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A 
Diadém Rendezvényiroda meg
bízásából az Alitera Kft. 2010.

áprilishónapbanvégzettegyreprezen
tatív kutatást az Észak-Dunántúli
középvállalatok rendezvényszervezési
szokásairól.
A Diadém Rendezvényiroda 2005

ótaműködőgyőriszékhelyűcég,teljes
körű rendezvényszervezéssel foglal
koznak.
A szervezetek számára szervezett

rendezvényeiközülalegnépszerűbbek
a családi rendezvények, sportnapok,
csapatépítőtréningek,évfordulók,ava
tók,partnertalálkozók.
ADiadémRendezvényirodaszeretné

rendezvényszervezőmunkáját kiszéle
sítenigyőriszékhelyénekközelében.A
piackutatásmódszerétválasztotta.
Apiackutatássoránváliklehetővéa

piac alaposmegismerése, a piaci ese
mények,ésösszefüggésekfeltárása.A
piackutatás megteremti a marketing
stratégia kialakításához szükséges
információbázist. Információ szerez
hető a vevőkről, versenytársakról,
üzletipartnerekről.
Apiackutatásnaklegfontosabbrésze

a kutatás alapgondolatánakmegfogal
mazása. A Diadém rendezvényiroda
számára az volt a legfontosabb, hogy
megtudja,maacégekmilyenrendez
vények szervezésében gondolkodnak,
milyen értékekmellett döntenek egy-
egyrendezvénymegszervezésekor.
Továbbiakban megkérdeztük azt is,

hogy a szervezés során mi számít a
legfontosabbnak, mennyire lényeges,
hogy a szervezőcég kipróbált legyen.
Rákérdeztünk arra is, milyen típusú
rendezvényeket részesítenek előnybe
sajátmunkatársaikéspartnereiklojali
tásának erősítéséhez. Természetesen
arraiskerestükaválaszt,hogymilyen
rendezvény terveik vannak a 2010-es
évben, hiszen jóformán csak az első
negyedévetzártukleebbőlazévből.

A Diadém Rendezvényiroda 
piackutatásának főbb jellemzői
A primer kutatás során Call Centeres
támogatással, aDiadémsaját igényei
nek megfelelően összeállított kérdőív

alapjángyűjtöttükazinformációkat.A
megkérdezett személyek az adott cég
rendezvényszervezéssel foglalkozó
munkatársavolt.
Akérdőívben8kvantitatívkvalifiká

cióskérdésttettünkfel.
745 céget kérdeztünk meg 1600

hívástkezdeményeztünk,426cégille
tékesével beszéltünk érdemben. Az
elért cégek közül 124 kompetens
válaszadóvaltöltöttükkiakérdőívet.

A piackutatás összesített 
értékelése
AfelméréstÉszak-Dunántúlötmegyé
jében,az50és250főközöttilétszámot
foglalkoztató cégek (középvállalatok)
körébenvégeztük.(1.ábra)

Jól látható a Győr-Moson-Sopron
megyére jellemző pezsgő gazdasági
élet.
A válaszadók fele megbízható for

rásból, a tapasztalatok meghallgatása
alapján választ szervező céget. (2.
ábra)

Nagyon lényeges érték a hirdetés
csekély jelentősége magában a kivá
lasztásban.
Az adatok alapján nem túlzás azt

állítani, hogy egy jól sikerült rendez
vénya leghatékonyabbreklámaszer
vezőségszámára!
Egy rendezvénnyel kapcsolatban az

ár a legfontosabb, és ezen manapság
nemislehetmeglepődni.(3.ábra)

Azonbanafinomértékkülönbségek
aztmutatják,hogyaváltozatosésakti
vitást igénylő rendezvényeka legked
veltebbek,ésmindezakkora legjobb,
hakülsőhelyszínenvanmegrendezve.
Érdekesösszevetni a 2-es és a 3-as

ábrát, az ismerős ajánlásának magas
értékét,ésakipróbáltcégehhezmér
tenmérsékeltfontosságát..
Tehát az adatok megerősítést adtak

arra nézve, hogy, ha egy rendezvény
érdekes,mozgalmas,akkorannakhíre
megy,ésajánlaniisfogják.
Amozgalmas,élménydúsrendezvé

nyekelőnyberészesítésejóllátszika4.
ábrán.

