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BEVEZETÉS 

Az üzleti életben nincs vigaszág, nincs selejtező. A verseny kíméletlen és a „versenyzők" fej-fej mellett 
haladnak. Egy rossz lépésnek bukás lehet a vége. A stratégia, a jól kialakított stratégia a győzelemmel is 
felérhet. Manapság azokról a cégekről, akik csődbe jutnak, vagy „mélyrepülést" folytatnak, leggyakrab
ban azt a minősítést hallhatjuk, hogy „nem volt igazán stratégiájuk". Ez az esetek többségében igaz is 
lehet, de sokkal valószínűbb, hogy létezett stratégiája a vállalatnak, csak nem „nyerő stratégiája", amely 
sikerre vezette volna. Ennek kapcsán felvetődik a kérdés, hogy akkor milyen stratégia, milyen vezetési 
megoldás vezethet sikerhez. A vélemények erről megoszlanak: sokan úgy vélik, hogy a stratégia csak 
utólag megmagyarázott szerencse, én azonban inkább egyetértek azzal az elgondolással, hogy nem elég 
sikeresen alkalmazkodni az eseményekhez, körülményekhez, hanem magunknak kell a jövőnket kiala
kítani. A siker és a stratégia fogalma mára összekapcsolódott, azonban a stratégia formális megléte sosem 
garantálja a sikert. Sokkal többet ér az írásba nem is foglalt stratégia, ha átszövi a mindennapok munkáit, 
mintha csak formálisan létezik, de nem követik. 

Szerencsés vagyok, hogy szakmai gyakorlatomat egy olyan vállalatnál tölthettem, ahol belülről - töb
bek között egy mélyinterjú segítségével - , teljesen közelről figyelhettem meg a kitűzött célok megvaló
sításának folyamatát. Ez a későbbiekben részletesen bemutatásra kerülő vállalat - a Médiasprint Sport
marketing Kft. - egy olyan területen tevékenykedik, amely számomra mélységeiben ismeretlen volt és 
úgy gondolom sokak számára is az. Ez a terület a sportmarketing, a sportszponzoráció területe. 

Ez az ágazat nagyon sok lehetőséget rejt magában, hiszen a világgazdaság főszereplői a marketing
kommunikációs befektetéseik 10%-át meghaladó részét szponzorációra költik, és ennek az óriási összeg
nek a 60%-át pedig sportszponzorációra. Magyarországon a sportmarketing, a sportszponzoráció piaci 
környezete, feltételei az elmúlt néhány évben alakultak csak ki és alakulnak folyamatosan, azonban a 
jelentőségét és a benne rejlő lehetőséget már sokan felismerték. Egy 1995-ben 50 magyar szervezet 
körében végzett kutatás azt mutatta, hogy a reklámkiadásaik 30-40%-át költik a cégek sportreklámra. 
Szakdolgozatomban a Médiasprint Sportmarketing Kft. stratégiai koncepcióját, a stratégia kialakításának 
folyamatait, a környezetére ható tényezőket és a fókuszpontjait igyekszem bemutatni. 

A STRATÉGIAI GONDOLKODÁS MÚLTJA - JELENE - JÖVŐJE 

A stratégiai gondolkodás jelentőségének és létjogosultságának alátámasztása érdekében fontosnak 
tartom, hogy röviden bemutassam a stratégiai menedzsment fejlődését a világban és hazánkban. 
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Némi rövidítéssel, szerkesztve. 



A stratégiai gondolkodás fejlődése a világban 

A stratégiai gondolkodás nagyon régóta és nagyon sok területen része az életünknek. Az első straté
giaelméleti munkák a háborúkhoz kapcsolhatók még időszámításunk előttről, azonban a stratégia válla
lati vonatkozásai egyértelműen a X X . századhoz kötődnek. Egyes vállalatoknál az 1920-as évekre tehető 
a megjelenése, azonban a fejlett országokban való elterjedése a második világháborút követő években 
következett be. A stratégiai gondolkodás folyamatosan fejlődött, a rövid távú, pénzügyi központi terve
zéstől a stratégiai menedzsmentig vezetett ez az evolúciós folyamat. 

1. ábra 
A stratégiai gondolkodás fejlődése1 

A stratégiai menedzsment 
fejlődésének szakaszai 

Eszközök, módszerek 

1950 Pénzügyi tervezés Pénzügyi mutatók 

1960 Hosszú távú tervezés Tanulási görbe 
növekedés-részesedés mátrix 

1970 Stratégiai tervezés Stratégiai üzleti egységek, 
marketingstratégiák nyereségvonzata 

1980 Stratégiai menedzsment 5 tényezős modell 
értéklánc 

1990 Stratégiai változás Alapvető képesség, 
szcenárió-elemzés 

A Price Waterhouse-Coopers közelmúltban megjelent tanulmányából bemutatott ábra egyszerre ábrá
zol több megközelítést a stratégiai gondolkodásmód evolúciós fejlődéséről, és egyben bemutatja az 
egyes szakaszokban alkalmazott eszközöket, módszereket is. A legtöbb elmélettel szemben ez a tanul
mány nem fejezi be a 80-as éveket jellemző stratégiai menedzsment szakaszával a folyamatot, hanem 
napjainkat a stratégiai változás szakaszával jellemzi. Úgy gondolom, hogy az elmúlt évtized, a 90-es évek 
olyan új elemeket produkált, amelyek jelentősebb új reakciókat igényeltek és igényelnek a stratégiaal
kotásban. Ilyen új elem a piacok és vállalatok globalizációja, az egypólusúvá válás és talán a legláthatóbb 
az informatika rohamos fejlődése. 

Napjainkban, a harmadik évezred első éveiben, a világgazdaságban szereplő vállalatok stratégiai kör
nyezetét minden eddiginél nagyobb változások és előre jelezhetetlen események jellemzik. Egyes ipar
ágak viharos gyorsasággal előretörnek (pl.: biotechnológia, mobil kommunikáció), míg más ágazatok 
hirtelen zuhanásba kezdtek (pl.: dohányipar, légi közlekedés). Újból és újból előtérbe kerülnek a 

; Mészáros Tamás: A stratégia jövője-A jövő stratégiája. Aula Kiadó, 2002. 18. old. 



globalizáció előnyös és káros hatásai, valamint egyre gyakoribbak az ún. „megafűziók" (pl. Glaxo Wellcome 
és SmithKline Beecham). Nem lehet nem megemlíteni a 2001. szeptember 11-ei terrortámadás hatásait, 
amely alapvetően rendezte át a gazdaság „játékszabályait", megkérdőjelezve azt, hogy tartható-e a továb
biakban a stratégiának azon eszméje, amely a racionalitás és az irányíthatóság illúziójára alapozott. 

Véleményem szerint azonban a stratégia jövőjét és szükségességét illetően nem kételkedhetünk, de 
minden vállalatnak újra és újra át kell gondolnia a stratégiáját. 

A stratégiai gondolkodás fejlődése Magyarországon 

Hazánkban a stratégiaalkotás, stratégiai látásmód széleskörű elterjedése a rendszerváltást követő idő
szakra tehető. A rendszerváltás egyaránt hozott társadalmi és gazdasági változást is, új környezeti feltéte
lek alakultak ki. A teljesség igénye nélkül példaként említeném meg a vállalkozói szemlélet, a magántu
lajdonosi tudat fokozatos kibontakozását, a pénzügyi szektor és az adórendszer átalakítását, a gazdasági 
társaságok megalakulását biztosító törvényes feltételek biztosítását. 

Az 1990-es évek magyar gazdasága és szereplői rendkívül rövid idő alatt a piacgazdaság körülményei 
közé kerültek. Azok a folyamatok, melyekre a fejlett országokban a vállalakozói körnek stratégiailag 
reagálnia kellett, ott 20-25 év alatt egymás után indultak el, míg hazánkban egyidejűleg történtek, szinte 
sokkszerű környezeti változást okozva. Ilyen volt az infláció, környezetvédelem előtérbe kerülése, mun
kanélküliség, privatizáció és az információtechnológia felhasználása versenyelőny teremtésére, hogy 
csak a legfontosabbakat említsem. 

A kihívásokra való stratégiai reagálások feltételei nem voltak meg. A tervgazdaságban nem alakulhatott 
ki egy a változásokhoz lépésről, lépésre alkalmazkodó, előrelátó gondolkodásmód. így a Magyarorszá
gon működő vállalatok jelentős hányada - amelyek valamilyen módon reagálni tudtak a változásra -
átugrottak a korábban ismertetett stratégiai gondolkodás evolúciós fejlődésének több szakaszát. A 90-es 
évek végére a stratégiai menedzsment szemléletét és eszköztárát alkalmazó, korszerűen vezetett szerve
zetté váltak. Ebben a tanulási folyamatban véleményem szerint hatalmas szerepet játszott a külföldi tulaj
don erőteljes térnyerése, aminek következtében nem csak a tőke, de a korszerű vállalatvezetési módsze
rek is beáramlottak az országba. 

Mára a korszerű informatikai technológiák és a jól képzett szakemberek gárdája adott, így a hazánk
ban működő vállalkozások a külföldi versenytársakkal egyre inkább azonos kihívások és környezeti felté
telek között tevékenykednek. A versenyben minden azon múlik, hogy a stratégiai gondolkodásban mennyire 
képesek felzárkózni versenytársaikhoz. 

Azoknak a hazai vállalatoknak, akik versenyben akarnak maradni, számolniuk kell egy új stratégiai 
környezet megjelenésével: ez pedig az Európai Unió. Az uniós tagságra való felkészülés a vállalatok 
számára alapvető fontosságú, stratégiájuk szempontjából kiemelkedő jelentőségű. Számolni lehet azzal, 
hogy a legmarkánsabb változások a külgazdasági kapcsolatokban fognak történni, emellett korlátozottá 
válnak a lehetőségek a hazai gazdaság versenyképességének az uniós szabályokon kívüli javítására. A 
csatlakozás közvetlenül befolyásolja majd az EU belső piacára kerülő vállalatok helyzetét. A hazai vállala
toknak tehát át kell, illetve át kellett gondolniuk a stratégiájukat, és azt a csatlakozással várható környe
zeti változásokhoz alakítani. 

