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ANGLER KINGA─ ORSÓS BRIGITTA─ SLEZÁK-BARTOS ZSUZSANNA 

Az események látogatásának motivációi  

─ egy konkrét autóipari vállalat esetében  

Napjainkban a marketing-mix egyik fontos kommunikációs eleme az eseménymarketing, amely in-

teraktív jellegének és élményorientáltságának köszönhetően egyre több vállalat körében kedvelt 

eszköz egyes termékek, szolgáltatások bemutatásához. Közvetlenül járulhat hozzá a vállalat belső 

tagjainak képzéséhez, motiválásához és a márkához való személyes kötődés kialakításához.  

A nemzetközi autóshow-k és az ehhez kapcsolódó szerteágazó, színes eseménymarketing rendkívüli 

látványvilágot és maradandó élményt biztosít a látogató közönségnek.  Segíti a rendezvénymarketing 

marketingkommunikációs mixbe való beépülését, valamint betekintést nyújt rendezvényekhez 

kapcsolódó tervezési, végrehajtási, ellenőrzési folyamatokba is. Ezen események hátterében minden 

esetben szisztematikusan szervezett és irányított csapatmunka áll, legyen szó akár a nyilvánosság 

számára szervezett, vagy vállalaton belüli eseményről. A tanulmány célja a rendezvénymarketing és 

menedzsmenttevékenység alkalmazásának és elterjedtségének bemutatása egy magyarországi példa 

alapján. Munkánkban kizárólag a fogyasztókat célzó rendezvényekkel kapcsolatos vizsgálatainkat 

közöljük. Kutatásunk kérdőíves lekérdezésen, interjúkon és személyes tapasztalatokon alapul egy 

konkrét vállalkozás vizsgálatán keresztül. 

Szakirodalmi áttekintés 

Korunk technológiai fejlődésével előtérbe kerül az információs túlterheltség fogalma, 

amelynek egyes felfogások szerint tényleges létezése vitatott,  viszont jelenléte a minden-

napjainkban tapasztalható. A bejövő információmennyiség meghaladja azt a mértéket, 

amennyit az emberek kognitív módon befogadni képesek.1 

A Gabler Kiadó online Wirtschafstlexikonja2 a rendezvény fogalma alatt minden olyan 

jellegű rendezvényt ért, ami szervező, résztvevő szolgáltató közti interakciót tesz lehetővé, 

továbbá élményorientált módon valósítja meg az elérni kívánt kommunikációs célokat. 

Gyarmati 3szerint a rendezvények olyan összejövetelek, amelyeket egy előre ismert (tár-

sadalmi, tudományos, szakmai, kulturális, sport stb.) szándékból, alkalomból tartanak előre 

meghatározott helyen és időben. A rendezvények ma már nemcsak az azokon személyesen 

résztvevőknek jelenthetnek élményt, hanem a médián keresztül további közönséget is el 

tud érni.4 

A marketingkommunikációs eszközök közé tartozó eseménymarketing élményvilágának 

köszönhetően, a leghatékonyabb mód az információk szórakoztató jellegű megosztására. 

Ezek a rendezvények lehetővé teszik egy márka mesterséges reklámvilágát a valóságba 

átültetni, ezzel fogyasztók szélesebb körét megnyerni. Interaktív jellegének köszönhetően 

koncentráltan képes megszólítani célcsoportját és maradandó élményt nyújt a résztvevők-

nek5 (1. ábra). 

 

                                                      
1 http://tmt-archive.omikk.bme.hu; Slezák-Bartos – Spiegler 2015. 206-232. 
2 https://wirtschaftslexikon.gabler.de 
3 Gyarmati 2005. 206. 
4 https://wirtschaftslexikon.gabler.de (Prof. Dr. Hans Rück - FH Worms) 
5 Nickel O. 1998. 3-12.; Nufer G. 2012. 205.; Slezák-Bartos- Horváth 2015. 1-11.;  

http://tmt-archive.omikk.bme.hu/
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/
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1.ábra. Az eseménymarketing a kommunikációs mixen belül 

