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Általános országmárka kampányok külföldön



Hungary – In the heart of Europe
(1990-es évek vége, 2000-es évek eleje)



Hungary, The Meeting Point
(2000)



Hungary, The Meeting Point
(2000)



Magyarország – Jogodban áll szeretni 
(2001, kizárólag Szlovéniában)



Welcome to Hungary - Europe’s new country of beauty
One of Us

(2003, 2004)



Magyar Magic
(2003-2004)



Hungary - World of Potentials
(2011)



Hungary - World of Potentials
(2011)



Magyarország turisztikai országmárka kampányai külföldön



Ungarn – Natürlich
(1990-es évek vége, 2000-es évek eleje?)



Hungary – The land of SPAS
(2004)



Hungary – Some Like it Hot (illetve Budapest – A city to visit, a city to live) 
(2004)



Hungary – Some Like it Hot (illetve Budapest – A city to visit, a city to live) 
(2004)



Hungary – Some Like it Hot (illetve Budapest – A city to visit, a city to live) 
(2004)



Talent for entertaining
(2005-2008)



Minimundus
(2008)



A Love for Life 
(2008-2009)



Open doors
(2008)



Budapest – Be a winter „invader”!
(2008)



Budapest – Winter’s hottest choice
(2012)



Budapest turisztikai logó, a Dunával a középpontban
(2012)



Passion inside – Szenvedéllyel töltve
(2013, a magyar borok számára)



Think Hungary – More than expected
(2013 óta)



Think Hungary – More than expected
(2013 óta)



Still and Sparkling
(2014, nem hivatalos szlogen, a Hungary Next kezdeményezése)



Full of expectations
(2015)



Experience Hungary 
(2017)



Hungary – Land of waters
(2017, nem hivatalos, egy újságírónő által készített kampány)



Hungary – Land of waters
(2017, nem hivatalos, egy újságírónő által készített kampány)



Budapest – Spice of Europe
(2018)



Budapest – Spice of Europe
(2018)



Budapest – Spice of Europe
(2018)



Általános országmárka kampányok, szlogenek külföldön (nem csak turisztikai):

 Hungary – In the heart of Europe (1990-es évek vége, 2000-es évek eleje)

 1000 years in the heart of Europe (2000 környékén)

 Hungary, The Meeting Point (2000)

 Magyarország – Jogodban áll szeretni (2001, kizárólag Szlovéniában)

 Welcome to Hungary - Europe’s new country of beauty (2003)

 One of Us (2004)

 Magyar Magic (2004, az Egyesült Királyságban)

 Hungary - World of Potentials (2011, az EU soros elnökség kapcsán)

 Passion inside – Szenvedéllyel töltve (2013, a magyar borok számára)



Turisztikai országmárka kampányok, szlogenek külföldön:

 Ungarn – Natürlich (1990-es évek vége, 2000-es évek eleje?)

 Hungary – The Land of Spas (2004)

 Hungary – Some Like it Hot (2004)

 Talent for entertaining (2005)

 Minimundus (2008)

 A Love for Life (2008-2009)

 Open doors (2008)

 Think Hungary – More than expected (2013 óta)

 Still and Sparkling (2014, nem hivatalos szlogen, a Hungary Next kezdeményezése)

 Full of expectations (2015)

 Experience Hungary (2017)

 Land of waters (2017, nem hivatalos, egy újságírónő által a CNN-nek készített anyag)



Budapest fókuszú kampányok, szlogenek külföldön:

 A city to visit, a city to live (2004)

 Be a winter invader (2008, téli értékesítési kampány)

 Winter’s hottest choice (2012, téli értékesítési kampány)

 Spice of Europe (2018)
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