A VÁLLALAT BEMUTATÁSA 

Ahhoz, hogy bemutathassam a Médiasprint Sportmarketing Kft. stratégiai koncepcióját, a stratégiáját 
alkotó elemeket, nélkülözhetetlen a vállalat múltjának és jelenének, tehát történetének a bemutatása. 
Mindezt azonban stratégiai életciklusokon keresztül mutatnám be, hiszen a vállalat fejlődése is része a 
stratégiájának. így lehetőségem nyílik a fejlődést, a változást már az elejétől kezdve stratégiai szempont
ból megítélni. 

A vállalat élettörténete életciklusokon keresztül 

A vállalkozás több mint öt évvel ezelőtt, 1997 őszén alakult meg a ma már ismertté vált Médiasprint 
Sportmarketing Kft. néven. Mint általában a legtöbb nagy ötletet, a nagy ötletek megvalósítását nagy 
találkozások előzik meg. Ebben az esetben a „nagy találkozás" helyszíne az 1997 tavaszán hazánkban 
megrendezésre került Sportmarketing Kongresszus volt, amely az első volt a szakmában. A vállalat mai 
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igazgatója és főtulajdonosa Fábián László, mint 12-szeres olimpiai, világ-, és Európa-bajnok kapott meg
hívást erre a kongresszusra. Itt találkozott Soproni Jánossal 2 , akivel a magyar sport helyzetéről, és a 
sportmarketing szempontból benne rejlő lehetőségekről folytattak komoly eszmecserét. Ez a találkozás 
és beszélgetés adta végül is a vállalkozás létrehozásának alapötletét: létrehozni egy sportmarketing ügy
nökséget - amely hazánkban ekkor még nem volt - tehetséges sportolók felkarolására, sportolók mene
dzselésére. 

1997 őszén a vállalat megalakulásához szükséges feltételek adottak voltak: a fent bemutatott ötlet, az 
elkötelezettség és a szükséges tőke, melynek 80%-át Soproni János, 20%-át Fábián László biztosította. A 
vállalat ekkor belépett az első stratégiai életciklusba: az elindulás (csecsemőkor) szakaszába. 

Az elindulás fázisa 

Az eredeti ötlet konkrét megvalósításához hosszú idő kell. Szükség volt egy olyan tevékenységre, 
amely lehetőséget ad a vállalat nevének bevezetésére a szakmába és a nyilvánosság elé, valamint anyagi 
biztonságot teremt a cégnek a sportolók menedzselésének több éves munkáihoz. Ez a tevékenység pe
dig a sportrendezvények szervezése volt, cégek, támogatók bevonásával. 

A vállalat megalakulását követően az M Csoport Holding része lett. A holding nagyon sok kapcsolatot 
biztosított a vállalat számára, és annak tagjaival nagyon kedvező feltételekkel tudott együtt dolgozni, és 
mindez nagyban segítette a vállalat sikeres elindulását. 

Az első évben ezekkel a munkákkal elindult a vállalat, ismert lett a neve, komoly kapcsolatokat alakí
tott ki. A cég a feladatok teljesítésére fókuszált, a cél a megbízó vállalatok igényeinek kielégítése volt. A 
szervezet teljesen informális volt, az ügyvezető igazgató és a felesége, mint marketing és PR szakember 
láttak el minden feladatot (alvállalkozók bevonásával), illetve egy részmunkaidős recepciós segítette a 
munkájukat. Nem voltak beosztások, munkájuk alapját a bizalom képezte az elkötelezetten cselekvő 
vezető iránt. 

A kreativitás fázisa 

Az első év után a vállalat megalapozott hírnévvel rendelkezett, kialakult a tevékenységi köre, stabil 
szállítói körrel rendelkezett és biztos, komoly kapcsolatokkal a támogató cégek területén. Az egyre több 
rendezvény szervezésének lehetősége hajtotta előre a céget, mivel felmérték, hogy az eredeti, induló 
ötlet - vagyis sportolók menedzselése - , megvalósításához Magyarországon még egyáltalán nem érett 
meg a helyzet. Egyedül a labdarúgás területén működtek sportmenedzserek, de ők is elszigetelten, míg 
a többi sportág területén nem voltak meg a feltételei a sportmenedzselésnek. Nagyon bizonytalan volt a 
sportolónkénti több tízmilliós befektetések megtérülése. így a vállalat a sportrendezvény-szervezés mel
lett kötelezte el magát. Folyamatosan rendeztek cégek megbízásából különböző sportrendezvényeket, 
emellett azonban saját kezdeményezésű sporteseményeket is kezdtek rendezni, amelyeknek terveit nagy
vállalatok elé tárták, támogatókat nyerve. Ilyen nagyszabású saját rendezvény volt az Öttusa Magyar Nagy
díj, amelyet három egymást követő évben rendeztek meg, valamint az Extrém Sportok Napja, amelyet 
1998 óta 2002-ben már ötödik alkalommal rendeztek meg. 

A vállalat a sportmarketing profil erősítése érdekében megnyert néhány vállalatot, amelyeknek sport
koncepciót készített. Stratégiát kínáltak a cégeknek, hogy ezen a területen mibe fektessenek, hogyan 
érjék el hatékonyabban a célcsoportjaikat és így a céljaikat. 

A vállalatnál rohamosan megnőtt a forgalom, és ezzel a szervezet is változott. Már nem ketten láttak el 
minden feladatot, hanem érkezett a céghez egy projektigazgató, egy projekt menedzser, egy projekt 
koordinátor, illetve egy irodavezető tette gördülékenyebbé a munkákat. A vállalat belső szerkezetét az 
alábbi szervezeti diagramm ábrázolja: 

2 SoproniJános az 1990-es évek elején megalakult M Csoport Holding tulajdonosa, amelybe többek 
között olyan vállalatok tartoznak, mint a legnagyobb hazai köztéri média cég, (Multireklám Kft.), 
és különböző direkt- és telemarketinggel és reklámtevékenységgel foglalkozó vállalatok. 
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Junior Projekt menedzser Projekt koordinátor 

A kreativitás időszakára általánosan jellemző rohamos fizikai létszámbeli növekvés a cégnél inkább az 
alvállalkozók, szállítók számában érződött. Egyre több és egyre újabb területeket ölelt fel a cég tevékeny
sége, és ez több és újabb alvállalkozókat igényelt. A vezetőkre és az egész vállalatra jellemző volt a 
vállalkozó szellem és a kockázatvállalás. A vállalat egyre több irányba terjeszkedett a bővülő tevékenységi 
körrel, és az ügyvezetőnek ki kellett engedni néhány dolgot a „keze közül", hiszen megvalósíthatatlan 
volt, hogy mindennel ő foglalkozzon. A projekt igazgató munkájának segítségével azonban a decentrali
zálás megkezdődött, ezáltal elkerülték az oly gyakori alapítói krízist, amely a „gyerünk, gyerünk" fázisban 
lévő cégeknél gyakran a hanyatlást okozza. Ezt elkerülve a vállalat 2001-re eljutott oda, hogy a korábban 
kisebbségi tulajdonos ügyvezető igazgató Fábián László feleségével megszerezte Soproni János főtulaj
donostól a Médiasprint Kft. teljes tulajdonjogát. A vállalat a 2002-es év elején végleg kivált a holdingból. 
Ezzel lehetőség nyílt megszilárdítani a vállalat helyzetét és már nem a minél nagyobb forgalomra, hanem 
a jobb és hatékonyabb munkára került a hangsúly. 

Az irányítás fázisa 

A vállalat egy új terület felé nyitott ekkor, amely biztosíthatta a vállalat helyzetének teljes megszilárdí
tását, sőt vezető pozícióba jutását: ez pedig a világesemények szervezése volt. 2000-ben a vállalat már 
főszervezője volt a III. Magyar Ifjúsági Asztalitenisz Világfesztiválnak, amelyen 30 ország közel 600 ver
senyzője vett részt. A legnagyobb kihívást azonban a 200l-es Vízilabda Európa-bajnokság nemzetközi 
pályázatának megnyerése jelentette. A következő hatalmas feladat a 2002-es év kiemelkedő hazai nem
zetközi sporteseménye, a Dunaújvárosban és Székesfehérváron megrendezésre került Divízió I. Jégko
rong Világbajnokság megszervezése és lebonyolítása volt. 

Ezek a nagyszerű feladatok nem alapvetően anyagi szempontból voltak kiemelkedően fontosak a 
vállalat számára, hanem a presztízs, az ismertség, az üzleti érték növelése szempontjából. Hatalmas lehe
tőség volt a kiugrásra. 

A formalizálás, a hatáskör-átadások, a hatáskörök újrarajzolása erre az időszakra megtörténtek, hiszen 
ez elengedhetetlen volt a nagyszabású világesemények megszervezéséhez. A kreativitás időszakára jel
lemző hirtelen létszámbővülés a cégnél ekkor, az irányítás időszakában jelent meg. A 2001-es Vízilabda 
Európa-bajnokság megszervezése során a korábbi ötfős állomány feldagadt tizenegy főre, azonban ez 
csak időszakos volt, hiszen a következő világesemény megszervezése során lecsökkent, és beállt a veze
tők által ideálisnak vélt hat-hét főre. 

A vezetési stílus az ösztönösből egyre inkább átalakult professzionálissá, és a reprezentatív külső 
jegyek is kialakultak (elegáns iroda, jól kialakított külső kép a partnerek felé). Konfliktusok csak annyi
ban jellemezték a szervezetet, amennyiben a jobb megoldások megtalálását szolgálták. A tényleges hatás
kör-átadás megtörtént, azonban a vezető, ha nem is minden részletet, de mélységében igyekszik min
dent átlátni. Hosszútávon ez hatalmas feladat lesz, ha tovább bővül a vállalat tevékenységi köre pl.: a 
külföldi piacok felé. Természetesen az új tulajdonos személye nem jelentett komoly változást a minden
napokban, hiszen eddig is ő volt az ügyvezető igazgató. 



A jelenlegi helyzet 

A vállalat jelenleg a delegálás fázisa felé tart. További fejlődés várható a cégnél, azonban a vállalat már 
most egy jól működő, a változásokra rugalmasan reagáló szervezet. Kiegyensúlyozottá vált a vezetés, a 
tevékenységi kör mára sokrétű lett: eseményszervezés, események PR kezelése (helyszíni és sajtó megje
lenés), a céghez érkező támogatandó események sportszakmai és kommunikációs elemzése és a támoga
tott események kommunikációjának menedzselése. A vezetők tudatosan távlatokban gondolkodnak, azon
ban a delegálás fázisára oly jellemző divíziók kialakítása még nem jellemző a vállalatra. 

