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„„OrszágmárkázásOrszágmárkázás””
(Országimázs(Országimázs--építés)építés)

Dr. Dr. PappPapp--VáryVáry ÁrpádÁrpád

2008. augusztus 15. Torockó2008. augusztus 15. Torockó

Négy dologhoz mindenki „ért”Négy dologhoz mindenki „ért”

Mi az országimázs? Mi az országimázs? 

�� AAmi a fejmi a fejüünkben megjelenik, ha az adott nkben megjelenik, ha az adott 

orszorszáág nevg nevéét lt láátjuk/halljuktjuk/halljuk

�� Zsigeri Zsigeri éérzrzééss

�� HasonlHasonlóóan egy man egy máárkanrkanéévhezvhez

Az országok három csoportjaAz országok három csoportja
((WallyWally OlinsOlins))

�� „„Ez egy orszEz egy orszáág?g?””

�� „„KarikatKarikatúúrara--orszorszáágokgok””

�� „„TopTop--orszorszáágg””
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A sztereotípiák számítanak (ld. termékeladás)A sztereotípiák számítanak (ld. termékeladás)
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Mi múlik az országimázson?Mi múlik az országimázson? A verseny új területeken folyik A verseny új területeken folyik 
és egyre nagyobbés egyre nagyobb

19451945 5151 országország

20020088 192192 országország

A világ 100 legerısebb gazdaságának A világ 100 legerısebb gazdaságának 

több mint fele nem ország! több mint fele nem ország! 

Tanuljunk a vállalati márkáktól!Tanuljunk a vállalati márkáktól!

A mA máárkrkáázzáás eredetes eredete

MModernodern mmáárkrkáázzááss

Brand (Márka)
(egy személy 

zsigeri érzése, 

a birtokában lévı 

információk alapján) 

Branding (Márkázás)
tudatos folyamat, 

bizonyos jellemzık 

megteremtése 

és kiemelése, 

kommunikálásaTermék,
szolgáltatás,

vállalat
(személy)
(ország)

Egyéb elemek 

a fogyasztó 

érzékelésében,

a vállalat által
nem tudatos rész

De a mDe a máárka nem csak tudatos folyamat eredmrka nem csak tudatos folyamat eredméényenye
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Turizmus Turizmus 

Export Export 

KormKormáányznyzáás s 

BefektetBefektetéés,s,

letelepedletelepedééss
EmberekEmberek

KultKultúúra,ra,

öörröökskséégg

Simon Simon AnholtAnholt, , NationNation BrandBrand hexagonhexagon
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AnholtAnholt 2006. év végi rangsora2006. év végi rangsora

Hogyan lehet építeni Hogyan lehet építeni 
az az országmárkátországmárkát??

Mit tud és mit nem tud a Mit tud és mit nem tud a brandingbranding??

Néhány találkozási pont a márkávalNéhány találkozási pont a márkával
((momentsmoments of of truthtruth))

�� az orszaz orszáág neveg neve

�� az orszaz orszáág logg logóójaja

�� az orszaz orszáág szlogenje g szlogenje 

�� az orszaz orszáág reklg rekláámjaimjai

�� az orszaz orszáág weboldalag weboldala

�� kereskereséés a s a googlegoogle--benben

�� az elsaz elsőő taltaláálkozlkozáás, s, „„welcomewelcome””

�� egyegyééb megnyilvb megnyilváánulnuláásoksok

AlapszabályokAlapszabályok

�� Arra Arra ééppíítstsüünk, ami a fejekben van, knk, ami a fejekben van, köössssüük k 

öössze azzal!ssze azzal!

�� MerjMerjüünk mnk máások lenni!sok lenni!

�� FFóókuszkuszááljunk!ljunk!
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Márkanév Márkanév 

-- WhereWhere areare youyou fromfrom??

-- PolandPoland..

-- Ah, Holland! Ah, Holland! 

-- WhereWhere areare youyou fromfrom??

-- Hungary.Hungary.

-- AreAre youyou hungryhungry? ? 

Politikai névcserePolitikai névcsere

CeylonCeylon Srí LankaSrí Lanka

ZaireZaire KongóKongó

Politikai névcserePolitikai névcsere

CeylonCeylon Srí LankaSrí Lanka

ZaireZaire KongóKongó

MacedoniaMacedonia FYROMFYROM

Marketing csereMarketing csere

DisznóDisznó--szigetsziget ParadicsomParadicsom--szigetsziget
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Marketing csereMarketing csere

DisznóDisznó--szigetsziget ParadicsomParadicsom--szigetsziget

EstoniaEstonia EstlandEstland? ? EE--stoniastonia? ? 

CzechCzech RepublicRepublic CzechiaCzechia? ? Moravia? Moravia? 

GuatemalaGuatemala GuatemayaGuatemaya? ? 

GreatGreat--BritainBritain BritainBritain

LogoLogo
(és vizuális arculat) (és vizuális arculat) 
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SzlogenSzlogen

■■ DiscoverDiscover ……….. ! ……….. ! 