Az eseménymarketing pontos elhelyezkedésének körülhatárolása a marketingen és a 

kommunikációs eszközökön belül problémába ütközik. A téma relatív újdonságának kö-

szönhetően nincs szisztematizált, mindenki által elfogadott rendszerezése. Többféle meg-

közelítés társul hozzá, mind a magyar, mind a nemzetközi irodalomban. Böhme-Köst6 

1992-es megközelítésében a rendezvénymarketinget a vásárlásösztönzés egy kiemelkedő, 

szokatlan eszközének tekinti, amelyek a marketingcélok eléréséhez szolgálnak. Létrehozta 

a rendezvények közönségét kategorizálását, amely szerint a rendezvények egyszerre három 

célcsoportot szólítanak meg: a közvetlenül jelenlévőket, a médiát és a médián keresztül 

elért közönséget. Szerinte elsődleges cél a vásárlási szándék növelése. Ezzel szemben 

Bruhn7 1997-es művében kiemeli a rendezvények termékeinek, szolgáltatásainak élmény- 

és párbeszéd-orientált megjelenítését, amelyek a közönséget erősen aktivizálják, a vállal-

kozás által kívánt maradandó, irányított élményt nyújtanak. Hangsúlyozza továbbá a foga-

lom esemény és eseménymarketing különválasztását. Különleges eseménynek tekinti, 

amely a vállalati kommunikáció színtereként jelenik meg. Egyaránt érzékeny a hely, a ki-

választott fogadó közönség tekintetében. 

Nickel8 1998-ban újabb szemszögből közelítette meg a témát, annak marketing-

specifikus hatásaira alapozva. Az eseményeket marketingeseményeknek tekinti, amelyek-

nek a vállalkozás tekintetében központi szerepük van. A résztvevőknek élményt közvetít, 

érzelmeket idéz elő és ezzel egyidőben alkalmasak a marketingstratégia alkalmazására. 

Kettős célja, hogy egyrészt pozitív képet alakítson ki a célközönségben, másrészt lehető-

séget nyújtson a vállalati és a márka értékeinek fejlesztésére . Nufer az eseménymarketinget 

az élménymarketing és a rendezvénymarketing kommunikációs eszközeivel hasonlítja ösz-

sze. Az élménymarketing a fogyasztók sajátos érzelmi igényeire összpontosít, amelyek a 

fogyasztók életstílusában mutatkoznak meg. Törekszik a vásárlóknak megmutatni, hogy a 

termék, amelyet megszerez az a vásárló egyéni életszínvonalát növelő, annak leginkább 

megfelelő. A fogyasztók „hedonizmusát” célozza meg. Szerinte az eseménymarketing a 

                                                      
6 Böhme K. (szerk.) 1992. 129. 
7 Bruhn M 1997. 777-815. 
8 Nickel O. 1998. 3-12. 

Kiállítások

E s e m é n y m a r k e t i n g  



Az események látogatásának motivációi 

K U T A T Á S  1 7 5  

rendezvénymarketing egyik alcsoportjának tekinthető olyan más eszközök mellett, mint a 

szponzorálás, eladásösztönzés, és kiállítások.9 

Az eseménymarketing kifejezés hazánkban elsősorban a gyakorlati életben honosodott 

meg. A magyar szakirodalom mintegy 20 éve foglalkozik a témával. A PR szakirodalma 

az event marketing kifejezést gyakran az eseményteremtés szóval helyettesíti, utalva ezzel 

az ilyen események különleges jellegére is10 elkülöníti az „event marketing” és az adott 

vállalat által szponzorált „event sponsorship” fogalmakat . Cornwell és Maignan11 szerint 

az „event marketing” kifejezés kettős értelemben is használandó; utal egyrészt a kérdéses 

esemény „marketingelését”, másrészt az eseményeken keresztül megteremtett marketing-

tevékenységet is. Gaur és Saggere12 a kiállításokat, vásárokat, a fesztiválokat és ünnepeket 

is az eseménymarketing részének tekintik. Hasonlóan tágan értelmezi a fogalmat Bauer és 

Berács13, akik a kulturális- és sportrendezvényeket, valamint a szponzorációs lehetőségeket 

egyaránt ide sorolják. Az eseménymarketing kapcsán az élményeket először Garrison14 em-

líti, és éppen ezért a marketingrendezvényeket a kommunikációs mix legmeggyőzőbb esz-

közeinek tekinti. 

