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Miért fontos?
• Turisták vonzása

• Befektetők vonzása

• Letelepedők vonzása

• Munkaerő és diákok vonzása

• Helyi termékek eladása

• Rendezvények elnyerése

• Hírnév erősödése

• Helyiek (köz)érzetének javulása, lokálpatriotizmus

• Versenyképesség erősödése

• Stb.

























A leginkább kirajzolódó megközelítések 
„város” és „hely” vonatkozásában

• Városértékesítés, helyértékesítés

• Várospromóció, helypromóció

• Városmarketing, helymarketing

• Városmárkázás, helymárkázás



Városmarketing, helymarketing

Egy olyan menedzsmentfolyamat kidolgozása és megvalósítása, 
amely a piacorientált filozófia alkalmazásával segíti a helyeket, 

városokat célkitűzéseik elérésében.

„A helymarketing azt jelenti, hogy egy olyan helyet tervezünk, mely 
kielégíti célpiacainak igényeit. Ez akkor sikeres, ha a polgárok és a 

vállalkozások elégedettek közösségükkel, és ha a látogatók és a 
befektetők elvárásai találkoznak” (Philip Kotler) 

„A helymarketing lényege az, hogy a márkaüzenetet és az adott terület 
sztoriját stratégiai szemlélettel, módszeresen eljuttassuk a megfelelő 

közönséghez, az arra legalkalmasabb csatornákon keresztül” 
(Manolis Psarros - Place Marketing & Branding Manifesto)



Hogyan?

A helymarketing lényege tehát ezek alapján az, hogy hogyan 
kommunikáljuk, kik vagyunk (azaz „ki” vagy „mi” a márkánk). 

Ennek kapcsán elemezzük a versenykörnyezetet és a pozíciónkat, 
meghatározva ezáltal a piaci rést, a niche-t. 

Mindehhez a megfelelő marketingeszközöket használjuk, például a jól 
kiválasztott árat, reklámokat, egyéb eszközöket. 

Kielégítjük a célpiacok szükségleteit: ez a kereslettől függő, kifelé 
fókuszált tevékenység. 

Igyekszünk elérni a közép- és rövid távú célokat, mint például a külföldi 
befektetések vagy a turisták, látogatók számának növekedése, ami 

természetesen kereskedelmi vagy üzleti alapú folyamat.



Városmárkázás



Városmárkázás 2.0

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



Hogyan?

„Ehhez beruházásokra van szükség mind: 
a hardware (pl. infrastruktúra, épületek), mind 

a software (pl. események, történetek), mind pedig 
az orgware (pl.kooperatív szervezeti felépítés) területén, valamint 
a virtual ware-t (pl. szimbólumok és szimbolikus tevékenységek, 

weboldalak) érintően is”.



Városmárkázás, város létrehozás
A helymárkázás lényege valójában 

a „hely létrehozása” (place making), 
ami a fejlesztés, a menedzsment, a szakpolitika és az innováció 

szoros összefonódásával valósítható meg. 

Bár a place making kifejezés nehezen ültethető át a magyar nyelvre, 
a „hely létrehozásának” lényege voltaképp az, hogy 

kihasználja a helyi közösség eszközeit, inspirációit és lehetőségeit, 
azzal a céllal, hogy olyan (köz)területeket alakítson ki, amelyek az 

emberek egészségét, boldogságát és jólétét segítik, idővel tükrözik.



A városmárkázás célja így:
Célja a versenyképesség kialakítása, visszaszerzése vagy fenntartása, 

úgy, hogy közben a hely fenntartható fejlődéséhez is hozzájárul. 

Hogy mi és ki „hozza létre” a helyet, a kínálattal függ össze. 
A folyamat során a „létrehozó” azonosítja a hely legnagyobb értékeit, 

felépíti a hely sztoriját, és a marketing, valamint a kommunikáció 
eszközeivel következetesen elmondja a történetet, 

így az idő múlásával építi a hely hírnevét. 

Nem szabad megfeledkeznie a közösségi érzet megteremtéséről 
sem, azaz befelé legalább akkora szerepe van, mint kifelé.







Köszönöm!

Dr. Papp-Váry Árpád