Szinte egyformán fontosnakérzik a
saját munkatársak lojalitásának erősí
tését, mint a partnerek elkötelezettsé
génekelérését.
Azegyébkategóriábatovábbiválto

zatos programokat találunk: főzőver
seny,grillparti,lovasnap,nyáriközös
kirándulás, autó bemutató, évforduló,
ésátadásiünnepség.
Érthető módon a szervezetek

élményt,kikapcsolódást,ajóhangula
tot,szeretnékbiztosítaniamindennap
okrobotjátmegakasztvaegy-egyjeles
eseménnyel. Lényeges a jó hangulat
mellett a céghez való kötödés, és a

Az Észak-Dunántúli régióban működő 
középvállalkozások  
rendezvényszervezési szokásairól
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munkamorál javítása, amelyek ezek
nekarendezvényeknekazegyiklegje
lentősebbhozadéka.
Jól látható volt, hogy a partnerek

elkötelezettségételsősorbanazügyfél/
vevő találkozókkal kívánják elérni a
szervezetek.(5.ábra)

Igenjelentősacégesvacsorákmeny
nyisége is, amely kötetlenebb és sze
mélyesebb kapcsolatápolásra alkal
mas.
Apromóciósrendezvényekkoraúgy

tűnik egyértelműen lejárt. Többen
megjegyezték még a személyes kap
csolttartást,ésaszakmainapokatis.
Aszakmaifejlődés,aszakmaitudás

naprakészségemindencégvezetésszá
márakiemeltenfontos.(6.ábra)

Egyenértékűszerepetkapakiállítás,
szakmainapésatovábbképzés.Kicsit
kisebbszerepjutatréningnekésakon
ferenciának, de csak nagyon kismér
tékben.
Megállapítható, hogy a szervezetek

igen sokat tesznek a szakmai képzés
érdekében, és ebben a rendezvények
szélestárházáthasználják.
Nagyonlényegesa7.ábra,mertazt

mutatjameg,hogyvalójábanasokféle

rendezvény körül mégis melyik ren
dezvényaz,amelyikalegtöbbetnyújt
jaaszakmaifejlődésükhöz.
A tudás a továbbképzésen megsze

rezhető, de a képességek, készségek
fejlesztése,valamintagyakorlatitudás
a tréningek alkalmával szerezhető
meg.
A8. ábra aztmutatja, hogy válasz

adócégektöbbségeaszakmaiképzését
igen fontosnak tartja. (A válaszok
száma.)

A céges rendezvényeket még igen
sokcégtervez.Acsaládinapok,nyári
rendezvények,évvégipartykmégcsak
ezutánkövetkeznek,mert azünnepre,
ajelesnapokramindenidőbenszükség
van.
Összesítve a Diadém Rendezvény-

iroda reprezentatív céges rendezvény
szervezésiszokásokterénvégzettkuta
tásának eredményeit megállapítható,
hogyacégektöbbségejelenkörülmé
nyek között is lényegesnek tartja a
céges rendezvények megtartását.
Szakmai képzésük érdekében sem
mondtak le a rendezvények megszer
vezéséről.Néhányanelmondták,hogy
pályázatiútonjutnakaszakmaitovább
képzéseikhez.
A partnerekkel való kapcsolattartás

érdekében ügyfél/vevőtalálkozókat is
sokanszerveznek,mamárnemújdon
ságannakfelismerése,hogyazügyfe
lekelkötelezettségeérdekébenközvet
lenebbkapcsolattartásravanszükség.
A szervezést eleinte saját maguk

oldjákmeg,ésfőképpenkisebbméretű
grillpartykonéskirándulásokonková
csolják össze a munkatársi gárdát.
Azonban jól látható, hogy mára már
felértékelődött a szervezetszintű ren
dezvények rendezése, szervezése, ezt
bizonyítja a családi napok, év végi
partykkimagaslóaránya.
Külön értéket ad a rendezvénynek,

hamárnemsajátmagukszervezikeze
ket a rendezvényeket, hanem olyan
rendezvényszervezőcég,amelyetmeg
bízhatóforrásbólajánlásútján,mások
jótapasztalataalapjánválasztanak.
Örömmel tapasztaltuk kutatásunk

során,hogyacégekmunkatársaiszíve
senválaszolnakkérdéseinkre.Nagyon
jó volt érzékelni, hogy a szervezetek
többsége számára kiemelten fontos a
céges hagyományok, ünnepek megte

remtése, annak érdekében, hogy a
munkatársakkal és üzleti partnerekkel
az együttműködés még jobb, hatéko
nyabblegyen.

„A siker titka, hogy a szokásos dol-
gokat szokatlanul jól csinálod.” John 
Davison Rockefeller

Összeállította: Katona Erzsébet

Az európai  
kontinens  
első kétéltű  
városnéző  
programja 
Budapesten!

Budapest látványosságai –
ahogy Ön és partnerei, csak
velünkláthatják!
Rendezvényeihez kiegészítő

programként ajánljuk a
RiverRide városnéző progra
mot! Foglaljon helyet kétéltű
járművünkön,lazítson,éscsob
banjonvelünkaDunába!
Emellettlepjemegpartnereit

egyfelejthetetlenélménnyel,és
vásároljon RiverRide ajándék
utalványt!
Az ajándékutalványok meg

vásárolhatók a RiverRide iro
dájában(V.ker.Akadémiau.1.,
fsz.26.).

További információért hívja
a RiverRide munkatársait a
06-1/332-2555telefonszámon!