Bíró15 szerint „az esemény marketing olyan komplex public relations tevékenység, 

amely eseményt/rendezvényt hoz létre és gondoskodik a megfelelő publicitásról azzal a 

céllal, hogy növelje a szervezet ismertségét és elősegítse pozitív kép kialakítását a számára 

fontos közvélemény csoportokban”. Gyarmati16 ezzel szemben úgy látja, hogy az esemény-

marketing „olyan rendezvények szervezése, lebonyolítása, amelynek célja a márka és/vagy 

a vállalat összekapcsolása egy egyedi, kellemes és szórakoztató élménnyel”. Fazekas és 

Harsányi17 az eseménymarketing alatt olyan rendezvények szervezését, lebonyolítását ér-

tik, melyek célja a szándékolt üzenet (termék/vállalat) összekapcsolása egy egyedi, szóra-

koztató és emlékezetes élménnyel. 

Ezen megállapításokat összegezve a rendezvénymarketing egy egyedi – interaktív és 

élményorientált – marketingkommunikációs eszköz, mely egy meghatározott vállalat arcu-

latához illeszkedő – saját kezdeményezésű, illetve a vállalkozás által szponzorált – rendez-

vény megszervezését és lebonyolítását jelenti . A fogyasztóival nem egyoldalú kommuni-

kációt alakít ki, hanem interaktivitásának köszönhetően közvetlen módon szólítja meg a 

közönségét. 

Az eseménymarketing célja, hogy a látogatók, résztvevők számára pozitív képzettársítás 

alakuljon ki a rendezvény és a vállalat, a márka vagy a termék között. Ugyanakkor márka-

élményt nyújtson, átadja a szándékolt üzenet, továbbá interaktív módon megszólítsa fo-

gyasztót, egyben attitűdjét pozitív irányban befolyásolja. Mindezzel a fogyasztók aktív be-

vonódását, bizalmuk pozitív irányú befolyásolását, attitűdjük kedvező változását, illetve a 

márkához kötődő érzelmi kapcsolódás kialakulását érje el. E rendezvényeknek nem célja a 

közvetlen eladás, de több formában (akár dekorációként) is feltűnik a márka vagy a termék, 

így a vendégek a termékkel közvetlenül is találkoznak. 

                                                      
9 Nufer G. 2012. 205. 
10 Szeles 1999. 77.; Drengner, Gaus, Jahn 2008. 138. 
11 Cornwell — Maignan 1998. 5. 
12 Gaur és Saggere 2001. 
13 Bauer — Berács 1999. 438. 
14 Garrison 2006. 
15 Bíró (1997) 
16 Gyarmati 2005. 39. 
17 Fazekas és Harsányi 2011. 221. 
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Hipotézisek 

1.A vizsgált autógyár nagyközönségnek szóló rendezvényeien való részvétel motivációjá-

nak elsődleges célja a szabadidő kellemes eltöltése. Nagyobb szerepet kap a látogatók ré-

széről a kíváncsiság, az érdeklődés és a szórakozás, mint maga célirányos vásárlási szán-

dék. 

2.Az autógyárak publikumnak szánt eseményei elérik azt a célt, hogy a látogatók az infor-

mációszerzésen túl ott jól érezzék magukat. A résztvevők elégedetten távoznak a progra-

mokról. 

Kutatási eredmények 

A kérdőíves megkérdezésben résztvevők közül összesen 155 kitöltő vett részt a vizsgált 

autóipari vállalat valamely rendezvényén. A kérdőív 17 kérdésből áll, amely tartalmaz 14 

zárt kérdést és 3 teljesen nyitott kérdést. A válaszadók 67,7%-a női kitöltő, míg 32, 3%-a 

férfi kitöltő volt, ez számokra lebontva 105 női és 50 férfi kitöltőt jelent. A témát tekintve, 

mely automobiliparban tevékenykedő vállalatok eseménymarketing tevékenységét vizs -

gálta, meglepően magas a női kitöltők aránya. A kérdőívet online felületen tettük közzé, 

így szélesebb körben elérhetővé vált. A válaszok között egyes kérdésekre elenyésző szám-

ban, de voltak nem értékelhető válaszok is. 

