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Logó, szlogen, kampányok – de valójában ennél sokkal több









Párizs mottója: „Hánykolódik, de el nem süllyed”



























Turisztikai vagy/és városi-önkormányzati logó?







Meddig terjesztjük ki a branding fogalmát? 

 Szlogen és logó?

 Verbális és vizuális rendszer?

 Szigorú előírásrendszer

 Stratégiai gondolkodás?

 Konkrét marketingkommunikációs eszközök?

 Termékfejlesztés, városépítés, városszépítés?





Márkamodulok (egyfajta élményígéretek) 
Bécs (Vienna) esetében

 Imperial heritage - Vienna is a city with an impressive imperial heritage.

 Profusion of music and culture - Vienna is the world capital of music and culture.

 Savoir vivre – Vienna enjoys a unique lifestyle with savoir vivre.

 Functional efficiency - By international comparison, Vienna functions extremely efficiently.

 Balance of urban and green areas - Vienna maintains a balance between urban and green
areas in a way that no other metropolis does.

Ezek alapján az alap márkaértékek az osztrák főváros esetében: “sensuous”, “timeless,”
“cultivated” and “premium quality”.

Az első szlogen pedig ezekből kiindulva: „Now or Never” („Jetzt oder Nie”)

Kiemelt szín: Arany



























Amit lehet belőle tanulni:

 Stratégiai gondolkodás

 Modulok / témák

 Egységes kommunikáció

 Rendelkezésre álló kép- és videóadatbázis

 Kreativitás





Megvan, Budapest mit szeretne mondani:

 Fenntarthatóság

 Sokszínűség

 Biztonság



Ez a gyakorlat mindig segít: mik vagyunk és mik nem



























Ha az alapok rendben, akkor folyamatosan 
bővülő kreatív eszköztár :

 Fun facts

 Saját betűtípus

 Instagram helyek

 Influencerek

 Stb.



















Mi mindent kommunikáltunk eddig 
Budapestről? 

 A city to visit, a city to live

 Hot choice

 Spice of Europe



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



Budapest, a new capital of Europe 
(2013-14)



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



Budapest – Winter’s hottest choice
(2012)



Budapest – Spice of Europe
(2018)





Budapest – Spice of Europe
(2018)



ROM campaing: Bucharest, not Budapest (2013)













ROM campaing: Google



Mit látnak belőlünk online?

 Google

 Youtube

 Facebook

 Instagram

 Mindenféle egyéb











Köszönöm a figyelmet!

Dr. Papp-Váry Árpád


