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MEGA EVENT MARKETING – NAGYRENDEZVÉNYEK
HATÁSA A VÁROSOK, TÉRSÉGEK FEJLESZTÉSÉRE,
IMÁZSÁRA
Dr. Piskóti István
intézetigazgató, tanszékvezető, egyetemi docens
Miskolci Egyetem Marketing Intézet Turizmus Tanszék
A rendezvények, a sportversenyek, kiállítások, kulturális fesztiválok iránti
érdeklődés mindig is nagy volt, melyet ugyanakkor az elmúlt évtized
technológiai fejlődése még inkább erősített. Ebben a fejlődésben nem
csupán a közlekedési lehetőségek könnyítették meg a személyes eljutást a
rendezvényhelyszínekre, hanem az info-kommunikációs technológiák, a
média fejlődésére révén egyre közvetlenebbül váltak élvezhetővé a föld
szinte minden lakója számára. A nagyrendezvények nem csupán óriási
feladatot jelentettek a rendező országnak, városnak, hanem óriási
lehetőséget is, sok esetben meghatározó elemmé váltak a terület
fejlesztésében, gazdasági újrafogalmazásában, a világ közvéleménye
előtti újrapozícionálásban.
Nem véletlen tehát, hogy egyre erőteljesebb verseny alakult ki azon
rendezvények jogának megszerzéséért, melyek hatásait ilyen „stratégiai
sorsfordítónak” ítélhetünk, gondoljunk csak az olimpiák, világkiállítások,
a különböző sportversenyek rendezéséért vívott pályázati versenyekre.
Jogosan tehető fel tehát a kérdés, hogy milyen szerepet játszhatnak a
nagyrendezvények egy ország, egy térség, egy város fejlesztésében,
milyen esetben, milyen mértékben gyorsíthatják fel fejlődésüket, s biztos,
hogy mindig pozitív a hatásuk, azaz
 Milyen nagyrendezvényeket - és miért érdemes/ érdemes-e
megtartani?
 Hogyan lehet nagyrendezvényeket „megszerezni”?
 Milyen lehetőségek, hatások várhatóak, milyen módszerekkel kell
előkészíteni, megvalósítani egy ilyen nagyprojektet?
Jelen tanulmány e kérdések kapcsán gyűjt össze nemzetközi
tapasztalatokat, elemzi a nagyrendezvények hatásait, az egyes
megvalósítások főbb jellemzőit, módszereit, megoldásait és ötleteit.
Mindezt annak érdekében, hogy a későbbiekben majd választ találhassunk
olyan konkrét kérdésekre is, hogy kell-e, szabad-e Magyarországon
olimpia-rendezési terveket építeni, milyen rendezvényekkel építhető
Budapest, mint főváros nemzetközi pozíciója, vagy éppen miként
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járulhatnak hozzá a különböző nagyrendezvényi programok, projektek
egy-egy térség, város márkává fejlesztéséhez, pozícionálásához.
Az elemzések elvégzése előtt három kiinduló hipotézissel éltem,
melyek a következők:
 A nagyrendezvények egyedülálló, kiemelkedő lehetőségek egy
ország, egy térség, egy város fejlődésében, fejlesztésében.
 Csak egy tudatos ország/ város stratégia mentén tervezhetőek,
növelhetőek és realizálhatóak a nagyrendezvények kínálta
lehetőségek.
 Szükség van országon belüli fejlesztési-marketing programkeretekre, ösztönző-koordináló együttműködésre.
1. A NAGYRENDEZVÉNYEK TÍPUSAI
A nagyrendezvények fogalma igen átfogó, az események, projektek
széles skáláját ismerjük, melyek több kritérium szerint jellemezhetőek,
ilyenek az
 idő (milyen hosszú a rendezvény tartama (egy hét, egy hónap,
vagy éppen egy egész év , s milyen periodicitással rendezhető meg
pl. négyévente, kétévente, évente stb. )
 tartalom (jellemzően a sport, a kultúra, a tudomány, a gazdaság
témái köré csoportosulnak)
 jelentőség (milyen volument képvisel pl. a résztvevők, a
látogatók, nézők számát illetően, milyen gazdasági, pénzügyi
nagyságrend, beruházások kötődnek hozzá, illetve milyen a
pszichológiai jelentősége, a vele együtt járó dicsőség, büszkeség,
identitás-érték)
 egyediség – megrendezéséhez milyen mértékű, jellegű strukturális
(pályázat, előkészületi idő) és szervezeti (saját megvalósító
társaság) megoldások, egyedi helyzetek, feladatok kötődnek.
A legnagyobb, úgynevezett mega-rendezvények definíciója a
következőképpen fogalmazható meg: „A nagyrendezvények (MegaEvents) egyszeri vagy ismétlődő időben korlátozott időtartamú
események, amelyek az egyediségük alapján globális jelentőségű média
figyelmet nyernek, s a látogatók irányában magas vonzerőt mutatnak. A
rendezvény odaítélése formális pályázat útján történik. A pályázatra és a
megvalósításra többnyire saját társaságot alapítanak, amely szoros
kapcsolatot tart fenn az átadó jogtulajdonossal.”
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1. ábra: a nagyrendezvények tipologizálása
saját szerkesztés Wess 2008. alapján

