Ismerd meg projektjeinket és csatlakozz hozzánk!

ÜDVÖZLŐ
mmsz.eu

A Magyar Marketing Szövetség célja elősegíteni a marketingtevékenység gazdasági életben való hatékony alkalmazását, valamint a
marketingszakma színvonalának emelését. Ennek szellemében hiszünk a projekt alapú működési modellben, mely az edukáció és a
minősítések köré épül.
Ezúton szeretnénk bemutatni a Szövetségben zajló munkafolyamatokat és bátorítani, hogy csatlakozz hozzánk, kapcsolódj be projektjeinkbe, vagy kezdeményezz újakat.
Kérjük, hogy olvasd el tájékoztatónkat, és a végén töltsd ki kérdőívünket, hogy megismerhessük, mely projektjeinkhez, milyen formában csatlakoznál legszívesebben.

EDUKÁCIÓ

MINŐSÍTÉSEK

MARKETING SUMMIT HUNGARY
2019. SZEPTEMBER 12-13. AKVÁRIUM
marketingsummit.hu

A Markeing Summit Hungary a legnagyobb edukációs eseményünk. A szakma első számú csúcstalálkozójának küldetése, hogy
a szakembereket és a marketingtevékenységet végzők széles táborát felkészítse a következő évek marketing kihívásaira. Ennek is
köszönhetően a Marketing Summit programjának megalkotásához
egy eddiginél szélesebb szakmai kör bevonására és megkérdezésére
helyezzük a hangsúlyt, hogy valóban azokra a szakmai kihívásokra
keressük a válaszokat, amelyek az egész szakmát leginkább érintik.
Így csatlakozhatsz:
Résztvevőként | Előadóként | Programalkotói csapat tagjaként |
Támogatóként, kiállítóként

Edukációs projektjeink

DIGITAL MASTERS
4+1 nap, 20 téma az adott terület top szakértőitől és
egyedülálló mentorprogram
digitalmasters.hu

Digitális marketing akadémiánkat azzal a céllal hívtuk életre, hogy a
marketingben megkerülhetetlen technológiai folyamatokat, lehetőségeket, digitális trendeket és megoldásokat a marketingtevékenységet végzők egy képzéssorozat keretében naprakészen, átfogóan
megismerhessék, valamint elsajátítsák.
Az akadémia olyan digitális mestereket képez, akik kreatív megoldást jelentenek egy szervezet online marketingjére, hiszen minden
szervezet, vállalat, illetve márka számára egyre fontosabb, hogy
csapatában tudhasson olyan online szakembereket, akik nem csak
lekövetik a digitális világban rejlő, folyamatosan változó lehetőségeket, hanem a gyakorlatban is képesek alkalmazni a digitális szaktudást. Ehhez adjuk meg a tudást és a szakmai stabilitást akadémiánk képzési programjának segítésével.
Így csatlakozhatsz:
Résztvevőként | Oktatóként | Programalkotói csapat tagjaként |
Támogatóként

Edukációs projektjeink

TÉRÍTÉSMENTES KONZULTÁCIÓ A KÜLÖNBÖZŐ
SZAKTERÜLETEKEN JÁRTAS MMSZ SZAKÉRTŐIVEL

Az edukációs palettánkon a fenti események mellett tagjaink számára térítésmentes konzultációs lehetőségeket is biztosítunk, melyeket a különböző szakterületeken jártas MMSZ szakértői tartanak.
A konzultációkhoz kétféleképpen is tudsz csatlakozni. Egyrészt
egész év folyamán Te is igénybe tudod venni a személyes tanácsadást egy előre egyeztetett időpontban és témában, melyhez azt a
szakértőnket fogjuk ajánlani, aki a legjártasabb az Általad megjelölt
témában. Másrészt szakértőként Te is vállalhatod, hogy a szakterületeden konzultációt vagy képzéseket tartasz a jelentkezők számára. Kérjük, jelezd, ha nyitott vagy bármelyik opcióra.
Így csatlakozhatsz:
Résztvevőként | Szakértőként

Edukációs projektjeink

TEMATIKUS WORKSHOPOK

A Szövetség olyan tematikus képzéseket is szervez, mint például
az Év honlapja workshop és a Városmarketing workshop. Emellett
számos tagjaink által létrehozott edukációs programunk is van, melyekhez a Szövetség szakmai és kommunikációs támogatást nyújt.
Ha Neked is van ilyen edukációs programod, eseményed, akkor
vedd fel velünk a kapcsolatot.
Így csatlakozhatsz:
Résztvevőként | Előadóként | Lehetőséged van a saját szakterületeden képzést
vagy workshopot szervezni az MMSZ támogatásával