Személyes interjút folytattunk a vizsgált autóipari vállalat rendezvényekért felelős kol-

légájával. Az interjú strukturált módon, nyitott kérdések alapján történt. A kutatást 2018 

őszén végeztük. 

A vállalat termelői tevékenységéből adódóan három célcsoportnak szánja eseményeit (2. 

ábra). 
 

Belső rendezvények 

Termékbemutató, Modellbemutató, Incentív rendezvények, Családi nap, 

Gyárbemutató, Dolgozói gyűlés, Jubileumi ünnepség, Alkalmi ünnep-

ség, Coaching, Csapatépítő programok 

Szakmának szóló rendezvények 
Workshop, Konferencia, Továbbképzés, Tréning, Gyárlátogatás, Ter-

mékbemutató, Sajtótájékoztató, Kiállítás 

Nagyközönségnek szóló 

rendezvények 

Fesztivál, Koncert, Kiállítás, Roadshow, Promóciós rendezvény,  

Jótékonysági rendezvény, Gyárlátogatás 

2. ábra: Rendezvények típusai a konkrét autóipai vállalat tevékenységi körében 18 

Belső rendezvényeik, eseményeik saját munkatársaik vállalattal szembeni lojalitását 

igyekszenek erősíteni, az összetartozás érzését növelni, ismereteiket tágítani, a dolgozók 

személyes kompetenciáját javítani, információkat első kézből átadni, valamint számos 

esetben a szórakozásukat, kikapcsolódásukat szolgálja. A vállalat eseményeinek legjelen-

tősebb részét a belső rendezvények teszik ki. Ezek között szerepelnek a dolgozók számára 

kötelezően felkeresendő események, vagy szabadon választott rendezvények egyaránt.  

A szakmának, üzleti partnereknek (értékesítési partnerek, beszállítók) szóló rendezvé-

nyek legfőbb céljai a gyár termékeinek, szolgáltatásainak, munkamódszereinek bemuta-

tása, a partnerek szakterületéhez illeszkedő tapasztalatcsere, a kérdések, problémák meg-

vitatása, a vállalathoz való kötődés, a hosszú távú kooperáció megerősítése. További tö-

rekvés az autógyár és partnerei információcseréjének segítése, esetleg konkrét üzletkötések 

létrejötte, valamint új kapcsolatok kialakítása. 

Nagyközönségnek szóló, fogyasztókat célzó rendezvények rendeltetése elsősorban az 

értékesítés növelésében van, annak ellenére, hogy a rendezvények jelentős részében nem 

is nyílik lehetőség vásárlásra. Lényeges, hogy az autógyár és termékeinek neve, image az 

                                                      
18 Mélyinterjús megkérdezés 2018 alapján saját szerkesztés. 
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eseményt látogatók tudatában rögzüljön. A kifejezetten szórakoztató célú rendezvények a 

potenciális fogyasztókban az adott márkanévhez kötődő életérzést kívánja kialakítani, vagy 

fenntartani. Ezen rendezvények között szerepelnek a gyárnak helyet biztosító város, térség 

jellegzetes eseményei, ahol a vállalt szponzorként jelenik meg. A nyilvánosságnak szóló 

történések között számos tanúskodik a cég tudatos társadalmi felelősségvállalásáról is.  

Az első két csoport esetében a rendezvények meghatározó hányadát a gyár területén be-

lül – akár kuriózumként autentikus gyártási környezetben – bonyolítják le. 

A gyár rendezvényeik lebonyolításához külső rendezvényszervező ügynökségek szol-

gáltatásait is igénybe vesz. Az általuk nyújtott fény-, színpad- és hangtechnika elengedhe-

tetlen az elérni kívánt magas minőségű rendezvények érdekében. Ezek az operatív felada-

tok a külső ügynökség ellenőrzése alatt állnak (szóbeli közlés 2018). 