A vállalat szervezeti felépítése részeiben módosult csak, még egyértelműbbé váltak a hatáskörök, ezál
tal jobban átláthatók a munkák, a munkák folyamatai, a munkatársak jobban és könnyebben tudnak együtt 
dolgozni. Az alábbi szervezeti diagramm ábrázolja a vállalat jelenlegi struktúráját: 

Ügyvezető igazgató 

Személyi titkár 

x 
PR és Marketing igazgató Projekt igazgató 

Iroda vezető 

x 
Junior Projekt menedzser Projekt koordinátor 

Az elmúlt öt év alatt folyamatosan és újra meg újra próbálták a vezetők megvalósítani az eredeti, 
induló ötletet: a sportolók menedzselését. Két és fél éven át működött együtt a vállalat Magyarország első 
privát olimpiai klubjának működésében, programjainak szervezésében az Euroleasing Kft., a Fiat Magyar
ország Kft., és a Hungária Biztosító Rt. megbízásából. Ez egy út volt az eredeti ötlet megvalósítására, de 
konkrét menedzselés nem történt meg, csak támogatás. Sajnos fél évtized nem volt elég idő ahhoz, hogy 
megérjen a piaci helyzet erre a tevékenységre. Ma még nem képes egy vállalat kizárólag sportolók mene
dzseléséből, „eladásából" megélni. Számos sportoló anyagával rendelkezik a Médiasprint Kft., azonban 
napjainkbari még nem elterjedt dolog, hogy vállalatok egyéni sportolókat támogassanak. Bíztató jel azon
ban, hogy a hazai üzleti élet egyik multinacionális vállalata, a Vodafone kérte fel a céget, hogy szponzorációs 
stratégiát készítsen számára. 

A stratégia kialakításának folyamata 

A vállalatnál a stratégia részben tudatosan kialakított folyamatok és részben szervesen kifejlődő folya
matok keretében alakult ki . Mindenképpen meghatározó volt a vízióalkotási folyamat (vállalkozási isko
la). A vállalat bemutatásából kiderült, hogy a tulajdonosok ötlete, víziója volt a vállalat megalakításának 
alapja. Bár mással is foglalkozik a vállalat, de ez a vízió továbbra is kulcstényező a vállalat életében, így a 
stratégiát is alapvetően meghatározza. A vezető személye döntő a vállalat és a partnerek szempontjából, 
és elég karizmatikus ahhoz, hogy a munkatársakat mozgósítsa az elképzelt jövőért. 

Mindemellett analitikus folyamat keretében alakították ki stratégiájukat. A sportmarketing területe 
növekvő ágazatnak tekinthető, ahol folyamatosak az új befolyásoló tényezők. A multinacionális vállalatok 
egyre növekvő társadalmi szerepvállalása, az állam változó hatalmi szerepe mind olyan tényező, amelye
ket folyamatosan mérni és elemezni kell, hogy ennek megfelelően sikeresen tudjon működni a vállalat. 
A tudatos folyamatok mellett a megismerési folyamat is fontos szerepet kapott a stratégia kialakulásában. 



A környezetből érkező információkat a vezetők észlelték, és annak függvényében, ahogy azt megítélték, 
alakult a stratégiájuk. Már a vállalat megalakulásakor fel kellett mérniük, hogy a sportolók menedzselé
sének nagy tőke-, és időigénye miatt találniuk kell egy olyan tevékenységet, amely révén addig is sikere
sen működhetnek, míg megvalósításra kerül az eredeti ötlet. Később mikor egyre elterjedtebbé vált, 
hogy a vállalatok nem csak a saját nevükkel fémjelzett eseményekbe fektetnek be szívesen, akkor kezdett 
a vállalat saját kezdeményezésű sporteseményeket rendezni, és ezekhez támogatókat nyerni. Mikor le
hetőség nyílt a nemzetközi sportesemények rendezési jogát pályázati úton elnyerni, a vállalat rögtön 
felismerte az ebben rejlő hatalmas lehetőséget, és végül sikeresen pályáztak és pályáznak azóta is, ilyen 
nagyszabású események rendezésére. 

STRATÉGIAI ELEMZÉS 

Makro- és mikrokörnyezeti tényezők 

A vállalatok helyzetét, jövőbeni fejlődését alapvetően meghatározzák a külső makro- és mikrokörnye
zeti feltételek. A környezet feltérképezése révén megállapítható, hogy az egyes változások mit tesznek 
majd lehetővé a vállalat számára, illetve milyen lehetőségeket, veszélyeket rejtenek magukban. 

Makrogazdasági tényezők hatásai 

A makrokörnyezet, amelyet Philip Kotler definíciója alapján a vállalat tágabb mozgásterének tekinthe
tünk, hat elkülöníthető szegmensből áll: gazdasági, politikai és jogi, társadalmi és kulturális, demográfiai, 
technológiai és természeti szegmensekből. A felsorolt tényezők hosszú távon és jelentősen befolyásolják a 
szervezet mozgását, és vizsgálatuk alapot és hátteret adhat a jövőkép és a stratégiák megalapozásához. 

A Médiasprint Kft. rendszeresen készít környezeti elemzéseket, jellemzően az egyes munkákat meg
előzően. Az összes környezeti tényezőre azonban általában nem terjed ki az elemzés, de a gazdasági 
környezet tényezőinek várható változásaival, ezek hatásaival mindig, minden esetben számolnak. Ugyan
ilyen fontos a vállalat számára az egyes pályázatokon való részvételt megelőzően a versenytársak elemzé
se, számba vétele, hiszen ez is befolyással lehet az esélyeikre. A makrokörnyezet egyes részeinek vizsgá
lataikor olyan tényezőket is itt vizsgálok, amelyek már a vállalat mikrokörnyezetét befolyásolják, azonban 
a makrokörnyezetből erednek. 

A politikai és jogi környezet alapvetően befolyásolja a Médiasprint Kft. életét. A négyévenkénti kor
mányváltást szinte törvényszerűen kísérő teljes átrendeződés a minisztériumban, illetve az önkormány
zatoknál egyértelműen hátrányt jelent a vállalatnak. Az évek alatt kialakított jó kapcsolatok egy részét 
elveszítik, illetve ha meg is maradnak, nincs igazán üzleti értékük. Az ígéretek, amelyeket a sportminisz
tériumtól kaptak, megkérdőjeleződtek a 2002-es országgyűlési választásokat követően, több hónapon 
keresztül kivárás jellemezte a vállalat életét, hiszen meg kellett várniuk az új minisztérium felállását. 
Ugyanez a helyzet az önkormányzatok kapcsán is. Számos rendezvény megszervezése kapcsán szoros 
együttműködésre van szükség az önkormányzatokkal. 

Sajnos az állami befolyás a sportrendezvény-szervezés területén is jelen van. A sportminisztérium és 
az állami tulajdonú Magyar Sportmarketing Kft. 2001 végén elindította a Magyar Csapat néven futó sport
marketing programot. Ennek keretében tizenkét - hazánkban legsikeresebbnek vélt - sportágat támogat
nának kiemelkedően. Ez a kezdeményezés véleményem szerint mindenképpen hátrányos a Médiasprint 
Kft. számára, de talán az egész sportmarketing ágazat számára is, hiszen a szabad versenyt korlátozhatja. 
Várhatóan az állami támogatások jelentős részét ez a program és így az említett állami tulajdonú cég 
kapja majd. Jelentős szponzori kört igyekeznek kiépíteni a program köré, ami pedig a támogatói tőkét 
vonhatja el más cégek rendezvényei elől. Sajnos a hazánkban megrendezésre kerülő nemzetközi sport
események szervezését illetően is a Magyar Sportmarketing Kft. igyekszik kizárólagosságot kialakítani, 
ami hosszú távon hatalmas veszélyt jelent a Médiasprint Kft. számára. Emellett minden vállalkozás életé
re, így a Médiasprint Kft. életére is befolyással vannak a különböző törvények, jogszabályok. 

A természeti környezet a sportrendezvények jellege miatt van befolyással a vállalat életére. Egyes ren
dezvényeknél kiemelkedő fontosságú, hogy milyen természeti környezetben kerül megrendezésre. Az 
esemény jellegének megfelelő környezetet kell találni, például az Avon „Egynapos gyaloglás az életért" 
demonstráció lebonyolításánál feltétel volt az egészséges környezet. Emellett az időjárás minden eset
ben igen erős befolyással van a lebonyolíthatóságra. 



A társadalmi környezet változásai egyre inkább lehetőséget jelentenek a vállalat számára. Az egészsé
ges életmód szemléletének terjedése, a hazánkban lévő eredményes sportélet egy sportszerető közvéle
mény kialakulásához vezetett, és folyamatosan növeli a sport iránti érdeklődést. A lakosság egyre na
gyobb rétegének nő a jövedelme, ami lehetőséget nyújt számukra, hogy többet költsenek sportolásra, 
sporteseményeken való részvételre, támogatásra. Sajnos azonban azt be kell látni, hogy az igények kielé
gítésének sorrendjében sokaknál elég hátul áll a sport. 

Negatív hatása van a sportmarketing ágazatra, hogy hazánkban a sportmenedzser képzés még nem 
elterjedt, így nincs megfelelő szakemberi gárda. Részben ez is oka lehet annak, hogy a vállalat alapító 
eredeti ötlet megvalósítására, vagyis sportolók menedzselésére hazánkban még nem adott minden felté
tel. A versenysport és a sport egészének megbecsülése Magyarországon több évtizedes múltra tekinthet 
vissza, azonban napjainkban a lakosság attitűdje kevésbé pozitív, mint a korábbi társadalmi-gazdasági 
berendezkedés idején. Ennek okai az utóbbi időben a hazai és a világ sportéletében is jelentkező botrá
nyok, gyanús finanszírozási ügyek. 

A demográfiai környezet kis mértékben bár, de befolyásolja a vállalat életét. A korábban említett 
attitűdváltozással függ össze talán, hogy hazánkban más értéket jelent az időseknek és a fiataloknak a 
sport. Az idősek kijárnak a sporteseményekre, érdeklődnek, míg a fiatalok csak a nagy népszerűségnek 
örvendő rendezvényekre mennek el. Fontos azonban, hogy a fiatalok egyéni életének része a sport. 