Miként az 1. ábra is mutatja a rendezvények elsősorban a sport (olimpia,
világ és kontinensbajnokságok…), a kultúra (kulturális főváros,
fesztiválok, tudomány városa, vallási hagyományok …) és a kiállítások
(World Expo, gazdaság-üzlet, szakmai kiállítások …) körében
szerveződnek. Ebből a sokszínűségből is adódik, hogy ha
nagyrendezvények hatásai is igen eltérőek, bár számos közös sajátosság
lelhető fel „működésükben”. Mielőtt megpróbálnám rendszerezni ezen
közös hatásokat, jellemzőket nézzünk meg néhány érdekes adatot, tényt a
nagyrendezvények világából:
 FIFA’98 Párizsi világbajnokságához, illetve a 2000-es Sydney
olimpia megrendezéséhez mintegy 29600 óra TV közvetítés
párosult, mely egy néhány hetes időintervallumban óriási értéket
képviselt a rendezők számára, marketing és imázs-hatások
érvényesítésére,
 FIFA ’06, azaz a németországi labdarúgó világbajnokság
eseményeit összesen 32 milliárd néző látta (ami mögött egy-egy
mérkőzés többszázmilliós közönsége jelenik meg), s nem
elhanyagolható, hogy ez az egy esemény egy ilyen nagy ország
életében is, érezhető + 0,3% gazdasági növekedést indukált,
 az athéni olimpiához 10 Mrd dollár beruházás társult, 3,5-4%
gazdasági növekedést indukálva az országban,
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a következő, 2012-es londoni olimpiára a pályázatban 16 Mrd
dollár
infrastruktúrafejlesztést
terveztek,
melynek
fele
közlekedésre, a többi energia, vízellátás, környezetvédelem,
épület, hírközlés-posta területekre irányul,
a barcelonai olimpia 9,4 Mrd dollárjával, háromszoros beruházás
mint Szöulban, melynek 74%-a indirekt városfejlesztési jellegű
volt,
a világkiállítások eltérő területeken valósultak meg, az első 1851
London 10,4 ha, 1904. St.Louis az eddigi legnagyobb 500 ha-on,
de általában 100-200 ha terület befogadóképesség jellemzi őket,
másik sajátosságuk a szimbolikus épületekben van (Atomium,
Eiffel-torony stb.)
A világkiállítási pályázatban Zaragoza terve 6-8 millió látogató
(80% külföldi), míg Sanghai 70 millió résztvevővel számolt, azaz
természetesen az ország-adottságok is fontos meghatározóként
jelentkeznek,
a nagyrendezvényeknél a jegybevételek eltérő aránya jellemző pl.
2012 pályázatában Moszkva 8,4%, New York 27,6%, a
világkiállításokon általában 16-18 %, melyek a finanszírozási
koncepció, a közösségi és privát források arányától is függ,
Olimpiák eltérő lehetőségeket kínálnak télen és nyáron pl.
– 2002. téli S. Lake City 78 rendezvény, 2399 atléta, 22000
segítő, 8730 médiaképviselő
– Athén 2000 nyáron: 600 rendezvény, 11000 atléta, 45000
segítő, 215000 médiaképviselő

