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Sport has the power 
  to change the world. 
                   It has the power to inspire. 
   It has the power unite people 
               in a way that little else does. 

It speaks to youth in a language 

                  they understand. 

Sport can create hope 
              where once there was only despair.

Nelson Mandela
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03VÍZIÓ

Szeretnénk Magyarország 
megkerülhetetlen sportszakmai 
eligazodási pontja, mérvadó 
szakmai szervezete lenni.



MISSZIÓ

• A sportmarketing társadalom összefogása
• A sportmarketing mint szakma megítélésének, 

presztízsének növelése
• A sportoló pályán túli teljesítményének, sportolói 

márkájának megismertetése a szponzorokkal
• A sport szponzoráció, mint marketing 
 eszköz promotálása a piaci résztvevőknek 
 és a teljes piac edukálása a témában
• A teljes sportpiac integrálása
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NETWORKING, REGIONÁLIS BÁZISOK KIALAKÍTÁSÁVAL

Kihívások:
• A sportmarketing tagozatban jelenleg nincsenek sportolók, klubok, szövetségek, 
 egyetemek, diákok, média cégek
• A tagozat tagsági struktúrája átformálást igényel a lehető legmagasabb tagsági szám 

eléréséhez és egy széles hálózat kialakításához

Cél:
• Tagozati forma átstruktúrálása
• Kohézió és együttműködések kialakítása a tagok között
• Elérni a sportmarketing stakeholdereit és bevonni őket a tevékenységünkbe passzív 
 vagy aktív részvevőként

Eszközök:
• Regionális képviselők kinevezése (fiatal, ambíciózus személyek)
• Új tagsági csomagok kialakítása és felépítés
• Networking események

1.
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS
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TUDÁSBÁZIS KIALAKÍTÁSA

Kihívások:
• Jelenleg kevés a piaci alapon működő szponzorációs gyakorlat
• A magyarországi döntéshozók nem ismerik a magyar sportban, sportolókban 
 és sporteseményekben rejlő hazai és nemzetközi piaci lehetőségeket
• Jelenleg kevés honi cégvezetőt von be a tagozat a tevékenységébe

Cél:
• Felismertetni a döntéshozókkal a sportban rejlő piaci lehetőségeket
• Hazai sportmarketing szakemberek számára elérhetővé tenni 
 a nemzetközi piaci trendeket és bevált gyakorlatokat

Eszközök:
• Mintaesetek, case study-k kialakítása 
• Nemzetközi szakszervezetekkel való együttműködés 
 és kedvezményes részvételi lehetőség a tagoknak
• Kommunikációs csatornák kibővítése és aktivitás növelése

2.
EDUKÁCIÓ
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SPORT NÉPSZERŰSÍTÉSE A FIATALOK 
ÉS NEM SPORTOLÓ EMBEREK KÖRÉBEN

Kihívások:
• Sport szereplőivel meg kell ismertetni azt, hogy a társadalom pozítív megítélése 

szükségszerű a klubok és sportolók számára
• A sportolók és egyesületek számára fontos tudatni, hogy a sporton kívűli társadalmi 

problémákkal is foglalkozniuk kell és felhívni a figyelmet

Cél:
• A sikeres és tartalmas CSR projektek megalkotása a tagozat hálózatán belül
• A sportpiaci szereplők edukálása a társadalmi szerepvállalás fontosságáról, előnyeiről

Eszközök:
• Időről-időre keresni egy, a társadalom számára fontos problémát, 
 azon témára különböző eseményeket és aktivitásokat szervezni

3.
TÁRSADALMI 
FELELŐSSÉG-

VÁLLALÁS
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SPORTMARKETING PROJEKTEK ELŐKELŐ POZÍCIONÁLÁSA 
A HONI MARKETINGBEN, PR

Kihívások:
• Jelenleg a sportmarketing projektek és sikerességük 
 nincsennek széles körben kommunikálva
• A sportmarketing szakemberek nincsennek versenyhelyzetre kényszerítve, 
 illetve elismerve ha új aktivitásokkal rukkolnak elő

Cél:
• A sikeres sportmarketing projektek, együttműködések megfelelő kommunikálása
• Megteremteni a lehetőséget a gazdaság minden szereplőjének, hogy megismerje 
 a sportmarketingben rejlő lehetőségeket

Eszközök:
• Sportmarketing Award
• Sportmarketing Summit
• Sportmarketing publikus, ingyenes webinárok különböző piaci témákban
• Együttműködés az MSÚSZ-szel és más hírportálokkal (sport, marketing, gazdaság)

4.
PIACÉPÍTÉS
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Kihívások
• Jelenleg nincs egy közös és aktívan működő platform, amely közre fogná 
 az összes szereplőt és üzeneteiket, terveiket hatékonyan reprezentálná.

Cél: 
• Iránymutatások és irányelvek megfogalmazása a sportmarketing stakeholdereket 

érintő témákban és kérdésekben. 

Eszközök:
• Szakértői tanácsok egy zárt platform keretein belül
• Megjelenések

5.
ÉRDEKKÉPVISELET
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TAGI STRUKTÚRA 
ÚJRAGONDOLÁSA

• Vállalati tagok: potenciális szponzor cégek
• Társ tagok: management/PR/média cégek
• Partner tagok: oktatási intézmények, MOB, 

szövetségek, ligák
• Sportolók és klubok: sportolók, klubok
• Magán személyek (sportmarketing iránt 

érdeklődők, diákok)

TÍPUS JELENLEG 2021 VÉGE

Vállalati tagok 3 15

Magánszemély 11 50

Társ tagok 8 20

Partner tagok 1 5

Sportolók 
és csapatok
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A KÖZÖS MUNKA KERETEI

Cél, hogy a következő ciklustól új alapokra 
helyezzük a Tagozat operatív működését 
és egy irányított, összefogott csapatmunkát 
generáljunk közösen. 

Az MMSZ Sportmarketin Tagozat egy 
a tagjai számára nyílt szervezet legyen 
aktív részvétellel.
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CSATORNA JELENLEG 2021 VÉGE

Facebook 369 1000

Instagram - 300

LinkedIn 29 300

KOMMUNIKÁCIÓ

Mind a belsős, mind a külsős kommunikációs 
csatornák létrehozása és aktív fenntartása. 
Tartalommal teli üzenet szolgáltatása a 
nagyközönség és a tagok irányába egyaránt, 
mindezt a leghatékonyabb módon.

Ezeken felül az alábbi eszközök kiépítése: 
weboldal, intranet, facebook zárt csoport, hírlevél.
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2020 AZ ALAPOZÁS ÉVE

1. Munkacsoportok létrehozása
2. Kommunikációs stratégia megalkotása, 
 mind belső mind külső
3. Felelősök kijelölése
4. Taglétszám növelése
5. Elnökség kibővítése
6. Jövő évi tervek kidolgozása és elfogadása



SZÁMÍTUNK
RÁTOK!


