
Már az Ókorban is szponzoréltak!
cyakan mondjuk, ,,kellene egy jó szponzor" 'A'ztán

nagyon hamar rá kell jönnünk, ez nem is olyan egysze-
rű dolog' Kihez forduljunk, kit keressünk meg, hogyan
telemtsünk vele kapcsolatot. Dbben se8ített az a nem'
zetközi marketing és szponzorálási tanfolyam, anrelyet
a brit kormány Know How Fundjának támogatásával
szeptemberben tartottak a Máv szimfonikusok széklrá-
zában'

A kurzus előadói azokkal a tapasztalatokkal és gya'
kollattaI ismertették meg a Iésztvevóket, amelycket a

saiát országukban sikeresen alkalmaztlak. Jane Áitlger a

Londoni Szimfonikus zenekar vo]t fejlesztési igazgltó-
ja, Tim Stocl<il a BIit MűVészetszponzorálási Szöl'ctség
elnöke, Tim l]aker a Skót Karrarazcnel<ar marketirlg
igazgatója, és Maddy Morton az Arrgol Nerrrzeli oPcIa
maIketing igazgatóia tartottak előadÍsr, workslropor a

két nap alatt'
A szponzorálást már az ókorban is ismerték, mlir ak-

kor is szpoltzoráItak' A gazdag rónrai polgárok elsósor-
ban a sportokat támogattáb de nem önzetlenül, hanenr
népszerűségük, politikai belolyásuk rlövelése céljiíból.
Ámerikát sem fedezte volna fel Ko]oInbusz Kristóf, lra
lzabella l<irálynő nem ad a renclel]<czésére Irajó1lott.it.

A zeneirodalomban is a gazdag Pírtío!]ól(nak kö-
szön]retően szúIettek meg rrrűvcl<, emlíllretnéIrk olyan
neveket nint Baclr, Mozarl, Beetlroven.l[t azonbatr kü-
lönbséget kell tennünk két íogalorl k öz'ött. A Í1rcCclll|t1i-

ra az egyik és a szponzoráló; a miisik. Gyal<ran összeke-
verik, és nctn rnegt'elelően lrasználjli)< óI<er.

A''nrecenatúra" ellenszolgáltatiis rrélküli tánogatás.
Esterhízy MiklÓs Ilercegről elmo;ldIlatjuk, lrogy a zcrre

Pártfogóia, mecénísavolt' A tnecénások a sajít PéIizúl(-
ből adakoznak á]talábatr egy tretles céL iránti elhivatotr
ságból'

A ,,szporuori1is" e1től eltéIő togalorl Lénycgcs je-

gye a kétoldalú üZleti kapcsolat, két egycnrarrgú part-
ner e8yüttműködése' Fontos a kblcsönös elclnyöl< felis-
merése.

Most joggal felvetŐdik az a kérdés, hogyan szerez-
zünk szponzorokat, lrogyan tudunl<pénzl szerczni egy
zenekar működéséI-rez' A nyugati zcrrckarol< mel]ett
úgynevezett sZPo|LzoI menedzserck, nlís tréven [ej-

lesztési menedzserel< dolgoznak, lkiknek a leladata
kapcsolatol< teremtése, az üz]etellbcrek meggyózése,
hogy érdemes befektetniük, s ől( azok a)<il< nregszerzik
a pénzt a zenekar számára. Pé]dául a New Yorki és Lon-
doni r_i]harmonikusok egész évi költségr'etésüket nem
kapják meg az ál)amtól, csak egy részét, a hiányzó ösz-
szeget saját erőből kell elóterem te rriük, példíul szpon-
zoroktól'

A szpolzorszerzésle receptet tren tudunk adni, de
van néhíny olyan módszer, ani segílhet belrnLu {e t l(o-

zelebb kerülni a szponzorlroz' Sok aprÓ lényeges do-
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log, amire érdenles odafigyelni. Mivel a külső körülmé-
nyeink nagymértékben változtak, nekLink is máshogy
keII megközelítenünk a kérdést. Át kell gondolni, hol
tan a zenekar, milyen helyet íoglal el a piacon. Ma már a

kultúrát is mind inkább árunak tekintik, amit el keIl ad-
ni. Lhlrez azonban ki keII dolgozni a stratégiákat. Ki kell
alakítani a zenekar,,inage''-át. Igen lélryeges elem a kö-
zonséggel való kapcso)at. Meg kelltudnunk, miért is jön
a közönség valójában a l<oncertjein kre' Varr aki azért
jön mert kikapcscllódni szeretne, van aki az e]őadóért'
mások a zeneszerző lniatt. szerveznünk js ke]I a közörr-
séget, tudatosan figyeletlbe venni mi a Íbntos a közön-
ség szeurpontjábó). A rrreglévő kozönséget pedig arra

ösZtönöZni, hogy gyakr abban jöjjerrek el a koncertekt e'

Nem elég azt lrinrri isnerjül< az embereke t, igényeiket,
neg is kell kérdeznürrk őket' Azokat is meg kell próbíl-
nutlk becsaloglttli a l<olcertre, akik eddig még nem jár'
tak.

Fontos az áraitrk a]akítísa is' Hányléle árkategóriával
dolgozonk, mekkora a külonbség az egyes árak között,
nrelyik ár)roz hány Lilés tafiozik? A szponzorok a sike-
res nűl<ödést szetetik, mert (rZílta] ők is nagyobb siker-
hez junral<.

A potenciális szponzoroI<at naP lnint nap ostromol-
jík ajánlatokkal. A Velseny óriási Legelőszor célszerü
egy szponzor)istát összelillítanunk' elrlrez alapos piac'
kutatísra, előkészítő tnunl<íla vatr szü]<ség, hogy kiket
írjunk íel a listára' l1zután el ke]l készítelrúnk a szpoltzo-
ri ajínlatunkat Törckedjünk arra, lrogy ne tomegleve1et
írjtltrk, lranen személyre szólÓ legyen ajánlatunk pon-
1os |lévvel' ranggal. Mivel sok ilyen levelet kapllak a

szpollzorok' célszcrű lra levelünk rövid és tönöI eg)',

rnax. másféloldal, és nem kell rnindent azonnalelkü]de-
rri' Dc még célszerűbb ta]iill<ozót kérrri, időpontot me g-

beszélni, és szctlélyesen elóadni aján]atunkat. Néhíny
igen jó okoL kell I<ita]ílni, lrogy llliélt éldemes tímogat'
njbennünket. Ha rí 1udulrl( lnutatni a sil(erre, tímo8at-
ni [ognal<. Il}rhez azonban elónyÖs, Ila a tárgyalási teclr_

nikákat !s ismer jrik

I)yen, és eJlhez hason]ci kér<]ésck boncolgatása tot-
tént me8 ezen a tltlfolyirmorr. A kultúra eSyre több
pérlzbe kerül, az íllan viszonr egyre inkíbb kivonul a

kultúrábó] Iibllcrr a lrcl-vzetben nel(únk kell nregtalálni
azol(at a leiletsé3es rnódclkat, tlÓdszereket, olyatl
újabb íorrásokat, ame)yek a kultúla milködését le]rető-

vé teszik, elősegítik' A szponzorálásban, marketingben
rejlő lehetóségcket lel kell ismerni, és alkalmaznj kel] a

l<ultű a ter tiletén is, ahogy azt légebben is te tték. Támo-
gatások nélkül nem jöttek volna )étre azoI< a csodíla(os
aIl<cltások a 1udonrányol<, múvészetek, iroclaIonl tertile-

tétl' és sok rcmekmú a zenébetr, amelyek napjainklg
fenunaradtak.
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