A példák, tények felhívják a figyelmet számos előny és kockázat
megjelenésére, úgymint:
- a mega-rendezvények óriási beruházási forrást igényelnek, (Ennek
jelentős része nem a rendezvényhez, hanem az általános
városfejlesztési, infrastruktúrafejlesztési szükséglethez kötődnek,
azaz a nagyrendezvények „apropót”, lehetőséget kínálnak,
követelnek a fejlesztés terén. Talán nem véletlen az elmúlt két
évtizedben a spanyol városok kimagasló aktivitása, sikere,
melynek révén az ország jelentős városainak, térségeinek
infrastrukturális korszerűsítését valósították meg (olimpia,
világkiállítás, sportversenyek, Forma 1 stb. rendezése által), talán
egy tudatos országstratégia törekvéseit megvalósítva.)
- a rendezvények mérhető gazdasági növekedést képesek indukálni,
- ugyanakkor gyakran jelentős, akár évtizedekig is tartó eladósodást
eredményeznek,
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- jelentős mozgósító, identitást építő hatásuk a város, a térség számára
fontos értéket teremt (pl. a 2006-os világbajnokság sokak szerint
„vendégszeretet-növelő hatású” volt Németországban, olyan
értékeket, magtartást erősített, melyek korábban kevésbé
jellemezték őket)
- imázs-formáló hatásúak, hiszen a nemzetközi média jelentős
figyelmét kapták.
2. A NAGYRENDEZVÉNYEK HATÁSRENDSZERE
A mérhető, reális – pozitív és negatív - hatásokat az alábbiak szerint
tekinthetjük át.

