
MMSZ SPORTMARKETING 
TAGOZAT ÉRTÉKAJÁNLAT

VÁLLALATI 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 szakmában 
aktív, hatalmas ‘know-how’-val rendelkező cégek 
bevonása.

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 vállalati tagok számára:



Kommunikáció

• Rendszeres megjelenés a tagozat hírleveleiben üzleti sikerekkel, 
cég számára fontos hírekkel

• Szakmai anyagok, céggel készített szakmai interjú, ‘case study’-k 
publikálása a tagozat felületein

• Ingyenes vagy kedvezményes belépés az MMSZ és a tagozat által 
szervezett eseményekre 

• Az MMSZ Sportmarketing Tagozat által nyújtott hitelesség a 
megrendelők felé 



• Vállalati tagok, sport klubok, sportolók és szövetségek 
számára tartható edukáló, sales előadás tartásának 
lehetősége (2 db / év)

• Megjelenés és cégbemutató a tagozat hivatalos weboldalán

• Banner kampány futtatási lehetőség a tagozat hivatalos 
weboldalán (2 db / év)

• online hírlevélben történő megjelenés

• social felületeken történő limitált, közvetett meg-
jelenés (pl. interjúk, céges események)

• Közvetlen összekötés más tagozati tagokkal és 
networking lehetőség

Értékesítés



Együttműködések

• Lehetőség vállalati tagokkal közösen pályázott és elnyert 
kampányok kivitelezése

• Alvállalkozói, társvállalkozói hálózat kiépítése

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

• ‘Proof of concept’ együttműködések klubokkal, szövetségekkel, 
egyetemekkel



‘Know-how’

• 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

• Vállalati tagok számára szervezett szakmai előadások, képzések



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)



Továbbá, a vállalati tagság keretein belül a Magyar Marketing 
Szövetség az alábbi szolgáltatásokat, megjelenést nyújtja

• Közösséghez való tartozás, logóhasználattal – 
logórendszer, arculati elemek biztosítása – 2021. Q1 

• Megjelenés a Magyar Marketing Szövetség hivatalos 
kommunikációs platformjain: weboldal, közösségi média 
= facebook, linkedin, hírlevél - 1 interjú, vagy 1 nagyhír 
megjelentetése, illetve 1 post / év / felület – a tag által 
előkészített anyagok alapján beszerkesztve, megjelenés 
előzetes egyeztetés alapján  

• Marketing Summit belépő biztosítása, vállalati tagsági 
díjhoz illeszkedő mennyiségben (1, 2, illetve 3 db)

További elérhető tagvállalatra, illetve egyénre szabott 
lehetőségek: 

• Megbízó oldali márka képviselőjeként meghívás alapján 
bekapcsolódási lehetőség a zártkörű, exkluzív Marketing 
Döntéshozók exkluzív Klubjába  

• Zsűrizésben való részvétel (Marketing Diamonds, 
Városmarketing Díj, Sportmarketing Díj)

• Mentorprogramokban való részvétel (Digital Masters)
• Eseti előadásra, vagy kerekasztalbeszélgetésre való 

felkérés (Marketing Summit, Digital Masters, eseti 
workshopok)  

• Eseti sajtómegjelenésekben való megszólalások (téma, 
szakterület, illetve szakértelem alapján)



2021-es MMSZ Sportmarketing tagság díja 
Vállalati tagoknak

CÉGES TAGDÍJ

KATEGÓRIA CÉGMÉRET (LÉTSZÁM) TAGDÍJ (ÉVES)

I. KATEGÓRIA 1-30 FŐ 98.000 FT

II. KATEGÓRIA 31-200 FŐ 240.000 FT

III. KATEGÓRIA 200 FŐ FELETT 350.000 FT