A technológiai környezet főleg a technológiák rohamos fejlődése miatt van nagy hatással a vállalat 
életére. A reklámeszközök fejődése, a nyomdai munkák területén történt fejlődés lehetőséget ad a 
vállalatnak az igények minél magasabb fokon való kielégítésére. A megrendelők igényei is megnőttek, 
így a vállalat igyekszik azokat az alvállalkozókat kiválasztani, akik a legjobb technikai felszereltséggel 
rendelkeznek. Mindez természetesen költségnövekedéssel is jár, azonban a megrendelők ezzel ma már 
számolnak. 

Az informatika hihetetlen iramú fejlődése, az Internet nyújtotta lehetőségek mind hatalmas perspek
tívákat kínálnak a vállalat számára. Az Internet széleskörű elterjedésével könnyebbé válnak a munkák, az 
ügyintézések. A Médiasprint Kft. ma már a pénzügyeit, a megrendelések, a levelezés nagy részét az 
Internet segítségével, elektronikus úton intézi. 

A gazdasági környezet szinte minden eleme hatással van a vállalat életére. Az infláció jelenlegi és 
várható csökkenése lehetőség a vállalat számára, hiszen biztonságot ad a stratégiai tervezésben. A ma 
lekötött árakat tartani tudják, pozitív hatása van a járulékokra, és a megrendelők is „több pénzből" gaz
dálkodnak. A globalizáció hatása az élet minden területén megjelenik, így a versenytársak között is 
megjelennek a külföldi érdekeltségű vállalatok, ami mindenképpen változás a korábbi időkhöz képest. 

Az európai integrációnak számos hatása lesz a gazdasági környezetre. Kinyílik a piac a vállalatok 
számára, ami lehetőség a Médiasprint Kft. számára is. A vezetők tervezik a nyitást a külföldi piacok felé, 
akár mint egy nemzetközi csoport részévé válást, és mindezt megkönnyíti majd a csatlakozás az Európai 
Unióhoz. A hazánkban jelenlévő nagyvállalatok, multinacionális vállalatok részéről az elmúlt években 
folyamatosan nőtt és várhatóan továbbra is nőni fog a társadalmi szerepvállalás, ami erőteljesen érződik 
a sport területén is. Ezen cégek számára hatalmas üzlet a sportba fektetni a pénzüket. A Médiasprint Kft. 
számára ez nagy lehetőség, hiszen így könnyebb az egyes rendezvényekre, főleg a hatalmas költségveté
sű világeseményekhez támogatókat találni. A kereskedelmi televízió-csatornák számának növekedése, a 
külön sportcsatorna megalakulása is lehetőséget jelent a vállalat számára. 

A versenyt befolyásoló szereplők ereje 

A vállalkozások szűkebb környezetében a legfontosabb szegmens az üzletág. Az üzletág elemzésére a 
gyakorlatban Michael Porter klasszikus öttényezős modellje terjedt el. A modell azon a feltevésen alapul, 
hogy egy üzletágban a verseny alapvetően az üzletág gazdasági struktúrájától függ. Porter öt, az üzletág 
szerkezetét meghatározó versenytényezőt azonosított, amit A. Grove - az egyik legsikeresebb informati
kai világcég, az Intel elnöke - továbbfejlesztett, kiegészítette egy hatodikkal (a komplementer üzletágak 
ereje). A Médiasprint Kft. üzletágának elemzésekor én a Porter-Grove-féle hattényezős modellt alkalma
zom. 
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Az üzletágban már bent lévők között a sportmarketing, sportrendezvény-szervezés területén igen 
nagy verseny folyik. Mindenképpen növekvő piacnak tekinthető, az elmúlt években kezdtek csak igazán 
kialakulni az üzletág feltételei. A következő években valószínűleg még több vállalkozás fog alakulni. Az 
üzletágon belül nincs egy domináns vállalkozás, hanem több egyforma erőt képviselő cég jelenléte 
jellemzi inkább. Köztük a kapcsolatrendszerük, tapasztalatuk és a nyújtott szolgáltatás minősége tesz 
különbséget. Véleményem szerint a Médiasprint Kft-nek lehetősége van arra, hogy idővel az üzletág 
domináns vállalkozásává váljon. 

Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek komolyan szándékoznak megvetni a lábukat ezen a piacon, 
jellemzően magasak az állandó költségeik, és ez erős versenyt eredményez, hiszen a cégek forgalom-
érzékennyé válnak. A hosszú távú munkák általában nagy tőkelekötést igényelnek, a sok éves munka 
során kiépített kapcsolatrendszer komoly értéket képvisel. Kevesen lépnek ki az üzletágból. A kilépési 
korlát magasnak tekinthető, ami szintén a verseny intenzitását növeli. 

Áttérési költsége a vevőknek a szó szoros értelmében véve nincs, azonban hosszú idő kell ahhoz, míg 
a megrendelő és az igényeket megvalósító vállalat között összhang és igazi együttműködés alakul ki. 
Mindennek csak később van pénzben kifejezhető értéke, de akkor azonban már jelentős. A versenytársak 
egy részénél stratégiai elkötelezettség jellemző. Sok vállalatvezető rendelkezik valamilyen sportháttér
rel, de nagyon kevesen olyan elkötelezettek, mint a Médiasprint Kft. vezetője, aki igen komoly és na
gyon sikeres élsportolói múlttal rendelkezik. 

Növekvő üzletágra jellemzően sok az új belépő a sportmarketing, sportrendezvény-szervezés terüle
tén. Gyakoriak a két-három fővel a „konyhaasztalnál" megalakuló cégek, akik nagyon alacsony költség
gel, és esetenként alacsony minőségi színvonalon tudnak dolgozni. Sajnos a megrendelők erre csak az 
esemény lebonyolítását követően jönnek rá, de néha beletörődnek a nagyon alacsony költségek miatt. 
Jellemző azonban, hogy az első pár rendezvényre még elég a két-három fő, azonban később már többre 
(irodára, eszközökre, alkalmazottakra) van szükség, ami pedig komoly tőkelekötést igényel, és ezért sok 
cég nem jut tovább ennél a fázisnál. Az áttérési költségek nehezítik az új belépők helyzetét. További 
nehézség, hogy a munkák megszerzésénél kiemelkedően fontos feltétel a referencia-anyag, ami egy új 
belépőnek nincs. A kialakult kapcsolatrendszer hiánya, amivel az új belépők küzdenek szintén meghatá
rozó, hiszen kapcsolatok nélkül nehéz jó munkákat kapni, illetve minőségi munkát végezni. 

•* Salamonné Huszty Anna. Jövőkép- és stratégiaalkotás. Kossuth Kiadó, 2000. 103. old. 



A bent lévők reagálásától azonban nem kell tartaniuk az új belépőknek, hiszen a munkákat gyakran 
pályázatok útján szerzik a vállalatok, és ott már nincs beleszólásuk a vállalatoknak a munkákba. Sajnos 
azonban a pályázatok elbírálásánál más és más lehet az elbírálási elv, esetenként a szakmai szempontnál 
sokkal fontosabb a minél alacsonyabb költség, ami az új belépőknek teremt lehetőséget. 

Ebben az üzletágban a szállítóknak nincs nagy erejük, ritkán kerülnek előnyös alkupozícióba. Kevés
sé koncentráltak, és a felvevőpiac jellemzően számukra fontos, nem pedig fordítva. A Médiasprint Kft. 
igyekszik néhány kiemelten fontos szállítóval hosszú távú kapcsolatot kialakítani, ami jobb együttműkö
dést és esetenként alacsonyabb árat eredményez. 

Előnyös alkupozícióba csak úgy kerülhet egy szállító, ha valami igazán különlegeset tud kínálni, 
esetleg különlegesen kreatív csapattal rendelkezik, vagy, úgymond fél szavakból is megérti a vállalat 
igényeit. 

A vevők a Médiasprint Kft. és a versenytársaik számára a cégek, a Sportminisztérium és a szövetségek. 
A vevők nagyon koncentráltak és komoly alkupozícióval rendelkeznek. Jellemzően nagy projekthez 
keresnek "kivitelezőt", jól informáltak a vállalatokról és válogathatnak a cégekből. A vevők alkupozícióját 
a kiváló minőségű munkákkal lehet ellensúlyozni, ami a Médiasprint Kft-nek nem egyszer sikerült is 
már. Az igazán nagy és fontos megrendelésekkel nem bíznak meg bárkit. Ilyenkor komoly szerepet kap 
a korábbi jó kapcsolat, a jó referenciák és a minőségi, komplex szolgáltatás. Ezzel pedig kevés vállalat 
rendelkezik. 

A helyettesítő termék léte sajátos ebben a helyzetben. Azt mondhatjuk, hogy a sportmarketing egyre 
inkább tekinthető a kommunikáció helyettesítő termékének. A vállalatok dönthetnek arról, hogy hogyan 
akarják kommunikációs céljaikat megvalósítani. A kommunikáció általános eszközei mellett egy új és 
komplex kommunikációs eszköz lehet a vállalatok számára a sportmarketing, sportszponzoráció. Úgy 
gondolom, hogy a cégek nagy részének egészen más előnyöket tud nyújtani ez a fajta kommunikáció. 
Estenként sokkal hatékonyabban tudják elérni a célcsoportjaikat, jobban fektetik be a pénzüket, és újfaj
ta image-t tudnak kialakítani a vállalat körül. Véleményem szerint ebben az esetben az áttérési költség, 
illetve az ár jelentőségét másképp kell megítélni. 

Mindenképpen sajátos a sportmarketing kapcsolata a kommunikációval, hiszen a korábban említett 
helyettesítés mellett, mindenképpen a komplementer üzletágnak is tekinthető. Ebben az üzletágban 
bekövetkező változások nagymértékben hatnak a sportmarketing, sportrendezvény-szervezés területére. 

A Médiasprint Kft. egy olyan üzletágban működik, amelyben nagyon sok lehetőség van a vállalat 
számára. Növekvő piacnak tekinthető, sok új belépővel, amelyek a vevők erős alkupozíciója és a szállítók 
kis ereje jellemez. 

Iparági ellátási lánc 

A Médiasprint Kft. hosszú ideje arra törekszik, hogy hosszú távú partneri kapcsolatot alakítson ki a 
vevőivel. Exkluzivitást nyújt a vevőknek, vagyis egy vállalat biztos lehet abban, hogy a Médiasprint Kft. 
egy időben nem dolgozik velük is és a legnagyobb versenytársukkal is. Ez a bizalom és a kivételezettség 
érzését kelti a megrendelőkben. Ez a fajta szoros együttműködés megváltoztatja a szereplők közti együtt
működés módját és a vállalat jobb, a megrendelő igényeinek maximálisan megfelelő rendezvényt tud 
biztosítani, valamint további közös munkákat eredményez. Mindezzel pedig javít az iparágban elfoglalt 
pozícióján. 

