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IX. Marketing Nyílt Napok- Marketing "Szerszámosláda" 

 

Kilencedik alkalommal rendezte meg a kolozsvári MarkeTeam Szakkollégium 

hagyományőrző éves rendezvényét, a  Marketing Nyílt Napokat. A jeles szakmai eseményre 

2018. március 23-24-én került sor a Babeș-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és 

Gazdálkodástudományi Karának épületében. 

 

Az idei Nyílt Napok tematikája a Marketing "Szerszámosláda" volt, amely a marketing 

szakemberek sok színű és innovatív eszköztára. Ez az eszköztár magába foglal számos olyan 

stratégiai és taktikai megoldást, amelyek segítségével a marketing munka hatékonyan és 

szervesen hozzájárul a vállalati célok eléréséhez. A  két napos rendezvényen öt vállalati 

szakember látott el bennünket tanácsokkal, hogy miként is használhatjuk ezeket a „szerszámokat” 

a leghatékonyabban. 

A rendezvényt péntek délutan a Wedas Marketing szakértője, Szakkollégiumunk korábbi 

elnöke, Erős Lóránt nyitotta meg, akinek a „Láthatatlanból látható. Reklámtermékek a 

gyakorlatban” című előadása keretein belül betekintést nyerhettünk a különböző termékek 

innovatív marketingkommunikációjának világába. Ezt követően Polacsek Péter, a Diversity 

Advertising ügyvezetője – elsősorban a Facebook által kínált – célzott hirdetési megoldások 

kiemelkedő szerepére és hozzá adott értékére világított rá előadásában. 

A kerekasztal beszélgetésben négy marketing szakértő (Dr. Seer László, Menyhárt 

Zsuzsa, Polacsek Péter, Erős Lóránt), egy harmad éves egyetemi hallgató (Deák Balázs, a 

Marketeam Szakkollégium elnöke) és a beszélgetés moderátora (Dr. Csepeti Ádám) vettek részt. 

A pénteki kerekasztal beszélgetés során olyan kérdések merültek fel, mint például: Mit érdemes 

tanulni marketingből?, Milyen feladatokat látnak el a marketing szakemberek? Hogyan 

befolyásolja a technológiai haladás a vállalati marketing tevékenységet?. Ezen kivül többek 

között szó esett a marketing megítéléséről és az újonnan megjelent trendekről is. A felsorolt 

kérdéseken kívül olyan témák is érintve voltak, amelyek kapcsán mindenki kitudta fejteni a 

véléményét. Ez a beszélgetés mind a résztvevők és az érdeklődő közönség részére is érdekes 

kérdéseket, témákat érintett, olyanok számára is érthető volt az eszmecsere, akiknek még nincs 

sok marketinges vagy általános munka tapasztalatuk. 
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Deák Balázs ( harmad eves egyetemi hallgató) 

“Számomra egy különleges élmény volt az, hogy egy asztalnál ülhettem olyan szakkértőkkel, 

akik már tapasztaltak a marketing területén. Annak ellenére, hogy kevés munka tapasztalattal 

rendelkezem, rátudtam hangolódni a beszélgetés témájára a  szakkollégiumi és szakmai 

gyakorlati tapasztalataimat használva.” 

A második napon Bata-Jakab Zsófia, a Magyar turisztikai Ügynökség Divatiparért 

Felelős Igazgatója kezdte az előadás sorozatokat a „Paradigma váltás a Magyar divatiparban” cím 

alatt. Előadásában rávilágított arra, hogyan reklámozzák a nemzetközi márkákat a 

nagyvárosokkal, és a fogyasztók hogyan kapcsolják össze az egyes városokat a különböző divat 

márkákal. Az igazgató-asszony arról is hosszasan értekezett, hogy a Magyar divatipar hol 

helyezkedik el a nemzetközi divathoz képest, és hogy milyen fejlesztéseket kívánnak hozni a 

Magyar divatipar fejlődése érdekében. A Magyar Turisztikai Ügynökség Divatiparért Felelős 

Igazgatóság a jelenleg a Magyar divatipar 5 éves stratégiáján dolgozik, amely nem lehet teljes a 

hazai szakma aktuális szereplőinek bevonása nélkül, hiszen nincs annál értékesebb, mint a 

tapasztalatok megosztása – hangsúlyozta Bata-Jakab Zsófia. 