Edukációs projektjeink

MINŐSÍTÉSEK, SZAKMAI DÍJAK, BEST PRACTICE-EK,
SZAKÉRTŐI PLATFORM

MINŐSÍTÉSEK / SZAKMAI DÍJAK

Az Év honlapja
azevhonlapja.hu

A legsikeressebb szakmai díjaink az „Az Év honlapja”, amely
Magyarország legrangosabb online marketingkommunikációs
pályázata; a Marketing Diamond Awards, amely a kisebb piaci
szereplők színvonalas marketingaktivitásainak ad teret; valamint
az Országos Városmarketing Díj, amely az egyetlen városoknak
és településeknek szóló marketingpályázat. Ezek a díjak arra is
hivatottak, hogy tagjaink számára bemutassuk az előző év legjobb
marketing megoldásait és azok best practice-eit.
Így csatlakozhatsz:
Nevezőként | Zsűritagként | Támogatóként

• már 17 alkalommal került megrendezésre
az online marketing-kommunikációs szakma
legrangosabb hazai eseménye
• 25 kategória, évente átlagosan
200 pályázó

Marketing Diamond Awards
marketingdiamond.hu
• 2015 óta megrendezésre kerülő díj,
amely teret ad a kisebb ügynökségek és
a kisebb költségvetésből megvalósuló
marketingaktivitások számára
• 11 kategória, évente közel 70 pályázó

Országos Városmarketing díj
varosmarketingdij.hu
• 4 év, 59 város, 288 pályamű
6 kategória

Minősítések

MARKETING
D I A M O N D AWA R D S
2018

MARKETING.HU – AZ MMSZ SZAKÉRTŐI PLATFORMJA

Elindult az MMSZ szakértői platformja a marketing.hu ,
melynek fő funkciója a regisztrált és minősített szakemberek, szakértő cégek kereshetősége és megtalálhatósága. Célunk, hogy ez a
platform váljon a legnagyobb hiteles szakértőkereső oldallá a marketing és kommunikációs iparágban. Csatlakozz az oldal szakemberei közé, illetve minősíttesd magadat a Szövetség tagjaként térítésmentesen.
Az oldalon egyben elérhető a szakértők bevonásával összeállított MIQ tesztünk (marketing-intelligencia teszt) is, amely a marketingesek és a vállalatok által használt eszközök és módszerek 5
különböző aspektusát vizsgálja.
Így csatlakozhatsz:
Regisztrált szakemberként/szakértő cégként | Minősített szakemberként/
szakértő cégként | A projektcsapat tagjaként

Minősítések

TAGOZATOK ÉS MUNKACSOPORTOK
Az MMSZ-nek jelenleg közel 250 tagja van, és évről évre folyamatosan bővül. Szövetségünk ernyőszervezet, így több tagozat is működik égiszünk alatt.
Többek között:
• Marketing Döntéshozók Klubja,
• Sportmarketing Tagozat,
• Agrár- és Élelmiszeripari Marketing Tagozat,
• Internet Marketing Klub,
• Társadalmi és non-profit Marketing Tagozat,
• Marketing Közgazdászok Tagozata.

Az MMSZ egyik legfontosabb törekvése, hogy minél több erős tagozatot alapítson, így az elkövetkezendő időszakban további tagozatok alapítása várható. Örömmel vennénk, ha megosztanád velünk,
hogy melyik tagozathoz csatlakoznál legszívesebben, itt természetesen nem csak a meglévőekre gondolunk, hanem arra is, hogy milyen új alapítású tagozatban, munkacsoportban, és milyen további
témákban dolgoznál együtt velünk valamint további tagjainkkal.

KOMMUNIKÁCIÓ

Számunkra fontos, hogy a tagjaink bemutatkozzanak és megismertessék Magukat a Szövetség tagságával, illetve partneri körével, ezért
biztatunk Téged is, hogy élj a lehetőséggel, és küldj egy céges bemutatkozó anyagot elérhetőséggel és logóval, melyeket az mmsz.eu oldalon a tagjaink menüpont alatt tüntetünk fel.
Továbbá küldhetsz számunkra egy szakértői interjút, vagy szívesen
készítünk mi egyet Veled/Veletek, valamint felajánljuk, hogy évente
több alkalommal megjelentetjük publikációitokat, szakmai híreiteket,
véleményeiteket és rendezvényeiteket az MMSZ platformjain.

Megjelenési lehetőségek biztosítása az MMSZ saját felületein

• közel 100 000 adatbázist kiszolgáló központi hírlevelünkben,
• az MMSZ Facebook oldalán (közel 7500 követő),
• az mmsz.eu weboldalon a szakmai hírek rovatban

Kérünk, hogy töltsd ki kérdőívünket, hogy megismerhessük,
mely projektjeinkhez, milyen formában csatlakoznál
legszívesebben.
KÉRDŐÍV

Küldj tartalmakat, kövesd
híreinket és eseményeinket web-,
Facebook, Instagram és Linkedin
oldalainkon, valamint értesülj
rólunk a hírlevelünkön keresztül is.

Komáromi Eszter
Főtitkár
komaromi.eszter@mmsz.eu
Tel: +36-30-297-2139
marketing.hu
mmsz.eu