Úgy gondolom, hogy a szereplők összjátéka más tekintetben is megváltozott a sportmarketing, sport
rendezvény-szervezés üzletágban. A vállalat minden tekintetben komplex szolgáltatást nyújt a vevőinek, 
ezáltal megújul, kibővül a funkciója. Az események megrendezése során a pályázati munkától kezdve, a 
megrendezésen, lebonyolításon át, a pénzügyi, könyvelési munkák elvégzéséig, mindenre kiterjedő 
teljes körű szolgáltatást nyújt. így a lehető legközelebb kerülnek a végső felhasználóhoz, a többieknél 
hamarabb birtokolják az információkat és ezáltal „felértékelődik" a helyzetük. 

Vállalati értéklánc 

Az alábbi értéklánc modell alapján szeretném bemutatni, hogy milyen teendők, tevékenységek járul
nak hozzá a vállalat értékteremtő folyamatához. A tevékenységek jelentős részét a Médiasprint Kft. végzi 
az értékteremtés során, azonban bizonyos munkák esetében „kiszervezésre" (outsourcing) kerül sor, 
alvállalkozók megbízás alapján végzik a szakterületüknek megfelelő munkákat. 



3. ábra 
A vevőközpontú vállalati értéklánc4 
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A folyamat első része a vevők azonosítása és a vevői elvárások felderítése. Ez minden esetben a 
Médiasprint Kft. feladata, és úgy gondolom, hogy az értékteremtésnek minden esetben ez az alapja, így 
egyetlen vállalat sem bízná ezt a feladatot másra. A vevők azonosítása tulajdonképpen azt jelenti, hogy a 
vállalat vezetői felmérik, kik lesznek, kik lehetnek a jövőbeli vevők. A Médiasprint Kft. a munkáit jellem
zően pályázatok útján és megbízások révén szerzi és már a jövőkép, illetve az éves tervek elkészítése 
során fontos számolniuk azzal, hogy a következő időszakban milyen megbízások, pályázatok várnak, 
várhatnak a vállalatra. A lehetséges vevőkör feltérképezése, kijelölése után információkat kell szereznie 
a vállalatnak a megrendelők elvárásairól, preferenciáiról. Fontos felmérniük, hogy az egyes vevőiknek 
mi számít értéknek. 

Úgy gondolom, hogy a Médiasprint Kft. ügyfelei számára a legfontosabb a használati érték az érték 
különböző tényezői közül. Kiemelten fontos a várt szolgáltatás minden egyes jellemzője, tulajdonsága, 
amely a céljaik elérésére alkalmassá teszi: helyszín, környezet, catering, résztvevők, programok, stb. A 
Médiasprint Kft. a megrendelőkkel folytatott tárgyalásokon, beszélgetéseken ezeket minden esetben 
igyekszik megismerni, de általában a végső használati érték a közös munka eredményeképpen alakul ki. 
A hely- és az időérték is alapvetően fontos, azonban e kettő a rendezvényszervezés esetében gyakran 
része a használati értéknek. Promóciók esetében azonban kiemelt jelentőséget kapnak, hiszen ilyenkor 
az időzítés és a helyszín, az elérhetőség talán a legfontosabb. 

A vevői értékmeghatározásokra fordított idő és munka általában később többszörösen megtérül, hi
szen nagyban megkönnyíti a hosszú távú együttműködést és visszatérő megrendelőket jelent. A Média
sprint Kft. egy jelentős vásárlói és kapcsolati tőkével rendelkezik, tehát kiváló kapcsolatteremtő képes
séggel és nagyon sok értéket jelentő kapcsolattal, illetve nagyon sok információval rendelkezik az ügy
felekről és egyben elvárásaikról is. Kiváló kapcsolatot tartanak fel az ügyfelekkel, a speciális igényeiket, 
elvárásaikat számon tartják, és folyamatosan tájékoztatják őket a vállalat által szervezett eseményekről. 
Véleményem szerint ez nagyon fontos eleme a vállalatnak, versenyelőnyt jelent a számára. 

Az értékteremtő folyamat következő eleme az innovációs fázis, amely a meglévő szolgáltatások to
vábbfejlesztését, és újak kifejlesztését jelenti a Médiasprint Kft. esetében. Véleményem szerint ebben a 
fázisban kap ismét hatalmas jelentőséget a vállalat intellektuális tőkéje, ezen belül is a humán tőke. A 
vállalat vezetőinek és szakembereinek tudása, képessége, innovativitása és kreativitása eredményezi azt, 

4 Salamonné Huszty Anna: Jövőkép-és stratégiaalkotás. Kossuth Kiadó, 2000. 151. old. 



hogy olyan ötleteket tudnak belevinni a vevő eredeti rendezvény- elképzelésébe, hogy azzal különlege
set, egyedit és mindenekelőtt a megrendelőnek tetszőt alkotnak. 

Az értékteremtő folyamat középső fázisa az előállítási folyamat, amely azokat a tevékenységeket fog
lalja magába, amelyek ténylegesen részt vesznek az érték előállításában és a vevőnek való átadásában. Ez 
a folyamat maga is több részből áll, amelyek közül van, amelyet a Médiasprint Kft. esetében alvállalkozó 
végez. A befelé irányuló logisztikai tevékenységet, vagyis a szükséges eszközök beszerzését és tárolását az 
esetek többségében a vállalat maga végzi. Az eszközök sajátos jellege (nagy méret, romlandóság) esetén 
végzi csak ezt a tevékenységet alvállalkozó, illetve abban az esetben, ha alvállalkozó végzi a termék vagy 
szolgáltatás előállítását is, és ahhoz közvetlenül szükséges az adott eszköz. 

A kifelé irányuló logisztika, tehát a kész eszközök, outputok összegyűjtése és tárolása ismét a Média
sprint Kft. feladata. Gyakran itt nem is az összegyűjtés, tárolás a legfontosabb feladat, hanem inkább a 
szállítások, a rendezvényre történő kiszállítás megszervezése. Egy-egy rendezvény esetében akár több tíz 
alvállalkozó is „készít" valamely eszközt, amely szükséges a rendezvény lebonyolításához, és az, hogy 
ezek mind a megfelelő időben és helyen rendelkezésre álljanak, nagy szervezőmunkát igényel. A sok 
éves rutin és a jó alvállalkozói kapcsolatok azonban megkönnyítik mindezt. 

A marketing és a rendezvény lebonyolítása természetszerűleg a Médiasprint Kft. feladata, hiszen ez az 
egész megbízás lelke, valamint ekkor történik a valódi értékteremtés, hiszen az elképzelt és eltervezett 
dolgok ekkor állnak össze egy egésszé és értékké a vevő számára. A részvevők teljes körű tájékoztatása, 
a nevezések fogadása, a reklámok megvalósítása és kihelyezése, ezek hatékonyságának elemzése csak egy 
kis része a rendezvénnyel járó marketing feladatoknak, amelyek mind a rendezvény sikerességét segítik 
elő. A lebonyolítás pedig az esetek többségében komoly fizikai munkát, koordinációt, empátiát, gyors 
problémamegoldást és elfogyhatatlan türelmet igényel, azonban egy jól sikerült rendezvény bőven meg
éri mindezt. 

Nagyon fontos része az értékteremtő folyamatnak az utolsó fázis, mégpedig az értékesítés utáni szol-
gáltatások, így például a vevőgondozás. A Médiasprint Kft. esetében ez egyrészt a rendezvény teljes 
lezárását jelenti pénzügyi szempontból, a dokumentációk elkészítését a megrendelő és a fő támogatók 
részére, és egyben a vevői elégedettség mérését is. A megrendelőkkel való folyamatos kapcsolattartás a 
rendezvény után is folytatódik, és ez kihat az értékteremtő folyamat első részére, a vevők azonosítására 
és igényeik feltérképezésére. A teljesített megbízások útmutatást adnak, hogy a vevő vevője lesz-e a 
vállalatnak újra, illetve az elvárásaival kapcsolatos ismereteket legközelebb újból hasznosíthatja a vállalat. 
A Médiasprint Kft. az egyes rendezvények után rendszeresen értékeli az eseményt és ennek keretében 
mindezt végig veszik. A következő munkákra nézve minden esetben nagyon hasznos ez, és egyben a 
hosszú távú sikerességet alapozhatja meg. 

A belépéshez szükséges adottságok 

A hazai sportmarketing piacra történő belépést tervező vállalatoknak fel kell mérniük, hogy van-e 
igény az általuk nyújtható szolgáltatásra, illetve van-e hely még a számukra a piacon. A Médiasprint 
Sportmarketing Kft. megalakulásához az a felismerés adta az alapot, hogy akkor még hazánkban nem 
működött komplex sportmarketing szolgáltatást nyújtó vállalat, csak olyanok, amelyek a piac egy-egy kis 
részét fedték le szolgáltatásukkal (pl.: reklámfelületek eladása, vagy kizárólag egy fajta sportrendezvény
re szakosodás). Úgy gondolom, hogy ez egy alapvető képesség, hogy felismerték a lehetőséget, hogy be 
lehet lépni erre a piacra, mert nincs még ilyen vállalat a piacon, illetve, hogy a hazai eredményes sport
élet és a sportszerető közvélemény jó fogadtatást biztosít. Ma már nehezebb dolga van egy vállalatnak, 
amelyik be akar lépni a sportmarketing piacra, hiszen a piac kezd kialakulni, nincsenek ilyen „fehér 
foltok", mint 1997-ben, mikor a Médiasprint Kft. megalakult. Azonban így is nagyon sok új belépő van, 
akik úgy érzik, tudnak valami újat nyújtani, vagy ugyanazt tudják nyújtani, mint mások, csak például jobb 
áron. Véleményem szerint tehát a belépéshez nagyon fontos az a képesség, amivel felismerik az igényt a 
szolgáltatásukra és a lehetőséget a belépésre. 

