III. Marketing Nyílt Napok – Márka & Marketing

Az el últ hét égé
eg őtt az egy égyzet éterre jutó
árkák sűrűsége a kolozsvári
Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi karának épületében. A MarkeTeam szakkollégium ugyanis
már harmadik alkalommal szervezte meg a Marketing Nyílt Napokat. A márka és márkázás témáját
közelítette eg a re dez é y sorá összese hét előadó, akik közül kettő i teraktí
orkshop
formájában tette színesebbé a diákok márkáról alkotott képét és fogalomrendszerét.
Miért a jele tősége egy ilye ese é y ek a kolozs ári egyete isták életé e ? Mert a legjo
szakemberek osztják meg a tapasztalataikat, meglátásaikat, túlmutatva az elméleten, amelyet az
egyetemi oktatás nem képes biztosítani.
Sző s Bar a, e edzs e t és arketi g ta á sadó, adta eg a re dez é y kezdő akkordját A
cégértől a hírnévig – Tudatos márkaépítés a kisvállalkozásoknál í ű előadásával. Úgy közelítette
eg a árkát, i t a i haso ló a hagy ához, a elyet külső héja alapjá ásárolu k eg, pedig a
lényeg, maga a termék belül rejlik. Ez a rózsaszín felhőnek is e ezhető urok a árka olya rétegeit
foglalja magába, mint a logó, forma, szín, grafika, hang, dinamika, illat vagy íz. A nagyobb márkák
példájából kiindulva, mint amilyen a Coca Cola, Mercedes Benz, Starbucks, ROM csokoládé stb., a
kis állalkozások árkaépítésé ek jele tőségére ilágított rá. Hisze a kis állalkozások sak a tudatos
márkaépítés által tehetnek szert az igazi hírnévre.
A márka arcát kutathattuk Pál Zsuzsával, a BBTE marketing tanszékének oktatójával. Megtudhattuk,
hogy egy híresség agy ás szereplő, aki ar át köl sö zi egy árká ak, eghatározhatja a ak
hitelességét, és ég á pírhatás is ekö etkezhet: az ar túlragyogja a árkát és a árka ele yésző
té yező é álik. Eze di e ziók és
ás érdekes sze po tok tükré e pró álhatták ki
kreativitásukat a diákok és csapatokban kerestek márkaarcot egy román kozmetikai terméknek,
illetve autómárkának.
A pé teki apot egy igazá sze élyes ha g ételű előadás zárta: Makkai Be e A brand, mint
sztori előadása szépe egészítette ki a Sző s Bar a által eli dított té át. Őszi te stílusá al he gerelte
le a hallgatóságot, ugya is saját törté etei által ilágított rá a sztori jele tőségére a árkaépítés
folyamatában.
Márkahűségteszt és érdekes etélkedők gazdagították a ásodik apo a re dez é yt. A paletta
to á
szí esedett Cso ortá i Boto d előadásá al, aki egy aktuális projektjé ől fakadó
esetta ul á yról eszélt az erdélyi o li e
arketi g helyzetéről. A
a a.ro
arketi g
e edzsereké t, ala i t az Eko Media Group reklá kiszolgálásá ak felelőseké t hí ta fel a
figyel et arra, hogy hatal as lehetőségeket rejt agá a az online marketing, amely Erdélyben,
ég egyelőre, gyerek ipő a jár.
Nagy érdeklődés ek ör e dett Seer László előadása, a Buzzolva-e vagy? – Személyes branding és
aktivizmus a világvége évében. Talá fur sá ak tű ik a í első látásra, azo a egy agyo aktuális
té a került előtér e: a sze élyiség, i t árka, ra d. A ai e er ugya is brandekkel
burkolózik és közösségi valutának i ősíthető az ahogya eszélnek róla mások, vagy akár a média.
Tudatosságra intett Seer László is, hiszen nagyon fontos, hogy a mai ember tisztában legyen saját
éljai al, égezze jó u kát, ajd azt kellőképpe ko
u ikálja. Csak e e az eset e
beszélhetünk személyes márkázásról. Dinamikus és humoros hangvételével kalauzolt minket Seer

László az ingerekkel,buzz-okkal tarkított i ter et
személyes branding kapcsán.
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Csog É a, a MOL Ro á ia PR koordi átora egy teljese
ás ézőpo tot o takoztatott ki
orkshopja által. A ko
u iká ió és a arketi g sze szögé ől közelíthették eg az érdeklődők a
Verespatakon kialakult helyzetet.
Az ese é y záróakkordjaké t egy igazi átfogó előadás ak lehettek sze ta úi az érdeklődök. Farkas
Levente ugyanis, aki a Marketi gIskola.ro alapítója, figyele e ette az előtte felszólaló előadókat és
elhangzott témákat. A nap végéhez közeledve talán már fáradtabb volt a társaság, de Farkas Levente
kijele tése az előadás elejé
i de kit felrázott: Nem vagytok normálisak! Ezt a eglepő kijele tést
azonban nem negatív értelemben használta, hanem azt akarta kiemelni, hogy nem vagyunk átlagosak
és se
iképp se akarju k azok le i. Sza ad ha g ételű, köz etle előadásá a , az összes előző
előadásra is utal a, azt a kö etkeztetést vonta le, hogy a brand, a márkázás mindenütt jelen van.
Maga az előadás í e is erre utal: Brand a lelke mindennek. Ezt lehet tagadni, ellenkezni vele, de
attól még létezik és meghatározó szereppel bír.
Új ajtókat nyitott meg a hallgatóság számára ala e yi előadó és elgo dolkodhatu k azo , a i a
rendezvény mottójaként is szolgált: Téged milyen márka jellemez?

