
MMSZ SPORTMARKETING 
TAGOZAT ÉRTÉKAJÁNLAT

SPORTOLÓI TAGOKNAK



A Magyar Marketing Szövetség Sportmarketing 
Tagozatának célja a honi sportmarketing 
társadalom összefogása és a sportmarketing 
szakma megítélésének, presztízsének növelése, 
amely cél eléréséhez kiemelten fontos a szakma 
központjában álló sportolók tudása, tapasztalataik 
és igényeik.

Közös céljaink között szerepel még az ideális 
sportmarketing ökoszisztéma kialakítása a honi 
üzleti világban a piac edukálásával és a sportolói 
márkák értékének széleskörű kommunikációjával 
cégek számára.



A Sportmarketing Tagozati tagság az alábbi 
értékeket teremti a sportolói tagok számára:



Kommunikáció

• Rendszeres megjelenés a tagozat hírleveleiben 
sportsikerekkel, sportoló karriereje és marketing értékes 
szempontjából fontos hírekkel

• Interjúk publikálása a tagozat felületein

• Ingyenes belépés az MMSZ Sportmarketing Tagozat által 
szervezett eseményekre 

• Az MMSZ Sportmarketing Tagozat által nyújtott hitelesség 
a potenciális szponzori cégek felé 



• Megjelenés, sportolói bemutató és márkaérték ismertető a 
tagozat hivatalos weboldalán

• Márkaérték növelési lehetőség a Sportmarketing Tagozat 
felületein való rendszeres megjelenésének köszönhetően

• Szponzorációs lehetőség kommunikálása vállalati 
és társ tagok felé online hírlevélben

• Közvetlen összekötés más tagozati tagokkal és 
networking lehetőség

Szponzorációs szerződések elősegítése



Együttműködések

• Lehetőség más sportolókkal közösen kialakított 
kampányok meghirdetésére és elnyerésére

• Szponzori, céges hálózat kiépítése

• Sportolókkal, sport klubokkal, szövetségekkel és 
sportesemény szervezőkkel való együttműködési 
lehetőségek

• Felsőoktatási intézményekkel való 
együttműködési lehetőség

• Management ügynökségekkel való 
együttműködési lehetőség

• Sport Tech cégekkel való, kölcsönösen hasznos 
együttműködések kialakításának lehetősége



‘Know-how’
• Egyedi, sportszakmai edukáló tartalmakhoz való hozzáférés

• Külföldön jól működő sportmarketing eszközök, kampányok 
bemutatása

• Brand építéssel, marketing érték növeléssel kapcsolatos 
előadásokhoz és modellekhez való hozzáférés

• Egészségmegőrzéssel, mentális jóléttel kapcsolatos innovatív 
megoldások és ‘best practice’-ek megismerésének lehetősége

• Sporttal össze egyeztethető felsőoktatási képzések kialakítására 
való lehetőség egyetemekkel, főiskolákkal



Munkaerő felvétel

• Sportmarketing fókuszú magánszemély tagok számára 
munkalehetőség kiküldése

• Álláslehetőség meghirdetése a társ egyetemeken

• Álláslehetőség kommunikálása a tagozat hírleveleiben

• Gyakornoki programok

• Szakmai együttműködés egyetemekkel, cégekkel 
(kutatás – fejlesztés)



2021-es MMSZ Sportmarketing tagság díja 
Sportolói tagoknak

30.000 Ft 15.000 Ft

ÉVES DÍJ ÉVES DÍJ

Tanulói jogviszonnyal rendelkezők számára



MMSZ SPORTMARKETING 
TAGOZAT ÉRTÉKAJÁNLAT

MAGÁNSZEMÉLY TAGOKNAK



A Magyar Marketing Szövetség Sportmarketing 
Tagozatának célja a honi sportmarketing 
társadalom összefogása és a sportmarketing 
szakma megítélésének, presztízsének növelése, 
amely cél eléréséhez kiemelten fontos a szakma 
és a sport iránt szenvedélyesen érdeklődő egyének 
és a sportban aktívan tevékenykedő szakemberek 
bevonása és összefogása.

Közös céljaink között szerepel még az ideális 
sportmarketing ökoszisztéma kialakítása a honi 
üzleti világban a piac edukálásával és a sportolói 
márkák értékének széleskörű kommunikációjával 
cégek számára.



A Sportmarketing Tagozati tagság az alábbi 
értékeket teremti a magánszemély tagok számára:



Sportszakmai betekintés

• Exkluzív részvételi lehetőség az MMSZ Sportmarketing tagozat 
által szervezett eseményekre

• Közvetlen találkozás más tagozati tagokkal, sportolókkal, 
szövetségekkel, klubokkal és networking lehetőség

• Exkluzív sportszakmai, sportolói interjúkhoz való hozzáférés

• Jegyvásárlási kedvezmények sporteseményekre 



• Hozzáférés az MMSZ Sportmarketing Tagozati tagok által 
megosztott hírekhez, információkhoz

• Egyedi szakmai edukáló tartalmakhoz való hozzáférés

• Külföldön jól működő sportmarketing eszközök, 
kampányokról való értesülés és részletes leírásuk

• MMSZ Sportmarketing Tagozat és nemzetközi 
sportmarketing rendezvényeken, webinárokon való 
ingyenes vagy kedvezményes részvételi lehetőség

• Tagok számára szervezett szakmai előadások, 
képzések

‘Know-how’



Álláslehetőségek

• Sportmarketing tapasztalattal bíró magánszemély tagok 
önéletrajzának eljuttatása a hazai sportszervezetekhez

• Gyakornoki programok klubokkal és sport tech cégekkel

• Szakmai együttműködés egyetemekkel, cégekkel, klubokkal, 
szövetségekkel (kutatás – fejlesztés)

• Önkéntes programban való részvételi lehetőség a hazai 
rendezésű országos és nemzetközi eseményeken

• Az MMSZ Sportmarketing Tagozat által nyújtott hitelesség a 
munkaadók felé 



2021-es MMSZ Sportmarketing tagság díja 
Partneri tagoknak

30.000 Ft 15.000 Ft

ÉVES DÍJ ÉVES DÍJ

Tanulói jogviszonnyal rendelkezők számára