A vizsgált autóipari vállalt rendezvényein való részvétel motivációi közül többszörös 

választási lehetőséggel 90 válaszadó jelölte meg célként az ‘Információgyűjtést jövőbeni 

vásárláshoz’(3. ábra). Ez volt a legmagasabb érték. Az ‘Új modellek leghamarabbi megis-

merése’ indokot a válaszadók 49%-a, 76 kitöltő jelölte meg. Ezek alapján megállapítható, 

hogy a résztvevők első kézből számítanak információra ezeken az eseményeken. 73 fő 

(47,1%) jelölte meg a ‘Kíváncsiság, mint fő vonzerő az események meglátogatásához. A 

‘Kikapcsolódás, Szórakozás’ csak a negyedik helyen, csupán 62 fő (40%) számára fontos 

szempont. 37 kitöltő (23,9%) jelölte meg az autógyártó által szervezett esemény megláto-

gatásának okaként, hogy ‘Kérdéseivel közvetlenül fordulhat a gyártóhoz’. Ennél 10 szava-

zattal kevesebben (17,4%) voksoltak az ‘Ételek és ajándéktárgyak’ kategóriára. A ‘Kap-

csolatépítés’ és ‘Vásárlási szándékra’ pedig 10-10 szavazat (6,5%) érkezett. 
 

 

3. ábra. Az autóipari vállalat által szervezett események látogatásának motivációi  

Érdemes figyelembe venni a válaszadók anyagi körülményeit is. Jellemzően átlagos jö-

vedelmi viszonyokat jelöltek meg. A vizsgált autógyár termékei azonban felső- vagy pré-

miumkategóriás gépjárművek. Új autóként való megvásárlásuk kifejezetten a magas jöve-

delemmel rendelkezők számára elérhető. A nyitott kérdésre érkezett válaszok között fel-

lelhetők magas számban olyan válaszok, amelyek arról tanúskodnak, hogy a magyar fo-

gyasztók számára elsődlegesen nem elérhetők azok a legújabb modellek, amelyek egy mo-

dellbemutató vagy egyéb esemény keretében prezentálnak.  

Éppen ezért meglepő eredmény, hogy részvételi okként első helyen a jövőbeni autóvá-

sárlást segítő az információgyűjtés szerepelt. 
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Új modellek leghamarabbi megismerése
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A programlehetőségek között az autóshow, kiállítást, termékbemutatót, gépjárműmú-

zeum és kiállítás megtekintését, nyílt napot, jótékonysági eseményt, koncertet, megnyitót 

kategorizáltunk. Ezek a rendezvények közvetetten reklámozzák a gyár által előállított 

konkrét termékeket, ugyanakkor hatással vannak a fogyasztóban a vállalatról kialakított 

képre is. A legmagasabb részvételi arány (120 fő, 77,4%) a múzeum, kiállítás kategóriában 

gyűlt össze, ezt követi a termékbemutató (114 fő, 73,5%), majd az autóshow, kiállítás (109 

fő, 70,3%) látogatottsága (4. ábra). 
 

 

4. ábra. Résztvevők száma az autóipari vállalat egyes programtípusai esetében (fő)  

A nagyközönségnek szánt rendezvények esetében az információnyújtáson túl, annak a 

megvalósítása is feladat, hogy a látogató jól érezze magát, fejében a vállalattal, továbbá a 

márkával kapcsolatban egyaránt pozitív képzettársítás alakuljon ki.19 (A résztvevők egyes 

rendezvényekkel való elégedettségét 1-5-ig terjedő skálán (1= teljes mértékben elégedet-

len, 5 = teljes mértékben elégedett) vizsgálva, kitűnik, hogy a leginkább látogatott múze-

umi és kiállítási programokkal 50 személy (41,7%) teljes mértékben elégedett volt. 41 fő 

(34,2%) jóra értékelte, 22-en (18,3%) pedig közepesnek minősítették azokat. Elenyésző 

mértékben, ám 3 személy (2,5%) 2-es értékelést adott, 4 személy (3,3%) pedig egyáltalán 

nem volt elégedett a múzeummal, kiállítással. 

A rögzített válaszok alapján a második legnépszerűbb eseménytípus a termékbemutató. 

A résztvevők közül 60 fő (52,6%) teljesen elégedett volt, 24 fő (21,1%) jóra értékelte a 

termékbemutató összhatását. Közepesnek 16 válaszadó (14%) értékelte e rendezvények 

minőségét. Az elégséges osztályzatot 10 ember (8,8%) választotta, 4 személy (3,5%) pedig 

egyáltalán nem elégedett a termékbemutatókkal. 

