expo városok). Utrechtben leginkább a „díszlet” hiányzott, az esemény 
különleges hangulata, ugyanis meghagyták egyszerű sporteseménynek a programot. 
Tanulságos, hogy még a szomszédos településeken sem tudtak az EYOF hollandiai 
rendezéséről. Válaszadóink szerint Trabzonban azonban nem hiányzott az olimpiai 
életérzés, eszmeiség sem. 



Jelenleg az Önkormányzat és a MOB kis csapata látja el a feladatokat, a továbbiakban 
a szervezői stáb folyamatosan bővülni fog. Várhatóan lesznek olyan feladatok is, amit 
profi szervezői stáb, ügynökség fog ellátni, erre van pontos terv. Most júniusban állt fel 
a szervező bizottság (előtte a pályázatíró bizottság működött csak), ill. a szerződésben 
meghatározott határidők szerint fel fognak állni a különböző bizottságok.  

 

3.2. EYOF2017 lakossági kampányterv 

Saját korábbi kutatásunkból, valamint a Győri Önkormányzattal folytatott szakmai 
mélyinterjúból is kiderült, hogy a helyi lakosság kevés információval rendelkezik az 
EYOF-ról. Annak érdekében, hogy az egész lakosság a vendéglátója lehessen ennek 
a nagyszabású eseménynek, kellő információt kell róla szolgáltatni. A sportrendezvény 
és annak pozitív hatásainak megismerése nélkül az itt élők aktív bevonása nem lehet 
elég eredményes ahhoz, hogy színvonalas fesztiválnak adhasson otthont a város. 
Jelenlegi kommunikációs célunk tehát a győri lakosság figyelmének felkeltése és 
EYOF-ra irányítása, tájékoztatása a lehetőségekről és a fejlesztések aktuális állásáról, 
végül pedig aktív bevonása a szervezésbe, 2017-es önkéntesség előkészítése. 

3.2.1. A kampányról röviden 

A sikeres Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megrendezéséhez három lépcsős 
marketingkommunikációs tervet dolgozunk ki 2014 nyarától egészen 2017 nyaráig. A 
három lépcsőfok sorrendje lineáris, de nem egymást követő, hanem átfedési 
időszakok van közöttük. Az időszakos célokhoz rövid üzeneteket rendeltünk, melyeket 
dőlt betűkkel olvashatunk az alábbiakban: 

1. Figyelemfelkeltés, és az EYOF márka köztudatba építése – „EYOF Győrben, 2017-
ben!” 

2. Az EYOF pozitív hatása Győr városára nézve (tájékoztatás) – „Fejlettebb, Fittebb, 
Eredményesebb város!” 

3. A lakosság aktív bevonása a rendezvény lebonyolításába – „Legyél Te is részese!” 

Az üzeneteket valamennyi célcsoport felé közvetítjük, azonban elérésük érdekében 
összetett médiakommunikációt alkalmazunk. A korábban bemutatott „Elvágyódó” 
szegmens számára további üzenetünk, hogy igen is érdemes egy olyan települést 
támogatni, amely ilyen volumenű sikereket ér el („Vegyük észre Győr értékeit!”). 

Szakmai ismereteink és kutatási eredményeink alapján úgy látjuk, hogy egy integrált, 
a győri lakosság összes szegmensét megragadó kommunikációs tervet érdemes 
alkalmazni a továbbiakban. Nem elégséges a hagyományos reklámfelületek 
(óriásplakátos és sajtócikkek) használata az EYOF előkészítésében, ugyanis BTL 
kommunikációval és a gerillamarketing eszközrendszerén keresztül erőteljesebb és 
költséghatékonyabb megoldásokhoz juthatunk. Az általunk javasolt kampányterv kitér 
a kommunikációs csatornák időzítésére, és az egyes célcsoportok elérésére, 
miközben szem előtt tartja a projekt pénzügyi kereteit. Nem feledkeztünk meg az egyes 
marketingakciók, és a teljes kampány hatásvizsgálatáról sem, javaslataink mentén 
ellenőrizhető a kommunikáció sikeressége. A konkrét kampányelemek részletezésére 



jelen írásunkban terjedelmi okokból nem térünk ki, azonban az Győri 
Önkormányzatnak átadott hatástanulmányunk azt is tartalmazza.  

 Egy ilyen volumenű kampány legfőbb erénye a kreativitás. A célcsoportok 
megismerésekor világossá vált számunkra, hogy egyes szegmensek részéről 
erőteljesebb passzivitás és közömbösség tapasztalható a Győrt érintő kérdésekben. 
Kifejezetten az Elvágyódók, Közömbösek és Önmegvalósítók figyelmének 
megragadását célozhatják különböző gerillamarketing akciók. 

 Összességében elmondhatjuk, hogy az EYOF2017 fontos ugródeszka Győr 
életében, mely lehetőséget maximálisan érdemes kiaknáznia a városnak. A sikeres 
projekt azonban semmiképp sem valósulhat meg a helyi lakosság támogatása és 
aktivitása nélkül. Hatástanulmányunkat és a benne található kreatív javaslatokat 
éppen ezért kulcsfontosságúnak tartjuk a közös siker előkészítésében. A közös öröm 
csak a közös szervezés és munka eredményeképpen jöhet létre, mely nem csupán a 
helyi lakosság összetartozását, hanem Győr európai pozícióját is erősítheti. 
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