2. ábra: A nagyrendezvények mérhető hatásai
Forrás: Weiss 2008 alapján
A hatásokat tovább elemezve látjuk, hogy a közvetlen, gazdasági
hatások (beruházások által teremtett kereslet, a rendezvény fogyasztási
kereslete) mellett jelentős indirekt, indukált hatásrendszerrel is
számolhatunk. Az összhatásban a termelés, foglalkoztatás, adóbevételek
együttes figyelembe vételével kell számolni, melyeket közvetlenül
mérhetünk, vagy input-output táblák elemzéseiből, adataiból
számolhatunk.
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3. ábra: Direkt és indukált hatások
A hatások körét áttekintve tehát számos területre érdemes figyelnünk,
úgymint
 Image hatások: Nemzetközi ismertség, Image-javulás, Üzenetek
elhelyezési lehetőségeinek kihasználása
 Ökológiai hatások: Lakosság környezettudatosságának javulása,
új standardok bevezetése, ökológiai cégek támogatása,
életfeltételek javulása (zöldterület, pihenőhelyek..)
 Gazdasági hatások: Üzleti és szabadidő-turizmus hosszú távú
növekedése, infrastruktúra korszerűsödése, a cégeknek, a
telephely-attraktivitás növekedése, kereskedelmi kapcsolatok
javulása,
 Politika hatások: Politikai stabilitás növekedése, politikai
cselekvési kompetencia demonstrálása, diplomáciai kapcsolatok
javulása, hozzájárulás a népek megértéséhez, ideológia terjesztése
 Társadalmi hatások: Nemzeti és kulturális értékek, tradíciók
erősítése, növekvő öntudat, büszkeség, identitás, növekvő
életminőség (egészségügy, lakóhely,..) javuló közlekedés, pozitív
impulzus, hatás a sportra, kultúrára …oktatásra
A hatások számbavételénél a költségek, terhek, kockázatok
egyaránt fontos szempontjai a döntéselkészítésnek, a megvalósítás
tervezésének. Különösen fontos, hogy ezeknél a rendezvény előtti, alatti
és a rendezvény utáni kockázatokkal egyaránt számoljunk.
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4. ábra: A nagyrendezvények költségei, kockázatai a megvalósítás
életciklusaiban
A nagyrendezvények költségei, kockázatai között számos olyan tényező
van, melyek adott esetben ésszerűtlenné, gazdaságtalanná is tehetik annak
megvalósítását. Természetesen a kockázatok számbavételei esetén
gyakori eredmény, hogy egy-egy nagy álom kapcsán ki kell józanodni,
hiszen nem szabad vállalni azon költségeket, melyek jelentős közvetlen
illetve közvetett hátrányokat okozhatnak. A legfontosabb kockázatok,
hátrányok, terhek között ki kell emelni:
- a kiszorító hatást, mely megjelenhet a beruházásoknál, hiszen más
fejlesztést háttérbe szoríthatnak a nagyrendezvényhez kötődőek,
vagy éppen a turisztikai kiszorítást, hiszen pl. egy labdarúgó
világbajnokság esetén más típusú turisták tudatosan elkerülhetik
azt a várost a zsúfoltsága, focihangulata miatt, s jelentkezhet
kiszorító
hatás
a
fogyasztás
terén
is,
hiszen
a
nagyrendezvényekhez kapcsolódó költségek miatt gyakorta le kell
mondani más vásárlásról, beszerzésről,
- a nagyrendezvények megnövekedett kereslete, az imázs és
népszerűség növekedése árnövekedést indukált, mind az
ingatlanok, mind a szolgáltatások terén, mely persze a kedvező
hatása mellett nagy lakossági csoportot hátrányosan is érint,
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- a kockázatok gyakorta legközvetlenebbül jelentkező hatásaként a
rendezvény után infrastruktúrahasznosítás gazdaságtalansága
jelenik meg, hiszen olyan kapacitású infrastruktúra épülhet ki,
melyre a későbbiekben nehezen biztosítható a kereslet,
- a rendezvény előtt sok gondot okozhat az építkezésekkel összefüggő
környezeti terhelés, az aránytalan fejlesztések társadalmi,
közösség-romboló hatása, vagy éppen a szakmai, politikai
előkészítéssel együtt járó, megjelenő anomáliák sora,
- a rendezvény ideje alatt a a telítettségi, környezeti terhelési hatások
mellett a turizmussal kapcsolatos más negatív jelenségek
(bűnözés,
stb.)
is
negatív
hatásokat
gerjeszthetnek,
elégedetlenséget szülhetnek mind a helyi lakosság, mind a helyi
vállalkozások körében,
- a rendezvény után a siker vagy éppen a sikertelenség, a kudarc
elosztása kapcsán jelentkeznek feszültségek, de a közpénzek
felhasználásának kérdései, visszaélési lehetőségei és az
utóhasznosítás gondjai okozhatnak feszültségeket, terheket.

