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Országos Városmarketing Verseny 2017 

 

Idén ötödik alkalomal került megrendezésre a híres Országos Városmarketing Verseny, melynek 

célja, hogy a jelentkező városoknak az egyetemisták különböző leleményes, frappáns, érdekes és 

ugyanakkor megvalósítható tervekkel álljanak elő a város modernizációját illetően. Erre a 

versenyre idén a MarkeTeam Szakkollégium három tagja is jelentkezett: Bartha Izabella, Püsök 

Csilla Rebeka és jómagam Deák Balázs. Mi alkottuk a CityCom csapatot és Tokaj városának 

dolgoztunk ki egy tervet, hogy miként is lehetne fejleszteni magát a várost. 

Az elődöntő november 27-én hétfőn 10:00 órai kezdettel indult. Mi természetesen időben már ott 

voltunk, a regisztrációnal pedig megtudtuk, hogy sorsolás alapján a harmadik csapatként 

mutathatjuk be majd projektünket. A zsűrit neves szakemberek alkották: szakértők, vállalati 

vezetők, illetve a városok képviselői. Ebből is arra lehetett következtetni, hogy mennyire magas 

presztízsű ez a verseny, illetve nehéz lesz megfelelni minden elvárásnak. Az esemény egy 

nyitóbeszéddel és üdvözléssel indult, ekkor többek között Dr. Piskóti István, a Miskolci 

Tudomány Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének vezetője is köszöntötte a résztvevőket és 

versenyzőket. 

Ezután kezdetét vette a projektek bemutatása. Nagy érdeklődéssel figyeltük az első csapatot, 

ugyanakkor a zsűrit is. Az első két csapat teljesítményét és a zsűri reakcióit is figyelembe véve 

magabiztosan indultunk projektünk bemutatására. Minden tökéletesen sikerült, professzionálisan 

bemutattuk elképzeléseinket, betartva az időkorlátot is. A zsűri egy kérdést intézett hozzánk, 

amelyet meg tudtunk válaszolni, így fellélegezve foglaltunk helyet. Az első hét prezentáció után 

helyet kapott ezek pontozása is a zsűri által. Csapatunk 36.1-es átlagot ért el az 50-ből, amivel mi 

személyesen nagyon meg voltunk elégedve.  

Ezt követte az ebéd, ahol nagyon ízletes szendvicseket fogyaszthattunk, valamint desszertet is. 

Ezután folytatódott az elődöntő, újabb hét prezentációt meghallgatva. Érdekes ötleteket 

hallhattunk, különböző előadástechnikákat figyelhettünk meg, amelyekre a későbbiekben akár mi 

is alapozhatunk és felhasználhatjuk őket. A prezentácókat meghallgatva ezek is pontozásra 

kerültek, majd összesítették az eredményeket. A prezentációt illetően a középmezőnybe jutottunk 

el, ami megfelelő helyezés véleményünk szerint, figyelembe véve versenytársainkat, valamint a 

zsűri elvárásait is. 

Az elődöntőt követően átvettünk egy-egy emléklapot, valamint külön megköszönték nekünk, 

hogy beneveztünk a versenyre Kolozsvárról, és hogy aktívan részt vettünk ezen eseményen. Az 

elődontő lezárását követően elindultunk haza és szerencsésen meg is érkeztünk hétfő este 

Kolozsvárra. 

Összességében elmondhatjuk, hogy teljes mértékben megérte benevezni és összeállítani ezt a 

projektet. Számos új ismerettel gazdagodtunk, amelyet a jövőben is kamatoztathatunk, sok 

tapasztalatot szereztünk, amely a személyes fejlődésünket elősegíti. 

 

Üdvözlettel,  

Deák Balázs. 

 