A belépéshez alapvetően szükséges a vállalat vezetésében egy olyan személy, aki jártas a sportban, a 
sportéletben, aki tudja, akár tapasztalati úton, hogy milyen egy sportrendezvény belülről. Mindez elen
gedhetetlen, különösképpen, ha világeseményekről van szó. Azt nem lehet megtanulni, hogy hogyan 
történik egy sportesemény lebonyolítása, és ehhez mi mindenre van szükség. A Médiasprint Kft-nél ezzel 
a tudással és tapasztalattal bíró személy a vállalat vezetője, Fábián László. Tizenkétszeres olimpiai, világ
illetve Európa-bajnokként hihetetlen mennyiségű tapasztalatot szerzett a sportesemények lebonyolításá
nak menetét illetően, a kisebb hazai rendezvényektől egészen a világeseményekig. Ez jelentette a belé
pés másik alapját a Médiasprint Kft-nél és jelenti most is a belépő vállalatoknál. Igaz ugyan, hogy kisebb, 
nem a versenysportokhoz kapcsolódó rendezvények esetében nélkülözhető ez a tudás, de összességé-



ben e nélkül, manapság egy cég nem is tud belépni a sportmarketing piacra, mert a tudás nélkül nem 
hiteles az, amit kínál. 

A legfontosabb pedig, ami a sportmarketing piacra történő belépéshez szükséges egy vállalat eseté
ben az a kapcsolati tőke, ami esélyt és lehetőséget ad a vállalatnak az elinduláshoz. Úgy gondolom, hogy 
az intellektuális tőke ezen eleme más üzletágak esetében is nélkülözhetetlen, de egy olyan ágazatban, 
ahol a vevők, a megrendelők vannak alkupozícióban, és ahol viszonylag szűk azoknak a vállalatoknak a 
köre, akik megtehetik, hogy sportszponzorációba fektessenek (bár számuk egyre nő), ott alapvető fon
tosságú a kapcsolati tőke. A Médiasprint Kft-nél a hatalmas kapcsolati tőkét Fábián László hozta a vállalat
ba. Mindezek mellett természetesen feltétele a belépésének a megfelelő anyagi forrás, amely nélkülöz
hetetlen bár, de nem elegendő a belépéshez. 

Versenyelőnyt biztosító adottságok 

Mi is jelent manapság versenyelőnyt? A megfelelő kapcsolatok mindenképpen. A belépéshez szüksé
ges kapcsolati tőkétől ez mindenképpen különbözik, hiszen ekkor nem a piacra történő belépést kell, 
hogy szolgálja, hanem olyan értékes kapcsolatokra van szükség, amely versenyelőnyt jelenthet. Sajnos 
jelenleg versenyelőnyt jelent a megfelelő állami kapcsolat, összeköttetés. A Magyar Sportmarketing Kft. 
megalakulásával a korábbi kormányzat idején a sportminisztériumtól megbízást kapó vállalatok - így a 
Médiasprint Kft. is - erősen háttérbe lettek szorítva. Valahol természetes, hogy hazánkban rendezendő 
világesemények esetében az aktuális kormányzatnak a sportminisztérium révén meghatározó szerepe 
van, azonban manapság kizárólagosság kezd kialakulni a Magyar Sportmarketing Kft. javára. így azt mond
hatjuk, hogy ezzel a versenyelőnnyel nem rendelkezik a Médiasprint Kft. 

Azonban a jövőre nézve mindenképpen versenyelőny az a tapasztalat, amellyel a vállalat rendelkezik 
a világesemények rendezését illetően. A vállalat nevét összekapcsolják, pl. : a 2001-es Vízilabda Európa-
bajnoksággal, illetve a nemzetközi szövetségek elismerése is versenyelőnyt jelenthet a jövőben a vállalat
nak. Sajnálatos tény, hogy jelenleg nem az. Versenyelőnyt jelent azonban az, ha egy vállalat „több lábon 
áll". Jelenleg, mivel a világesemények szervezése tekintetében akadályba ütközött a Médiasprint Kft, 
igyekszik a tevékenységének másik oldalát erősíteni, vagyis a cégek általi megbízásokra koncentrálni, 
illetve olyan kisebb nemzetközi sportesemények megszervezésére összpontosítani, amelyek még nem 
esnek „állami hatáskörbe". Ez biztosítja, hogy a vállalat továbbra jó pozícióban marad a piacon. Ez az 
alkalmazkodó képesség, az akadályok leküzdeni tudása jelenleg versenyelőnyt jelent a vállalat számára 
és jelenthet általánosságban bármely vállalat számára a piacon. 

A sportmarketing piacon versenyző vállalatok közötti versenyben a Médiasprint Kft. számára igazi 
versenyelőnyt jelent az a csapat, amellyel dolgozik. Manapság, ahhoz, hogy valamely cég kitűnjön a 
többi közül, a lehetőségek felismerésére és jó adag kockázatvállalásra is szükség van. A Médiasprint Kft. 
akkor vágott bele a világesemények szervezésébe, mikor még mások nem és nem várta meg, míg megke
resik, hanem maga vállalta a teljes pályázati anyag készítését és annak költségeit. A vállalat a szakmai 
előrejutást látta ebben és ezért hajlandó volt áldozni is. A vállalat egyik nagyon fontos erőssége a folya
matos fejlesztésre való igényük és képességük, amely mára versenyelőnnyé is vált. 

A vevők számára legfontosabb adottságok 

Mi is a legfontosabb a vevőnek? Általában az, hogy azt kapja, amit szeretne - vagy még annál is jobbat 
és többet - , és természetesen alacsony áron. 

Egyrészt tehát hihetetlenül fontos a megrendelők, megbízók számára hogy az igényeikre odafigyelje
nek, és azokat a legteljesebb mértékben kielégítsék. A Médiasprint Kft. kiváló félkapcsolatot ápol minden 
ügyfelével. A megrendelők az esetek többségében többet kapnak, mint amennyit megrendeltek, hiszen 
a vállalat még a megbízó un. látens, ki nem mondott igényeit is tudja, kitalálja és ki is elégíti azokat. 

Fontos a megrendelőknek, hogy a vállalat milyen áron dolgozik, milyen áron nyújtja a szolgáltatást. 
Természetesen mindenki arra törekszik, hogy a lehető legalacsonyabb áron jusson a legjobb szolgáltatás
hoz. Tapasztalataim alapján azonban azt mondhatom, hogy a Médiasprint Kft. esetében a vevőknek csak 
másodlagos az ár, illetve a költségek. Az együttműködés része az is, hogy megpróbálják a vevő rendelke
zésére álló pénzből megvalósítani az igényeket. 



Koronagyémántok 

A stratégia erőforrás-alapú megközelítése arra a feltételezésre épít, hogy a versenyelőny bizonyos 
erőforrások - fizikai, emberi erőforrások, eszmei javak, képességek - birtoklásának tulajdonítható, amely 
lehetővé teszi, hogy a vállalat a tevékenységét a konkurenseinél jobban vagy olcsóbban végezze. Ezek az 
erőforrások a vállalat koronagyémántjai. 

A Médiasprint Kft. több koronagyémánttal is rendelkezik, olyan erőforrásokkal, amelyek teljesítik 
ezeket a kritériumokat. A hatalmas szakmai tapasztalat és szakismeret, a vállalat jó hírneve, a kiváló 
ügyfélkapcsolata, az értékteremtő folyamatai, az eredményes csapatmunka, a birtokolt intellektuális 
tőke mind olyan erőforrások, amelyek tartósak, egyediek, ezáltal csak tökéletlenül utánozhatóak, vala
mint mind beágyazódtak a vállalatba, így nem sajátíthatók ki és nem is igazán helyettesíthetők. 

Gyengeségek 

A Médiasprint Kft. esetében mindenképpen gyengeségnek tekinthető az, hogy nagymértékben építe
nek a humán tőke és a kapcsolati tőke erejére, és ez nagy mértékű bizonytalanságot is hordoz magában. 
Az intellektuális tőke humán eleme "esténként hazamegy", de mi van akkor, ha reggel nem jön vissza? A 
meghatározó emberek elvesztése hatalmas veszteség lehet a vállalatnak, hiszen a humán tőke pótlása 
nagyon nehéz, időigényes és költséges dolog, sőt az a tapasztalat, amivel rendelkeznek szinte pótolhatat
lan. Mindemellett pedig gyakori, hogy egy vállalat kapcsolati tőkéje is egy-egy emberhez kapcsolható és 
nem általánosságban a vállalathoz. A kialakított kapcsolatrendszer, ennek ápolása és az ebbe belefektetett 
energia és idő kárba veszhet, ha a vállalat elveszíti azt az emberét, akihez az ügyfelek kötődnek, akivel 
évek óta kapcsolatban állnak. A Médiasprint Kft. esetében a projektigazgató felelős az ügyfélkapcsolato
kért, és a céges ügyfelek szinte kizárólag vele tartják már évek óta a kapcsolatot. Adott esetben az ő 
elvesztése révén nagymértékben csökkenne a vállalat humán tőkéje, és vele együtt elveszítené a kapcso
lati tőkéjének jelentős részét. Úgy gondolom, hogy a vállalat versenyelőnyéül szolgáló intellektuális 
tőke egy nehezen megtartható vagyon elem és éppen ebből a bizonytalanságból adódik a vállalat egyik 
gyengesége. Egy olyan elemre építenek, amelyet el is veszthetnek és pótlása nagyon nehéz, vagy szinte 
lehetetlen. 

Tapasztalataim alapján, azonban azt mondhatom, hogy a vállalat vezetése tudatában van ennek a 
gyengeségnek és arra törekszik, hogy hosszútávon megtartsa az értékes embereit és ennek révén az 
intellektuális tőkéjét is. 

Gyengeségek közé kell sorolni tovább azt is, hogy bár nagyon jó csapatmunka jellemzi a Médiasprint 
Kft. munkáját, talán nem igazán megfelelő a csapat összetétele. Vannak a munkafolyamatoknak olyan 
részei (pl.: hivatalos iratok, pályázatok elkészítése), amelyre a hat főből mindössze két ember képes. 
Ahhoz, hogy ezek megfelelő színvonalon készüljenek el, nem tudják még részeit sem másnak átadni. 
Sok megrendelés, sok munka mellett - márpedig a vállalat erre törekszik - hosszú távon ez nem kivite
lezhető. Úgy vélem erre egyetlen megoldás, ha változtatnak a csapat összetételén, vagy képzéssel alkal
massá és képessé teszik a meglévő tagokat ezen feladatok ellátására. 