A harmadik eseménytípus az autóshow, kiállítás kategória. Teljes mértékben elégedett-

ként 50 ember (45,9%) jelölte meg élményeit. 4-es osztályzatot 39 ember (35,8%) adott. 

Közepes mértékben nyerte el a tetszését ez a programtípus 14 résztvevőnek (12,8%). Az 

elégséges osztályzatok keretén belül 5 fő (4,6%) 2-esre, és 1 megkérdezett (0,9%) 1-esre 

értékelt. 

                                                      
19 Slezák-Bartos – Máté – Vas-Guld 2015. 266-282. 
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A nyílt napokon való részvétel szintén közkedvelt és a gyakorlatban is elterjedt program-

nak mondható a válaszadók körében. A felmérésben résztvevő 155 kitöltő közül 107 vett már 

részt valamely márka nyílt napján. Közülük 60 személy (56,1%) teljes mértékben elégedett 

volt, 27 megkérdezett (25,2%) pedig 4-es osztályzattal jellemezte a programokat. Közepes-

nek értékelte 11 kitöltő (10,3%). 9 fő (8,4%) pedig elégségesnek ítélte a nyílt napokat. 

A vizsgált autógyár által szervezett, támogatott vagy akár szponzorált koncerten való 

részvétel szintén népszerű programnak bizonyult, amelyen a kitöltők 62% -a vett részt. Ez 

96 személyt jelent, amelyből 57-en (59,4%) a ‘teljes mértékben elégedett’ és csupán 4-en 

(4,2%) az ‘egyáltalán nem elégedett’ értékelést adták. 18 fő (18,8%) jónak emlékszik visz-

sza, 13 fő (13,5%) közepesnek ítélte, 5 (5,2) fő (%) pedig csak elégségesre értékelte azokat. 

A ‘Megnyitó’ alatt a kérdőív összeállítása során a szalonmegnyitó, gyármegnyitó, be-

mutatóterem megnyitó ünnepségeket értettük. A kitöltők ezek valamelyiken 93 -an vettek 

részt, ebből 52-en (55,9%) ötös osztályzatot, míg 5-en (5,4%) az ’egyáltalán nem elégedett’ 

minősítést adták. 11 fő (11,8%) egyaránt jóra, és ugyanennyien elégségesre, 14 fő (15%) 

pedig közepesre értékelte ezt az eseménytípust. 

84-en vettek már részt a vizsgált autógyár jótékonysági eseményén. 34 kitöltő (40,5%) 

értékelte ezeket kiválóra, 32 fő (38%) jónak, 18 fő (21,5%) azonban csak közepesnek ítélte. 

Ezeknél a rendezvényeknél ennél gyengébb minősítés nem született.  

A gyárlátogatáson résztvevő 61 fő közül 43 fő (70,5%) kiváló, 7 fő (11,5%) jó, 6 válasz-

adó (9,8%) közepes, 4 személy (6,6%) pedig elégséges értékelést adott.  

Az adatokból jól látszik, hogy az egyetértési skálán az egyes programtípusoknál a rész-

vevők azokat hogyan értékelték. Összegzésképpen súlyozott számtani átlagszámítást hasz-

náltuk a minta további elemzésére, ténylegesen megállapítva az adott programtípus átlagos 

értékelését. Ez alapján megállapítható, hogy nem a legnagyobb látogatószámot mutató a 

múzeum, kiállítás kategória lett a leginkább elégedettséget okozó. Ezen programtípust 

együttesen a 120 kitöltő átlagosan 4,08-ra értékelte. A legjobb értékeléseket nyílt napokon 

(4,29) és koncerteken (4,27) való részvétellel kapcsolatosan jelölték meg a válaszadók. 

További kiemelkedő eredményeket tapasztaltunk az autóshow, kiállítás (4,21) kategóriánál 

és a jótékonysági rendezvények (4,19) esetében. Az átlagok elemzése kapcsán összességé-

ben elmondható, hogy egyik programtípus esetében sem értékelték együttesen átlagosan a 

válaszadók jó értéknél rosszabbra. A termékbemutató esetében a képzett átlag 4,11, a meg-

nyitót, mint programot összességében 4,01 átlaggal díjazták a kitöltők.  