5. ábra: A nagyrendezvények ötelemű hatásrendszere
Forrás: Weiss 2008 alapján
A nagyrendezvény hatása tehát igen összetett. A nagyrendezvények által
olyan lehetőségek, előnyök jelennek meg egy ország, egy térség, egy
város életében, melyeket a mindennapos működés nem tud megteremteni.
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Ezért nem véletlen, hogy óriási verseny van a világban ezen események
rendezési jogáért. Természetesen a mega-rendezvények hatásai és persze
kockázatai is a legnagyobbak, s arányosan csökkennek a kisebb
jelentőségű események kapcsán.
A nagyrendezvények hatás-rendszerét öt elemben foglalhatjuk össze,
azaz
- növelik az adott terület telephelyi értékét, előnyeit, azaz a
telephelymarketing eszközeként jelennek meg, ezáltal hosszú távú
versenyelőnyöket, hatékonyságnövekedés, a helyi lakosság jólétét
növelik,
- turisztikai attrakciót képeznek, mely nagyobb látogatószámban,
bevételekben, különösen a főszezonon kívüli kedvező hatásokban
érvényesülnek,
- image-formáló hatásúak, hiszen a személyes és a médián keresztül
történő hatásokkal képesek átformálni a korábbi ismeretket,
véleményeket, képesek újrapozícionálni a rendező területet, város,
- a katalizátor-hatás, jelentős, hosszabb távon is érvényesülő
eredmény lehet, hiszen a fejlesztések megvalósítása, a vállalkozói
szféra aktivitásának, erejének növelése tartós gazdasági pozitívum
lehet, s kedvező kereszt-hatásokat, multiplikációt hoz létre,
- az animátor-hatásként azt a szervező, együttműködő-képesség
erősödést kell kiemelnünk, mely révén javul a térségbeli identitás,
kooperáció, társadalmi aktivitás, s pozitívan erősödik a külső
szereplők együttműködő készsége is.
A nagyrendezvények összefoglalt hatásrendszere nem csupán
lehetőségeket jelent, hanem óriási feladatot is, hiszen – miként azt a
hazai és nemzetközi példák egyaránt bizonyítják – nem automatikus a
siker, a tervezetlen és szervezetlen megvalósítás gyakran vezetett a
múltban is kudarcokhoz, legalábbis elszalasztott lehetőségekhez.
A nemzetközi gyakorlatban ugyanakkor kialakultak a sikerhez vezető
út
megbízható
módszerei.
Elengedhetetlen,
hogy
a
nagyrendezvényeket olyan projektként kezeljük, ahol a teljes
életciklusuk szakaszára megfelelő stratégiával és realizálási
eszközrendszerrel rendelkezünk.
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6. ábra: A nagyrendezvények életciklusa és követelményei
Az ábránk jól mutatja, hogy két életciklus szakaszt megkülönböztetve kell
rendezni a teendőket, feladatokat. A pályázati szakasz – melynek sikere
természetesen nem biztos – mégsem lehet eseti, véletlen kezdeményezés,
hanem olyan stratégia része, ahol a rendezvény-lehetőségek tudatos
keresése, előkészítése egy fejlesztési stratégiai program keretében valósul
meg.
3. „MARKE SPORTSTADT HAMBURG” - HAMBURG – SPORT
NAGYRENDEZVÉNYEK
A
VÁROSMARKETINGBEN,
FEJLESZTÉSBEN
Az előző oldalak összefoglalása bizonyítja, hogy a városok
fejlesztésének, marketingjének igen hatékony eszközét képezhetik a
nagyrendezvények, ugyanakkor jelentős, nem könnyű feladat a
nagyrendezvények megfelelő választékának kialakítása és sikeres,
hatékony megvalósítása sem. A megismert, feldolgozott nemzetközi és
hazai példák egyaránt azt mutatják, hogy a nagyrendezvényeket tudatosan
tervező, a város stratégiájába, marketing programjába tudatosan beillesztő
városvezetési megoldások voltak sikeresek, míg az ötletszerű, egy-egy
véletlen lehetőségre építő próbálkozások gyakorta kudarcot vallottak.
Hamburg város példája talán az egyik legjobb annak
bemutatására, hogy milyen eredményeket hozhat egy tudatos stratégia,

314

Marketingkaleidoszkóp 2010

pp. 305-320

koncepció mentén történő építkezés. Ennek néhány jellemzőjét az
alábbiakban foglalhatjuk össze:

A
városban
relatíve
gyakran
rendeztek
különböző
sportversenyeket kisebb nagyobb sikerrel, a helyiek gyakorta
megnyilvánuló ellenérzése mellett, mely főként az előkészítetlenségnek
volt betudható. A „Spiele im Herzen der Stadt” projekt keretében
kezdődött el egy tudatosabb rendezvényi gondolkodás. (marathon,
kerékpár, görkorcsolya, triatlon …)

A városfejlesztési stratégia újragondolásakor, a város országon
belüli és nemzetközi pozícionálásának tervezésekor a sport-város
koncepció kapta a legnagyobb támogatást, s így a sport a városfejlesztés
részévé vált.