Hosszú távon gyengeség lehet a vállalat számára, hogy nem látnak mélységében bele a versenytársak 
munkájába. Végeznek bár versenytárselemzéseket, ismerik a konkurensek projektjeinek profilját, volu
menét, a felhasznált médiumokat, és lehetőségük van a rendezvényeik sikerének, fogadtatásának méré
sére, de tevékenységük, képességeik összevetését, egymáshoz viszonyítását valójában nem végzik el. 
Márpedig a benchmarking kiválóan alkalmas módszer az erőforrásoknak, tevékenységeknek és képessé
geknek a fellelhető legjobb gyakorlattal való összevetésére, majd folyamatos követésére a megvalósítás 
során. Ezek révén a benchmarking lehetőséget teremt arra, hogy a versenytársak módszerei alapján 
tökéletesítsék a vállalat munkáját, munkafolyamatait. A Médiasprint Kft. a korábban már említett módon, 
saját tapasztalatai, és a vevői elégedettség mérése révén tökéletesíti, fejleszti munkafolyamatait, tevé
kenységét. A tapasztalataim alapján úgy vélem, hogy sikeresen teszik ezt, megfelelően finomítják és 
csiszolják még jobbra a munkafolyamataikat, és egyáltalán nem baj, hogy nem más vállalatok munkájához 
viszonyítják a sajátjukat, hanem a vevők elégedettségéhez. 

Előfordulhat azonban, hogy hosszútávon problémát jelenthet a versenytársakra vonatkozó ilyen irá
nyú ismereteknek a hiánya, hiszen manapság egyre több vállalat alkalmazza, sőt egyes üzletágakban 
benchmarking találkozókat szerveznek, hogy ott osszák meg egymással a cégek, cégvezetők tapasztalata
ikat, és tanuljanak egymástól. Valószínűleg idővel a sportmarketing piacon versenyző vállalatok vezető
iben is fel merül majd az igény erre, bár tény, hogy egyelőre a Médiasprint Kft. számára nem jelent és 
nem is jelentett hátrányt ennek a hiánya. 



Misszió 

A vállalat küldetése az érdekcsoportokkal szemben követendő magatartási elveket megfogalmazó misszi
ók csoportjába sorolható. A vállalat missziója két pilléren nyugszik: egyrészt célja a legmagasabb tudást 
biztosítva, olyan komplex sportmarketing szolgáltatást (eseményszervezés, tanácsadás, kommunikáció) 
nyújtani az ügyfeleknek, amelyek révén sikeresen elérik a céljaikat, másrészt célja egy olyan vállalat 
kialakítása, ahol biztosítva van a folyamatos fejlődés vállalati és egyéni szinten egyaránt. Tapasztalataim 
alapján azt mondhatom, hogy a vezetők tényleg erre törekszenek, és a mindennapi munkát a legtelje
sebb mértékben átszövi ez a törekvés, és minden egyes megrendelésnél ennek a célkitűzésnek a megva
lósítása az igazi cél. Mindezek mellett, mivel a vállalat „úttörőnek" tekinthető a sportmarketing piacon, 
így küldetésének érzi azt is, hogy "tanítsa" a piacot, a vállalatokat, illetve tudatosítsa bennük, hogy szük
ség van a sportmarketingre, és ezt a feladatot is bízzák profira. 

Vízió 

A jövőkép kialakításának tekintetében egy ideig kettősség jellemezte a vállalatot. Amíg a Médiasprint 
Kft. a holding része volt, minden évben kötelező módon készítette el a jövőképét, amely jellemzően 
valóban nem volt több hangzatos mondatoknál. Azonban nem ezt tartották a valódi fókuszpontoknak, 
hanem azt, amit a vezetők együtt, egy-egy megbeszélés során - rendszerint nem írásban - kialakítottak. 
Azt követően, hogy a vállalat kivált a holdingból, többé nem készített kötelező jelleggel jövőképet, 
hanem valóban a rendelkezésre álló információk alapján, a vezetés megbeszélések során kitűzte a célo
kat, kialakította a vállalat vízióját. Ezek bár nincsenek minden esetben leírva, vagy kifüggesztve a falra, de 
mégis a lehetőségekre és az erősségeikre építő, merész, de megvalósítható célokat tartalmaznak, melyek 
megvalósítására törekednek. 

A vállalat jövőképe mindenképpen a tevékenységi kört kijelölő víziók közé sorolható. Évente, vagy 
egy-egy kiemelkedő jelentőségű esemény lezárását követően a vezetők által felvázolt jövőkép mindig a 
tevékenységekre vonatkozott, hogy milyen tevékenységekkel céljuk foglalkozni és mivel nem, milyen 
események megrendezésének megbízását célozzák meg megszerezni. Ez részben összhangban alakult a 
vállalat fejlődésével, a tevékenységi kör bővülésével, hiszen a vállalat növekedésével nagyobb és na
gyobb megrendelések megszerzésére nyílt lehetőségük és a cél ekkor természetesen az új tevékenysé
gek felé történő nyitás volt, vagyis az új lehetőségek kihasználása (pl.: világesemények szervezése). A 
jövőképekben szereplő célokat természetesen az év vagy a kitűzött időtartam alatt a változásoknak meg
felelően pozitív vagy negatív irányba módosítják. Úgy gondolom, hogy a vállalat megfelelő jövőképeket 
tűz ki maga elé, amelyek összhangban vannak a vállalat lehetőségeivel és képességeivel, valamint a 
misszióval is. 

A STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 

Az elemzések és a fókuszpontok birtokában kerülhet sor a stratégiák kialakítására. Nem egyszer elő
fordul azonban az is, hogy kezdetben még nem tudatos egy stratégia alkalmazása. 

A vállalati stratégiákkal foglalkozó szakirodalmakban nagyon sok tipizálási móddal lehet találkozni a 
stratégiákra vonatkozóan, gyakorlatban azonban ezek nem zárják ki egymást, csak megközelítésükben 
különböznek. A Médiasprint Kft. munkája során több olyan stratégiát is alkalmaz, amelyek különböző 
szempont szerinti megkülönbözetés alá tartoznak, azonban a munkák során megférnek egymás mellett, 
kiegészítik egymást. Bemutatásukat azonban stratégia típusonként teszem, így jobban elkülönülnek egy
mástól, jobban kirajzolódik a stratégia jellege és célja. 
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Általános versenystratégiák 

Az általános versenystratégiák olyan megközelítési módok, amelyekkel a vállalkozás valamilyen mó
don a versenytársak túlszárnyalására törekszik. A Médiasprint Kft. a három versenystratégia - a költségmi
nimalizáló, a megkülönböztető és az összpontosító - közül kettőt is alkalmaz munkája során, azonban 
talán kicsit más formában, mint ahogy az a Porter-féle megfogalmazásokból adódik. 

A költségminimalizáló stratégiát alkalmazó vállalatok célja a költségvezető szerep elérése, vagyis a 
versenytársakhoz viszonyított alacsony költség stratégiai alapkérdés a működés minden területén. A 
Médiasprint Kft. a munkája során nem elsősorban arra törekszik, hogy a versenytársak közül az alacsony 
költséggel tűnjön ki, és nem ez vezérli a szállítókkal, partnerekkel folytatott tárgyalásokat. Azonban, ha 
lehetőségük nyílik rá, mert például tudatában vannak a versenytársak árajánlatának, akkor természetesen 
törekednek rá, hogy a versenytársnál alacsonyabban tartsák a költségeket, és övék legyen a megbízás. A 
költségminimalizáló stratégiát tehát ilyen formában alkalmazzák, nem ez az elsődleges törekvés a munká
juk során, azonban ha lehetőségük van rá, és ez vezethet eredményre, akkor alkalmazzák. 

A sportmarketing területén a nyújtott szolgáltatás markáns megkülönböztetése nagyon nehéz, szinte 
lehetetlen. Természetesen minden vállalat arra törekszik, hogy az általa nyújtott szolgáltatás különböz
zön a versenytársakétól, azonban mivel minden megrendelőnek mások az igényei, így mindenképpen 
különböznek egymástól a nyújtott szolgáltatások, de nem olyan módon, hogy ez versenyelőnnyé válhas
son. Éppen ezért a Médiasprint Kft. inkább arra törekszik, hogy a vállalat tűnjön ki valami megkülönböz
tető jel révén a versenytársak közül. Ez a törekvésük mára sikerrel járt, hiszen ami megkülönbözeti a 
vállalatot, az az, hogy az emberek, a partnerek, megrendelők és a média is a vállalat nevéhez három 
dolgot kapcsolnak rögtön: Fábián László, a tizenkétszeres olimpiai, világ- és Európa-bajnok, valamint -
az általuk szervezett - 200l-es Vízilabda Európa-bajnokság és a 2002-es Divízió I. Jégkorong Világbajnok
ság. Asszociációként mára ez kapcsolódik a vállalat nevéhez, és ez kiemeli őt, megkülönbözteti a konku
rensektől. A megkülönböztető stratégiának tehát ezt a formáját alkalmazza a vállalat nagyon is tudatosan 
és sikeresen, hiszen ezek az asszociációk egyben referenciát is jelentenek a vállalatnak, ami verseny
előnyhöz juttathatja a céget. 

Növekedési stratégiák 

A verseny és a törekvés, hogy a vállalatok elérjék céljaikat, növekedésre ösztönzik a vállalatokat. A 
növekedés irányulhat a vállalat falain kívüli vagy belüli területre, így ennek megfelelően különböző 
stratégiákat alkalmazhatnak a vezetők. 

Külső növekedési stratégiák 

A külső növekedési stratégiáknak nagyon sok típusával találkozunk az üzleti életben: felvásárlások, 
egyesülések, közös vállalatok létrehozása és stratégiai szövetségek kialakítása. Mindegyiknek meg van
nak a különböző előnyei és hátrányai, minden vállalatnak a lehetőségeihez és céljaihoz mérten kell 
eldöntenie, hogy melyiket választja. 