■■ The The landland of of contrastscontrasts

Ami nem mőködik:Ami nem mőködik:

■■ The meeting The meeting pointpoint

■■ The The heartheart of Europeof Europe

■■ EverythingEverything underunder thethe sunsun

��QuebecQuebec
��JamaicaJamaica
��TurkeyTurkey
��IcelandIceland
��BrazilBrazil
��ChileChile
��Papua New Papua New 
GuineaGuinea
��MexicoMexico
��IndonesiaIndonesia
��JapanJapan
��AustraliaAustralia
��DubaiDubai
��PortugalPortugal
��NicaraguaNicaragua
��LatviaLatvia
��EcuadorEcuador
��Southeast CreteSoutheast Crete
��ZimbabweZimbabwe
��Eastern SierraEastern Sierra
��KenyaKenya
��The United StatesThe United States
��GuatemalaGuatemala
��Bihar (India)Bihar (India)

��EthiopiaEthiopia
��BahrainBahrain
��NepalNepal
��NamibiaNamibia
��MoroccoMorocco
��TibetTibet
��RajasthanRajasthan
��South KoreaSouth Korea
��BritainBritain
��BrittanyBrittany
��NormandyNormandy
��VenezuelaVenezuela
��PakistanPakistan
��San San BernadinoBernadino
County (County (CalifCalif.).)
��Murcia (Spain)Murcia (Spain)
��FinlandFinland
��KosovoKosovo
��BhutanBhutan
��ItalyItaly
��NorwayNorway
��SpainSpain
��The PyreneesThe Pyrenees
��Tashkent (Uzbekistan)Tashkent (Uzbekistan)

69+

��Texas (US)Texas (US)
��MozambiqueMozambique
��Kansas (US)Kansas (US)
��Idaho (US)Idaho (US)
��The Middle EastThe Middle East
��UrumqiUrumqi (China)(China)
��IranIran
��MaltaMalta
��South AfricaSouth Africa
��ThailandThailand
��IndiaIndia
��Cornwall Cornwall 
(England)(England)
��ScotlandScotland
��RussiaRussia
��Costa RicaCosta Rica
��TunisiaTunisia
��IsraelIsrael
��EgyptEgypt
��AlaskaAlaska
��MaliMali
��Northern SwedenNorthern Sweden
��VietnamVietnam
��CanadaCanada

„„The The landland of of contrastscontrasts”” ReklámokReklámok
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http://www.insomnia.co.hu/turizmus11/
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Az ország weboldala (.Az ország weboldala (.comcom)) Az ország weboldalaAz ország weboldala
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Keresés a netenKeresés a neten
((GoogleGoogle--tesztteszt, , YoutubeYoutube--tesztteszt))
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Az elsı találkozásAz elsı találkozás
((WelcomeWelcome))

Utolsó találkozásUtolsó találkozás
((FarewellFarewell))

Milyen márkázáshoz hasonlít?Milyen márkázáshoz hasonlít?

OrszágmárkázásiOrszágmárkázási tapasztalatoktapasztalatok

�� Szinte mindenSzinte mindenüütt felismerttt felismertéék, elkezdtk, elkezdtéékk

�� KevKevéés helyen s helyen öösszehangolt folyamat (kivsszehangolt folyamat (kivéétel tel 

pl. Lettorszpl. Lettorszáág, Svg, Sváájc)jc)

�� A nagy, A nagy, áátfogtfogóó mmáárkrkáázzáások egyelsok egyelőőre re 

megbuktak (Lengyelorszmegbuktak (Lengyelorszáág g –– „„CreativeCreative

TensionTension””, Nagy, Nagy--Britannia Britannia –– „„CoolCool BritanniaBritannia””))

�� EgyEgy--egy, aktualitegy, aktualitáásra sra ééppííttőő öötlet viszont jtlet viszont jóól l 

szerepelszerepel
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„Cool Britannia

Britannia, you are cool

Take a trip!

Britons ever ever ever

Shall be hip”

(1967's 'Cool Britannia‘
by The Bonzo Dog Doo-Dah Band)

A mA máárka megrka megííttéélléésséének vnek vááltozltozáásasa

�� HosszHosszúú ttáávonvon

�� Nagy ritkNagy ritkáán rn röövid tvid táávonvon

�� A mA máárkrkáázzáás orszs orszáágon belgon belüül kezdl kezdőődikdik

�� MMáárkarkaééppííttéés = Ts = Táársadalomrsadalomééppííttééss

�� OrszOrszáágimgimáázszsééppííttééss + Orsz+ Orszáággééppííttéés!s!
EsettanulmEsettanulmáányny

Hogyan mHogyan máárkrkááznznáátok Izraelt?tok Izraelt?
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Mi van a fejekben?Mi van a fejekben?

�� ZsidZsidóók, zsidk, zsidóóssáágg

�� KonfliktusKonfliktus

�� Terrorizmus / Terrorizmus / ööngyilkos merngyilkos meréénylnylőőkk

�� SivatagSivatag

�� HighHigh techtech

�� HolocaustHolocaust

�� A Biblia fA Biblia fööldjeldje

GoogleGoogle--tesztteszt

Izrael veszélyes?Izrael veszélyes?
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Izraeli gerillákIzraeli gerillák
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(+36) (20) 4215492 (+36) (20) 4215492 

arpad@papparpad@papp--vary.huvary.hu

Kérdések?Kérdések?