Doru Şupeală folytatta a Nyílt Napokat egy román nyelvű előadással. Doru Şupeală a 

Selgros volt marketing igazgatója előadásában elmondta, hogy nekünk mint jövendőbeli 

marketingeseknek milyen feladataink lesznek egy munkahelyen. Az előadó megmutatott 2-3 

álláshirdetést, hogy mi is a feladata egy marketingesnek. Azonban kiemelte, hogy egy jó 

marketinges együtt kell, működjön a sales részleggel, ahhoz hogy sikeres tudjon lenni. A nagy 

vállalatoknál sokszor a sales határozza meg a termékek árait, valamint a termékek eladási helyét. 

A gyakorlati életben egy marketingesnek nem elég csak a hagyományos marketing mix-et 

ismernie, ugyanis a feladatkör sokkal komplexebb és összetettebb mint a 4P alapú marketing mix. 

A szakember  egy 16 P mentén szervezető keret rendszert mutatott meg nekünk, de véleménye 

szerint a feladatok száma még szélesebb is lehet. Végezetül azt a tanácsot adta, hogy 

marketingesként ne elégedjünk meg a promoválassal és próbáljunk együttműködni a sales 

osztállyal és a menedzsmenttel. 

A következő előadást Menyhárt Zsuzsa, a proClick digitális ügynökség fiók menedzsere 

tartotta, aki előadásában rávilágított arra, hogy az online felületeken mennyire egyszerűen 

nyomon követő a fogyasztók magatartása, ami így remek lehetőséget ad a piacon levő 

vállalatoknak, hogy megismerve őket a számukra legoptimálisabb kampányokat tervezzék meg és 

implementálják. Az ügynökség leggyakrabban használt online felületei a Google és a Facebook, 

amelyek segítségével kiemelkedő konverziós rátákat képesek produkálni. 

Az eseményt Csula-Albert Andrea, karunk egykori diákja zárta. Előadásában rávilágított 

arra, hogy mi, a jövő marketingesei miért is kellünk a piacnak. Annak ellenére, hogy 

számtalanszor hallottuk már azt, hogy marketinggel akárki tud foglalkozni, meg, hogy nem 

szükséges ehhez marketing végzettség, mégse higgyjünk ezeknek a vélekedéseknek. Az 

mondható ugyanis jó marketingesnek, akinek már meg van a speciális háttér tudása, valamint ezt 

gyakorlatba is tudja ültetni, és ez idő alatt képes folyamatosan fejlődni, lépést tartano az 

innovációk fogyasztói magatartásra és marketing megoldásokra gyakorolt hatásával. 

 

 



Babeș-Bolyai Tudományegyetem  
Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 
MarkeTeam Szakkollégium 

 

3 
 

Az idei Nyílt Napok is remek lehetőség volt arra, hogy a résztvevők sok érdekes dolgot 

tanuljanak, illetve felismerjék azt a tényt, hogy a piacorientált vállalatoknak igen is nagy 

szüksége van marketingesekre. Az előadások tanulságosak és hasznosak voltak nekünk 

Marketeam szakkollégiumi tagoknak is, hiszen rá ébredhettünk arra, hogy a “szerszámosláda” 

szakszerű alkalmazása mennyire megkönnyítheti a marketing szakemberek életét. 

 

Köszönjük a szervezést, és jövőre veletek újra 

Kolozsvári Marketing NyíltNapok! 😊 
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Fő támogatónk: 

További támogatóink:  

 

 


	IX. Marketing Nyílt Napok- Marketing "Szerszámosláda"