A Médiasprint Kft. számára a munkája során a legkedvezőbb együttműködési forma astratégiai szövet
ségek kialakítása. Ezáltal hosszútávon és kölcsönösen előnyösen tudnak együttműködni más szervezetek
kel, de a stratégiai önállóságukat mindvégig megőrzik. Három típusa különböztethető meg: vertikális, 
horizontális és diagonális terjeszkedés. A vállalat jellemzően az ellátási lánc ugyanazon láncszemében 
működő vállalattal alakít ki stratégiai szövetséget (horizontális terjeszkedés). Olyan esetben valósulhat 
meg, ha például egy versenytársnak lehetősége van indulni egy pályázaton, és a Médiasprint Kft-t kéri 
fel, hogy a pályázatot készítsék el, amelyet a partner nevében nyújtanak be, de a rendezvény lebonyolí
tásáért - sikeres pályázás esetén - , a Médiasprint Kft. vállalja a felelősséget. Ezáltal a vállalatnak lehetősé
ge van olyan pályázatokon részt venni, amelyeken a stratégiai szövetség nélkül nem lenne, a partner cég 
pedig ki tud használni kiváló lehetőségeket, méghozzá profi szakmai tudást biztosító céggel együtt. így 
mindkét vállalatnak előnyöket hoz ez az együttműködés és törekszenek rá, hogy minél többször megva
lósuljon ez az együttműködés. 

Azt mondhatjuk, hogy stratégiai szövetségek manapság egyre népszerűbb együttműködési formák, 
hiszen a kis- és középvállalkozások számára kiváló lehetőségeket nyújtanak arra, hogy a nagyvállalatok 
piaci erejét kicsit ellensúlyozzák. A többi együttműködési formát tekintve a stratégiai szövetség mind az 
időhorizontot, mind az integráció fokát tekintve egy közbülső állapotnak tekinthető és úgy vélem, hogy 
talán ez teszi olyan vonzóvá a vállalatok számára. 
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Belső növekedési stratégiák 

A belső növekedés esetében a növekedés forrásai a vállalat termékei vagy szolgáltatásai, képességei és 
folyamatai lehetnek. A tevékenységi körre koncentráló belső növekedési stratégiák két típusát szokás 
megkülönböztetni: a célportfoliót kijelölő stratégiákat és a pozícionáló stratégiákat. 

A célportfoliót kijelölő stratégia alkalmazásakor a vállalat a tevékenységi kör megtartására, fejlesztésé
re, vagy szűkítésére, esetleg diverzifikációjára összpontosít. Ezekben az esetekben a jelenlegi portfolió 
módosításának irányait jelölik ki, vagy, hogy melyik üzleti egységet szándékoznak kivenni a portfolió
ból, illetve, hogy milyen kiegészítő, vagy hasonló szükségeteket kielégítő, esetleg egészen eltérő termé
ket, szolgáltatást illesszenek a portfolióba. A Médiasprint Kft. a megalakulást követő első két évben folya
matosan bővítette a tevékenységi körét azonos jellegű szolgáltatásokkal, hiszen kisebb sportesemények
hez idővel bekapcsolódtak a világesemények. Ekkor ez a fejlődés része volt, egyértelmű volt, hogy a 
vállalatnak ezt a fajta növekedési stratégiát kellett alkalmazni az előrejutáshoz, céljaik eléréséhez. 

A pozícionáló stratégiák alkalmazásakor a vállalat a működési kör fejlesztésére összpontosít. Gyakori, 
hogy a vállalatvezetők, főleg a feltörekvő kis- és középvállalkozások vezetői egyaránt törekszenek arra, 
hogy minél több ügyfelet szolgáljanak ki és minél többféle terméket, szolgáltatást kínáljanak. Ezek a 
törekvések azonban gyakran felmorzsolják a vállalat versenyelőnyét és végül a nyereség csökkenéséhez 
vezethet, így rendszerint nem vezetnek sikerre. A pozícionáló stratégiák alkalmazása azonban a vállalat 
pozicionálását jelenti. Ezen belül azonban el kell döntenie a vállalkozásnak, hogy milyen pozícionálást 
követ: választékalapút, amikor is a cél egy meghatározott termékcsoport olyan irányú tovább fejlesztése, 
hogy egyre több vevőcsoport számára értékesíthető legyen, vagy az ügyfélalapú pozícionálást, amikor is 
a cél egy bizonyos ügyfélcsoport lehető legtöbb igényének kielégítése. 

4. ábra 
Pozícionálási típusok5 

Válasz téka lapú Ügyfé la lapú 
pozic ionálás pozic ionálás 

5 Salamonné Huszty Anna: Vállalati stratégiák. ÁVF 200. 93- old. 



A Médiasprint Kft. a belső növekedési stratégiák közül jelenleg és hosszú távon is, mindenképpen a 
pozícionáló stratégiát érzi céljainak eléréséhez a legmegfelelőbbnek, azon belül is az ügyfélalapú pozí
cionálást. A vállalatnak mára kialakult egy stabil megrendelői, vevői köre, amely természetesen folyama
tosan tovább bővül, azonban a cél ezeknek az ügyfeleknek a hosszú távú megtartása. Ezért a vevőcsoport 
igényeinek kielégítése érdekében a vállalat újabb szolgáltatásokat hajlandó felvenni a portfoliójába, 
természetesen a cég profiljához igazodva. A vállalat, ha kell, képezi magát és tanul, ahhoz, hogy a vevő 
igényeit kielégítse, mert számukra fontos, hogy a meglévő vevő egy újabb megrendelésével is a vállalat
hoz forduljon. Mindez természetesen szoros összefüggésben van a korábban már említett kiváló ügyfél
kapcsolattal és az értékteremtő folyamatok kulcsát képező vásárlói tőkével. Ezekre építve tudja a vállalat 
eredményesen folytatni az ügyfélalapú pozícionálási stratégiáját, úgy, hogy maximális testre szabást tud 
biztosítani a vevői igényeket illetően, a vállalat méreteihez képest széles vevőkör számára. Azonban, ha a 
jövőben számottevően növekedni fog a vállalat vevőköre, akkor minden bizonnyal szükséges lesz új 
emberek alkalmazására, hogy továbbra biztosítani tudják az igények teljes körű kielégítését. 

A növekedés mellett a vállalatok gyakran rákényszerülnek csökkentésre is, vagyis, hogy csökkentési 
vagy visszavonulási stratégiát alkalmazzanak. A Médiasprint Kft. életében eddig nem volt szükség arra, 
hogy csökkentse üzleti tevékenységének szintjét, vagy csak passzívan, kizárólag a stabilitásra törekedjen. 
A vállalat folyamatosan fejlődik, és inkább a növekedési stratégiákat alkalmazta és alkalmazza. Bizonyosan 
el fog következni, olyan időszak is, vagy olyan helyzet, amikor szükséges lesz, hogy valamely területről 
visszavonuljanak, vagy, hogy a hatékonyság növelése érdekében jelentős mértékben mérsékeljék akár 
költségeket, akár az eszközöket. Ekkor az igazi feladat az lesz, hogy felismerjék ennek a szükségességét, 
és meg tudják majd tenni a szükséges lépéseket. 

BEFEJEZÉS 

Szakdolgozatomban bemutattam egy kisvállalkozás, a Médiasprint Sportmarketing Kft. élettörténetét 
stratégiai életciklusokon keresztül, vizsgáltam a vállalat makro- és mikrokörnyezetét, belső forrásait, fó
kuszpontjait és alkalmazott stratégiáit. Mindvégig arra a kérdésre kerestem a választ: létezik-e nyerő 
stratégia. A válaszom: igen is, meg nem is. Nem létezik egy nyerő stratégia, amelyet minden vállalatvezető 
alkalmazni tud, vagy akárcsak egy olyan nyerő stratégia, amelyet egy üzletágban minden vállalat eredmé
nyesen alkalmazhatna. Azonban igenis léteznek nyerő stratégiák egyes vállalatoknál, ott, ahol elég figyel
met szentelnek a stratégiai tervezésnek, a stratégiai gondolkodásnak. Ott, ahol megvizsgálják, hogy mivé 
válhatna a vállalat, hogy mivé képes válni, és hogy mivé akarják, hogy váljon a szervezet. Ezután pedig 
meg tudják valósítani az előbbiek tükrében kialakított stratégiákat, legyen az összvállalati, üzleti vagy 
funkcionális szintű stratégia. 

A Médiasprint Sportmarketing Kft. nagyon jó piaci körülmények között mozog. A makro- és mikro
környezete nagyon sok lehetőséget hordoz magában és a belső forrásai lehetővé is teszik, hogy ezeket 
eredményesen kihasználja. A vállalat vezetősége az elemzések alapján alakítja ki a vállalat fókuszpontjait, 
amelyek mellett elkötelezettek és követik azokat. Napjainkban a legbiztosabb dolog a változás. A vállalat
vezetőknek olyan rugalmas stratégiákkal kell dolgozni, amelyek a gyorsan változó piaci körülmények 
között is támogatják a szervezet versenyképességét. Egy olyan, alakulásban lévő üzletág esetében, mint a 
sportmarketing, ez hatványozottan igaz, így a Médiasprint Kft. vezetésének a stratégiaalkotás során folya
matosan követnie kell a változásokat. 

Sajnos pont a rugalmatlan stratégiák miatt, gyakran a változások követése érdekében improvizálni 
kénytelenek a vállalatvezetők, ez pedig gyakran még nehezebb helyzetbe hozza a vállalatokat. A bizony
talanság menedzselése egyre nagyobb szerepet kap a vállalatvezetésben, és ez kihat a stratégiai tervezésre 
is. A verseny fokozódása és a változások miatt a vállalatvezetőknek olyan új tényezőkkel is számolniuk 
kell, amelyekkel egy „nyugodt piac" esetében nem. A vállalatoknak már a stratégiai tervezésnél fel kell 
készülniük, hogy az előre nem látható, a vállalatot kívülről érő és akár válságot okozó tényezőket vi
szonylag kis veszteséggel kezelni tudják. A krízis menedzsment két új eleme acontingency- és acontinuity 
menedzsment azok, amelyek segítségével kezelni lehet az előre nem látható tényezőket, és amelyek 
tartalék vagy elkerülő megoldások alkalmazása révén valamilyen szintű folytonosságot hivatottak biztosí
tani a stratégiai tervezésben. 

Napjainkban, igazodni a változásokhoz, és felvállalni azokat a legnagyobb kihívás. Korunk vállalatai
nak képesnek kell lenniük a folyamatos és gyors tanulásra, a fáradhatatlan megújító tevékenységre és az 
új stratégiai célokra való gyors és zökkenőmentes áttérésekre. A versenytársaknál gyorsabban kell észre
venni a kialakulóban lévő változásokat és a gyors döntéshozatal képességével és felvállalásával a változá
sokra reagáló, rugalmas stratégia mentén kell irányítani a vállalatokat. 
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