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#matchmaking 
 
(1) Bemutatás / Bemutatkozás  
(2) Marketing kihívások 
(3) Kihívások & CX 



1. edukáció és minősítés 
2. digital masters 
3. konzultációk 
4. tematikus workshopok 
5. minősítések, szakmai díjak, szakmai 

platform 
6. kommunikáció  
7. tagozatok és munkacsoportok  



• Projektek mentén gondolkodunk 
• Többféle szerepben csatlakoznak 

hozzánk 
 
 
 
 
 
 
 

Az MMSZ célja: szakmai kapcsolat – kapcsolódás  



Edukáció 



















• Since 2016   

• 15 márka 

• 22 képviselő 

• 15 esemény  

A szakmáról magunk között,  
nem csak magunknak!” 



KKV és a marketing - házigazda: Szerencsejáték Zrt 

A fogyasztói út - házigazda: Neckermann 

Az egyén és a marketing viszonya - házigazda: SPAR 

A fintech előretörése, illetve a korszerű fizetési technikák és a marketing viszonya volt a kiemelt témánk - házigazda: 
Mastercard 

Az employer-branding (Generációk egymás mellett: Ügyfélélmény vagy munkavállalói élmény?) került terítékre - hosted by IBUSZ 

Évindító piaci trend-áttekintést végeztünk és megvitattuk a marketing szakemberek, szolgáltatók közös platformját & minősítési 

rendszerét (www.marketing.hu)  - hosted by Magyar Marketing Szövetség / Agrármarketing Tagozat 

Nestlé Innovatív Talent Stratégiája és gyakorlata (HACK YOUR COMPANY) - hosted by Nestlé 

Értékteremtő CRM megoldások háza táján - hosted by Supershop 

FINTECH szolgáltatók megjelenésének a bankok stratégiájára és marketing tevékenységére gyakorolt hatásába - hosted by Otp 

Marketing és kommunikációs trendek: a kortárs művészet és a vállalati márkák kapcsolata  - hosted by CAA 

Spottámogatás és a marketing kapcsolata lesz a téma - hosted by Henkel, támogató az MMSZ Sportmarketing Tagozata 

… 

 

 

 

 

http://www.marketing.hu/






Kihívás#1: A marketing szerepe ma és a 
szakma jövőbeli kihívásai:  
Sales vagy marketing? Mi a feladat, hol a határ a 
területek között, merre fejlődjön a szervezet illetve 
maga a marketingvezető?  

  
 
Kihívás#2: Szükség lesz-e marketingre, 
marketingesre az automatizált jövőben?  
Ha igen, mihez értsen a jövő szakembere?  Hol lesz a 
szerepe a kreativitásnak? 

 
 
  
Kihívás#3: Munkáltatói márkaépítés:  
Hogyan szerezzük meg, és még inkább hogyan tartsuk 
meg az értékes szaktudást a marketing szervezetben? 
Hogyan kezeljük a kiégést, és az elvándorlást?  
  
  



  

Kihívás#4: Digitalizáció hatása a fogyasztói 
döntésre, értékesítési formákra és 
csatornákra:  
Hol és hogyan vásárol a fogyasztó? 
  

Kihívás#5: Melyek a működő omnichannel 
marketing megoldások?  
Hogyan lehet direkt kapcsolatot kiépíteni és fenntartani 
a fogyasztóval? 

  
Kihívás#6: Adatok minőségi, hatékony és 
jogszerű elemzési és felhasználási kérdései:  
Hogyan segíti a marketingest a marketing automatizáció 
az adathalmazok minőségi felhasználásában?  
  

Kihívás#7: Médiatervezés aktuális kérdései:  
Hogyan allokáljuk az erőforrásainkat? Hogyan mérjük a 
média hatékonyságát?  



 Kihívás#8: Márkaépítési kihívások:  
Hogyan lépjünk magyar márkaként nemzetközi piacra? 
Milyen a jó árstratégia? Hogyan építhetünk márkát a 
célcsoportok passzivitása, érdektelensége esetén? Mit 
várnak a márkáktól az új generációk?  
   
 

Kihívás#9: Influencerek:  
Hogyan illeszthetőek bele a kommunikációba, hogyan 
alkalmazhatóak a szolgáltatási szektorban?  
  
 

Kihívás#10: Környezet – Társadalom- 
Felelősség - CSR:  
Mi a kapcsolat a szabályozás, etikusság és a tudatos, 
vásárlói döntés 
között. Hogyan csinálhatunk hasznos, mérhető és 
tartalmas CSR 
kampányokat? 

  



Személyes 
vezetői és 
szakmai 

motiváció 

Üzleti 
elvárások 

„Digitalizáció” 
mindehol 

Iparági hatás  

Szervezeti 
elvárások 



Kihívások &  



(1) A marketing szerepe ma és a szakma jövőbeli 
kihívásai? 
 

  
  
(2) Digitalizáció hatása a fogyasztói döntésre, 
értékesítési formákra és csatornákra.  
 
(3) Melyek a működő omnichannel marketing 
megoldások?  
 
 
(4) Adatok minőségi, hatékony és jogszerű elemzési és 
felhasználási kérdései. 



Katona Norbert  
Marketing Döntéshozók Klubja 
katona.norbert@szerencsejatek.hu 
Tel: +36-30-9961-321  

Köszönjük a lehetőséget! 
 
Folytassuk… 
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