Ez nem csupán deklarációt, marketingüzenetek megfogalmazását,
hanem hatékony együttműködési rendszer létrehozására irányuló program
kialakítását eredményezte.

A tudatos sportváros-stratégia megvalósítása érdekében ún,
kompetencia-központot hoztak létre, melynek lényege – miként azt a
következő ábrák is mutatják – hogy minden érintett szakmai, civil és
önkormányzati szervezet, mozgalom, intézmény együttműködésére építve
konkrét felelőse, konkrét programja és működési mechanizmusa alakult a
márka-építés megvalósítására, a fejlesztések koordinálására.

A program láthatóan nemcsak a rendezvényekről szólt, hanem a
sport és a hozzá kapcsolódó szakmai feladatok egészét rendszerbe
foglalta. (élsport, tömegsport, egészségmegőrzés stb.)

A kompetencia-központ munkájába az összes érintett szervezet
bekapcsolódhatott a sportszergyártó cégektől, a hatóságokig, a
középiskoláktól
az
egyetemi
kutatási
programokig,
a
rendezvényszervezőkig, melynek hatására egy szakmai összetettségében
is jól összefogott, összehangolt program kezdett el működni, mely a
fejlesztéseket, az infrastruktúrától a képzésen, kutatáson át magában
foglalta.

A program folyamatos megvalósítása, szakmai építkezése során
jellemzőjévé vált a kreatív megoldások tudatos keresése, melyben a
nagyrendezvények is jelentős szerepet kaptak.

Folyamatos, világméretű eseménykeresést indítottak, a
tudományos ismeretek a sport-trendek alapján keresték a városhoz illő
lehetséges rendezvényeket. Intenzív tapasztalatcsere jellemezte a
működést, a rendezvény-aktorok, releváns szervezetek közötti
funkcionális hálózat kialakítása révén tudatosan a város pozícionálási
elképzeléseihez illő, magas színvonalú, nemzetközi eseményekre
koncentráltak.
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Nagyrendezvények autentikus profiljának kialakítása az ún. 4T
mentén történt, azaz a Tradíció, Terület, Trendek, Társak figyelembe
vételével. Ennek értelmében a város sport-tradícióihoz illeszkedő, a
nemzetközi szakmai, piaci, média-trendeknek is megfelelő, a területi
adottságok alapján reálisan megvalósítható, a város számára fontos
partnereket, szervezőket és célcsoportokat érintő rendezvényeket
megszerzésére, megtartására törekedtek, azáltal egy autentikus, a
városmárka értékeit megalapozó, legitimáló megoldásokat hoztak létre.

A szakmailag következetes megvalósításhoz tudatos marketing,
kommunikációs tevékenység társult. pl. „Triatlon Világbajnokság egy
világváros szívében” szlogen keretében valósítottak meg jelentős triatlon
világrendezvényeket.

A tudatos stratégia, program és menedzsmentje révén a város
mozgásba jött, mely a belső együttműködési sikerek, a sport, s a hozzá
kapcsolódó fejlesztések, szakmai célok megvalósítása, a belső identitás
erősödése mellett jelentős rendezvényi sikereket is hozott. Ennek néhány,
előző évi száma igen impozáns 4,93 millió látogató, 55 rendezvényen,
ezen belül a labdarúgás 1,19 millió, vízi sport 131ezer + 195ezer, hoki
28ezer, lovaglás 546ezer a futás/skate további százezreket mozgatott meg.