A kérdőívet kitöltők egyes attitűdállításokat ötfokozatú Likert-skálán értékelhettek asze-

rint, hogy milyen mértékben ért egyet azokkal. Ez esetben a válaszadók az ‘Egyáltalán nem 

ért egyet’, a ‘Nem ért egyet’, a ‘Közömbös’, ‘Egyetért’ és ‘Egyetért teljesen’ lehetőségek 

közül választhattak. A vizsgált személygépkocsi gyártással foglalkozó vállalat rendezvé-

nyei színvonalasak, nemzetközileg helytállóak állítással 68  (43,9%) válaszadó teljesen 

egyetért, míg 41 (26,5%) kitöltő egyetért, 35 fő (22,6%) semleges, míg négyen nem, heten 

pedig egyáltalán nem értenek egyet ezzel. Ezeknek a rendezvényeknek a hozzáférhetősége, 

elérhetősége a potenciális látogatók számára megfelelő állítással csupán 47 (30,3%) kitöltő 

értett egyet teljesen, 37 (23,9%) kitöltő pedig egyetértett választ jelölte meg. Ezzel szem-

ben 13 (8,4%) kitöltő nem, 22 (14,2%) válaszadó egyáltalán nem ért egyet ezzel 36 (23,2%) 

kitöltő közömbös ezzel a kijelentéssel szemben. 

A kérdőívet kitöltők 35,5%-a, (55 fő) teljesen egyetértett azzal, hogy a rendezvények 

segítik a vállalatról kialakított kép formálását, valamint új vásárlókat is ösztönözhet. Ezzel  

szemben 7 (4,5%) válaszadó nem értett egyet ezzel az állítással. A mai világban megfi-

gyelhető, különösen a fiatalabb korosztály körében, hogy hovatartozásukat, egyes brandek 

előnyben részesítésével próbálják meg kifejezni. Ez a jelenség az autókra is igaz. A vizsgált 
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gyár termékei társadalmi hovatartozást is kifejeznek, gyakran státuszszimbólumként tekin-

tenek rájuk. Az egyes gépjármű márkákhoz személyes kötődés is társul. Ezen feltevéssel a 

válaszadók 50%-a teljesen egyetértett, 34%-a pedig egyetértett és mindössze 4%-a teljesen 

nem értett egyet. A személyes kötődés alapulhat szubjektív tapasztalatokon is, mint például 

saját autó vásárlása, használata, de a válaszadók háromnegyedének véleménye szerint se-

gítheti kialakítani azt a gyártó rendezvényein való részvétel. Ezzel egyértelműen demonst-

rálható az eseménymarketing létjogosultsága az autóiparban. 

Következtetések, összegzés 

Az eseménymarketing vállalkozás vagy egy termékének, márkájának reklámja egy ese-

mény szervezésén keresztül. Az autóiparban a rendezvények nyilvánosságát tekintve mind-

három rendezvényforma jelen van. Lehetnek ezek belső rendezvények, nyilvános rendez-

vények, vagy akár e két forma metszete. Típusait tekintve szólhatnak ezek a rendezvények 

a saját dolgozóknak, a nagyközönségnek illetve a szakmának. Vizsgálatunk a nagyközön-

ségnek szóló rendezvényekre terjedt ki. 

Az eseménymarketing, eseményteremtés célja, hogy felhívja a figyelmet a vállalkozásra, 

nem az, hogy profitot termeljen, hanem hogy az emberek tudatában felkeltse és állandóan 

fenntartsa az érdeklődést. Ahogy feltételeztük, az autógyárak által nagyközönségnek szer-

vezett rendezvényeket látogatók elsődleges célja nem az információgyűjtés, ezért gyakrab-

ban vesznek részt populárisabb rendezvényeken. 

A vizsgált autógyár eseményeivel a vállalat, a márka, illetve a termék összekapcsolását 

teremti meg egy pozitív, kellemes, magas szórakoztatóérték által produkált élménnyel, ez-

zel elérve, hogy a látogatók jól érezzék ott magukat. Kutatásunk bebizonyította, hogy a 

válaszadók többségénél ez a szándék, megvalósult, a látogatók elégedetten távoztak a ren-

dezvényekről, 
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