IV. Marketing Nyílt Napok – Hiszed, ha látod?
Kelle es időtöltés e és érdekes tapasztalatok a lehetett részük azok ak, akik ellátogattak az
elmúlt hétvégén negyedszerre megrendezett Marketing Nyílt Napokra.
Az esemény színes tárházzal várta a pszichológia és marketing irá t érdeklődőket,
elül árki egtalálhatta a szá ára legérdekese előadásokat.

ely ek kereté

Elsőké t e két té át agyszerűe öt öző előadást hallgathattu k eg, Seer László vezetésével,
melynek címe A fogyasztó bugyrai: marketing és pszichoanalízis volt. Megtudhattuk, hogy a
marketing a pszichológia tudománya nélkül mit sem ér, hiszen a vásárlók döntéseit olykor nem a
racionalitás vezérli, a választ sokkal mélyebben kell keresnünk. Jó példa erre az autóválasztás. Az autó
hátsó üléséhez kapcsolódhatnak bizonyos emlékek, melynek következtében, a fogyasztók
tudalattijá a legfő igé yké t jele het eg az agresszív és szexi autók vásárlása. Szintén nem
annyira köztudott tény, hogy halott sajtot fogyasztó nemzet vagyunk, a franciákkal ellentétben, akik
számára az élő sajt az ínyenc csemege. És hogy miért vásárolunk prémium vécépapírt? Azt bizony már
végképp senki sem gondolná, hogy gyerekkorunkban kivívott függetlenségünket ünnepeljük eme
magasztos termék társaságában.
A napunk második állomásaként, Péntek Imre workshopjára látogathattunk el, ahol szerepjátékba
bocsátkozva, kipróbálhattuk magunkat egy tárgyalási szituációban. Történetesen egy szexshopot
kellett elad u k, külö öző tárgyalási te h ikákat alkal az a, e ertől és szereptől függőe . A játék

végeredménye bármi lehetett, a lényeg, hogy minél több tárgyalási stratégiát sajátítsunk el,
tapasztalataink következtében.
A játék he é ől kissé le se desed e, Könczey Elemér vezetett bennünket tovább a márka backstagebe, azaz az arculat mögé, nem kevésbé dinamikus módon. Láthattuk, hogy egy apró grafikai krikszkraksz milyen széles világot tud elénk tárni asszociációink következtében, megismerkedhettünk a
„vizuális terror” kifejezéssel, és konstatáltuk, hogy a kivitelezés mennyire fontos szerepet játszik az
elfogadásban, illetve visszautasításban.
Volt szó külö
árkáról, logóról, ter ezésről, tre dekről, asszo iá iókról, és i dez egfűszerez e az
egymondatonkénti nevetésekkel, melyet az előadó köz etle preze tá iós stílusa áltott ki előlü k.
A nagy létszámú jelenlét és a lelkes hozzászólások mind azt bizonyították, hogy bizony, egy ilyen Nyílt
Nap igazán képes arra, hogy újat mutasson a hétköznapok szürkeségében. Elégedettséggel
nyugtáztuk a napot, és felkészültünk a rendezvény második fordulójára.
A ásodik apo elsőké t Ciotlaus Pál Törzsek, közösségi állatok, és egyéb jelenségek í ű
előadását hallhattuk, a i a korai időpo thoz képest agyo is figyele felkeltő és érdekes tudott
lenni. Megtudhattuk, hogy mit takar a „közösségi állat” kifejezés, és ugyancsak itt kaphattunk választ
arra is, hogy miért olyan fontos számunkra a megfelelés, a globálisan elfogadott márkák vásárlása, ki
hogyan viselkedik a közösségben betöltött szerepét illetőe , és hogya tudu k eg arad i
egyéniségként anélkül, hogy beszippantana minket a közösségi média.
Olasz Tamás, az előző előadás i tegy folytatásaké t, a döntések mögé kalauzolt bennünket,
sajátos, magával ragadó stílusban. Szó volt weboldalter ezésről, ko kázat állalásról, hitelessegről,
i de ről, a ire egy lee dő arketi gszake er ek szüksége lehet. Rá ilágított arra, hogy
bármennyire szeretnénk, egyedül nem vagyunk jók mindenben. Éppen ezért fontos az olyan
e erekkel aló együtt űködés, akik gye geségei ket egfelelőképpe kiegészítik, és ezáltal
kellemes munkakörnyezetben dolgozhatunk. Egy érdekes példán keresztül, választ kaphattunk arra
is, hogy mi a különbség a sikeres és sikertelen kommunikáció között. Nem az a fontos ugyanis,
hogy mit teszel, hanem az, hogy miért teszed. Nem azt kell hangsúlyoznunk, hogy mit tud nyújtani a
termék, hanem azt, hogy miért éppe az a ter ék a leg egfelelő a ásárló szá ára.
Az a úgy ké yel es székek ől eg ozdul a, egy kis ozgás a is részü k lehetett Bakk-Miklósi
Kinga orkshopjá , ahol külö öző, egy ásra figyelős játékoko keresztül, kialakulhatott e ü k
egy kép, hogy mennyire válnánk ideális marketingszakemberekké. Talán nem is gondolnánk, hogy
akár már a családban elfoglalt szerepünk, mekkora hatással tud le i a késő i pálya álasztásu kra.
Jó érzés olt kiele ez i a e ü k rejlő érzéseket, de i el az idő e e gedett sokkal élye
vizekre evezni, ezért talán majd egyszer ráadást is kérünk.
Re dez é yü k utolsó előadása ige sak fel sigázta a szép szá
kérdéseikkel együtt é e ugya is ajd e egy órá al tartott to á
időpo tjá ál, a it ter észetese egyáltalá e
á tu k.

a részt e ő e ereket,
az előadás előre ter ezett

Márton Ildikó, test eszédszakértő, Beszéd szavak nélkül í ű előadása, dinamikájával,
o da i alójá al kellőképpe
egtere tette a éltó efejezést a Nyílt Napok szá ára. A ellett,
hogy külö öző testhelyzeteket, ozdulatokat ele eztü k ki, egtudhattuk, hogy ilye le e az
ideális viselkedés egy állásinterjún. Mi az, a it soha e sza ad elkö et i, elyek a kerüle dő
mozdulatok, és melyek a megengedettek.
Az előadást kö etőe igazi test eszéd szakértő ek érezhettük
éreztünk, hogy folyamatosan elemezzük társaságunk mozdulatait.

agu kat, és

áris kéztetést

Ez azonban néha eheze ki itelezhető olt, ugya is az esti záróbuli annyira jól sikerült, hogy
kö ethetetle ek oltak a részt e ők ozdulatai.
Ha a fe tiek ől ég e derült ol a ki, iszo yúa jól szórakoztu k, sokat ta ultu k, és
ter ezzük a kö etkező Nyílt Napokat, ami reméljük, hogy ugyanilyen sikerrel zárul majd.
Nagyon köszönjük a részvételeteket!
Jö őre eletek ugya itt!

ár előre