7. ábra: Kompetenciaközpont – mint projekt és folyamat
A hamburgi megoldás, a tudatosságra és összefogásra épülő stratégia,
menedzsment új dimenziókba helyezte a nagyrendezvényeket, szervesen
illesztette a városfejlesztési, városmarketing stratégia folyamataiba.
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8. ábra: Tudáshálózat a hamburgi sportért
A sport terén számos jó kezdeményezést találhatunk mind a nemzetközi,
mind a hazai városok gyakorlatában, ugyanakkor kivételes az az
összehangolt, a kompetencia-centrum működésére épülő gyakorlat,
melyet Hamburg alkalmazott. A kompetencia-marketing, mint módszer
alkalmazását a Technopolisz, a miskolci pólus program megvalósításának
stratégiai javaslatára 2006-ban magam is megfogalmaztam, mely
ugyanakkor nem tudott meghonosodni a hazai szakmai gondolkodásban,
hiszen számos szakmai szervezet ezt leegyszerűsítetten, mint klaszterszervezés értelmezte. Nem véletlen, hogy az elmúlt évek sok pénzbe
kerülő klaszter-projektjei csak nagyon kevés szakmai eredményt hoztak,
hiszen hiányzott belőle az a teljesség, szakmai következetesség, melyet
egy egységes kompetencia-centrum képes lett volna megvalósítani.
4. A TUDOMÁNY VÁROSA PROGRAM
A nagyrendezvények sajátos körét képezik azok az éves programok,
melyek egy város elnyert címéhez kapcsolódnak. Ennek legismertebb
nemzetközi, európai mozgalma az EKF-program, az Európa Kulturális
Fővárosa cím, s rendezvényei. Az EKF-program aktualitása a PÉCS
2010-es címéhez kötődően igen nyilvánvaló. Jelen tanulmány kereteinél a
közeljövőben részletesebben fogok majd foglalkozni az Európa Kulturális
Fővárosa program fejlődésével, átalakulásával és a pécsi megvalósítás
értékelésével, most csupán a következő három megjegyzés erejéig
illesztem be a gondolatmenetbe:
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- az EKF-program a Glasgow 1990-es programja óta jelentős
városfejlesztési,
városépítészeti,
városmarketing
hatású
rendezvény-sorozattá, projektté vált, melynek révén egy város és
térsége jelentős fejlesztési lehetőséghez jutott, a nemzetközi,
európai turisztikai, kulturális térképre való felkerülés lehetőségét,
óriási városmarketing lehetőséget is nyert.
- a 2007-től kéthelyszínessé (néha hárommá) bővített gyakorlat
ugyanakkor jelentősen csökkentette ezt az értéket, de továbbra is
kivételes lehetőséget jelent,
- a gazdasági válság okozta turisztikai kereslet-csökkenés időszakában
az EKF városok, így például 2009-ben Linz kivételesen sikeres
évet tudott megvalósítani, nem csupán a csökkenést ellensúlyozva,
hanem 10%-ot meghaladó keresletnövekedést elérve.
A kulturális főváros cím sikeressége több országban indukált a
városfejlesztést, városmarketinget ösztönző nemzeti mozgalmakat. Ezek
között említhetjük a hazai „Magyar Kultúra Városa” címet, mely sajnos
elsősorban inkább csak elismerésként működik, egy imázs-elemként
illeszthető a városmarketingbe, de nem rendelkezik azzal a mozgósító,
fejlesztési aktivitást teremtő hatással, mely révén mérhető, érezhető
fejlődés jelentkezne.
Sikeres és jó példaként emelhető ki a „Tudomány városa” címért folyó,
évenként megrendezendő verseny Németországban, ahol az adott év
nyertese az EKF-programhoz hasonlóan éves programra kap jogot, melyet
természetesen szakmai, infrastrukturális és egyéb fejlesztésekkel, szakmai
programokkal készít elő.
A Mainz város 2011-re elnyert címének, tervezett projekt-oszlopait az
alábbiak jelzik:
1. Közösségi képzési program = Egyenjogúság a képzésben
1. Iskolán kívüli tanulóhelyek, mint élményhelyiségek
kialakítása
2. 0-99 – tanuló társadalom program
3. Egészséges város program – betegséget elkerülni, fit-nek
maradni
2. A jövő munkavilága = Megnyitni az átmenetet a munkaerőpiacra
1. Tudomány-gazdaság együttműködési program
2. Ökológiai védelem, mint a Mainz=energia-város pozíció
alapja
3. Mainz, mint médiatelephely attraktív fejlesztése
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3. A tudomány kirakatai = A tudás kultúrája legyen tapasztalható,
megélhető.
1. Vissza a jövőbe – a város terei, mint ösztönző tudáskultúra
megjelenések
2. Természettudományi Múzeum – ablak a tudományra
3. Mainzi „Tudományszövetség” és rendezvényei
4. VINUMAINZ – borcentrum
5. Tudomány-Corso program és találkozóhelyek
A program jelzi, hogy az év során nem csupán szakmai, tudományos
rendezvények megtartására kerül sor, hanem az egész lakosságot
bevonva, a külső szakmai és turisztikai érdeklődést is felkeltő sokelemű
eseménysor kerül majd megtartásra, melynek hátterében a hamburgi
megközelítéshez hasonló szakmai együttműködési rendszer működik. A
projekt képes arra, hogy az adott várost a szakmai figyelem mellett a
széles közvélemény számára is láthatóvá tegye, ezáltal jelentős
városmarketingi hatásokat indukáljon.
A nagyrendezvények nemzetközi tapasztalatainak, néhány jellemző
eredményének, hatásának áttekintése, összefoglalása alapján a kiinduló
hipotézisek megerősíthetőek, elfogadhatóak, s számos tanulsággal
szolgálnak a hazai törekvések, a hazai városok fejlesztése, marketingje
vonatkozásában is.
Összefoglalásként az alábbi megállapításokat, javaslatokat tehetjük:
 A nagyrendezvények egyedi, nagy, stratégiai lehetőséget jelenthetnek
egy ország, egy város számára, mellyel jelentős fejlesztési ugrást tud
megvalósítani.
 A Mega/nagyrendezvények hatalmas költségei átgondolt tervezés
esetén jól szolgálják a városfejlesztés általános céljait, a rendezvények
életciklus-modellre épülő tervezésével, a megfelelő üzleti,
finanszírozási modell kialakításával, az ország, a város fejlesztési
programjába történő illesztéssel kiküszöbölhetőek a megvalósítás és
az utólagos fenntartás gazdasági kockázatai.
 Mit kellene tenni Magyarországon, kell-e foglalkozni az olimpia,
vagy más mega/nagyrendezvény lehetőségével:
– A mega/nagyrendezvényekre vonatkozó stratégia épüljön be
szervesen, összehangoltan a nemzeti fejlesztési tervezésbe, az
ország-marketingbe (országos kompetencia-centrumok, pl.
egészség a Széchényi tervben) ez esetben az egyedi megarendezvények is reális lehetőségek lehetnek egy szervesen
építkező program eredményeként.
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– A városaink (térségek) márka-építésének, pozícionálásának fontos
elemévé
válhatnak
a
nagyrendezvények.
(stratégiai
fejlesztés+marketing összekacsolásával közelítve a tervezésüket, s
a hamburgi példán is tanulva a városok kompetencia-központjai
teremthetik meg a szakmai, stratégiai alapokat)
– Szükséges lenne országos, kormányzati + szakmai-civil szervezeti
együttműködésben
koordinált
programokra,
projektekre,
pályázati-rendszerek kialakítására, melynek eredményeként a
tudomány városa cím, a magyar kultúra városa cím, a
szakkiállítások, konferenciák rendezési jogai egy ösztönző, a
városfejlesztésre, marketingre erőteljesen ható követelményeket
teremtenének.
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