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Pál Tünde

A  10.  JÁSZ  EXPO  KIÁLLÍTÁS  ÉS VÁSÁR

A vásárok és a kiállítások a gazdasági élet fontos részét képezik. A vásáron való
részvétel a termelõ, a felhasználó és a termék találkozását segíti elõ, mely a gazdaság
fejlõdését képezi. Dolgozatomban a 2007-ben megrendezett 10. Jász Expo Kiállítás
és Vásár bemutatásával próbálom azt bebizonyítani, hogy a globalizálódó világban
háttérbe szorultak ugyan az emberi személyes kapcsolatok, de éppen ezért igenis
szükség van az ilyen célú rendezvényekre, ahol a fõ hangsúly a személyes talál-
kozásokon van, ahol a vevõ és az eladó közvetlenül tud kommunikálni, nem pedig
csak interneten keresztül.1

A vásárok és kiállítások speciális rendezvényeknek tekinthetõk. Komplex
marketingkommunikációs akciók, hiszen számos egyéb kommunikációs elemet is
felvonultatnak. Funkciója az információcsere. A vásárok és kiállítások sokoldalú
információval szolgálhatnak az iparág fejlettségérõl, a versenytársak tevékenységé-
rõl, az egyes piacok igényeirõl. Kiváló alkalmat nyújtanak ezek a rendezvények a
piackutatásra, termékkutatásra, elõrejelzések felvázolására.

Manapság egyre fontosobbá válik a vevõközelség, a közvetlen kapcsolat és az
élményszerûség, amelyet a rendezvények jó hatásfokkal tudnak közelíteni. A hazai
piac legnagyobb terei és lehetõségei a kiállítások és a vásárok lehetnek. A résztvevõk
– az egyes szakmák, ágazatok képviselõi – lehetõséget kapnak az ilyen típusú üzleti
eseményen való részvétel alkalmával a bemutatkozásra, a piaci helyzet felmérésére,
a már meglévõ és a leendõ üzleti partnereikkel való találkozásra, a megmérettetésre,
ismertségük növelésére, és ami a legfontosabb, a személyes kommunikációra.

A kiállítás ma már nem a prospektusgyûjtõ lézengõk terepe. Néhány kifejezetten
sikeres, elsõsorban a fogyasztókat célzó vásárt leszámítva, a klasszikus vurstli-sze-
rû események kora lejárt. A cégek komolyan megfontolják mennyit érdemes egy-egy
kiállításra áldozni, és milyen más eszközökkel érhetik el a partnereiket. A lassan
növekvõ kiállítás- és vásárüzletágban az üzleti kommunikációs célú rendezvények
felé billen a mérleg. Ez részben az Európai Unióban az utóbbi öt évben elszaporodó
cégösszevonásoknak, másrészt az internet elterjedésének köszönhetõ. Az unió leg-
erõsebb kiállításai továbbra is a német nagyvárosokban vannak, de egyre népsze-
rûbb a csehországi Brünn és a lengyel Poznan is.

Kevesebb a cég, kevesebb a kiállító. Ez egyik fõ következménye az unióban az el-
múlt években egyre szaporodó cégegyesítéseknek, ami a kiállítás- és vásárüzletágat

1 A dolgozat elsõ változatát a Dunaújvárosi Fõiskola kommunikáció-mûvelõdésszervezés szakán
nyújtottam be. Megírásához nagy segítséget jelentett, hogy kötelezõ szakmai gyakorlatomat a
COMPEXPO Stúdió Kft.-nél töltöttem.
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is sújtja. A regionális vállalatok felvásárlásának eredményeként egyes iparágakban
néhány társaság kezében összpontosul a döntés. Ez azt is jelenti, hogy nem feltétlenül
fontos kiállításokon megjelenni, hiszen a döntések nemzetközi szintéren dõlnek el.

A szakmabeliek szerint ezzel magyarázható, hogy az európai kiállításokon általában
nemcsak a kiállítók, hanem a látogatók száma is csökkent. „A globalizáció hatására
ezek a cégek tõkeerõsebbek lettek, szervezettebb ügyfélkapcsolati hálózattal
rendelkeznek, erõsek az eladói érdekérvényesítésben, kevesebb a hirdetõi döntésho-
zó. Erre jó példa lehet az egyik legnagyobb termelõ, az Audi autógyár, amelynek
exportja 2004-ben közel 3,9 milliárd euró volt, ami a teljes magyar export kilenc
százaléka. Nyilvánvaló, hogy magyar cégként nem igényel külföldön kiállításokat”
– érvelt Nagy Károly, a Magyar Kiállítás- és Vásárszervezõk fõtitkára.

Hasonlóan vélekedett Benkõ Judit, a hannoveri és a frankfurti vásárokat képviselõ
F-H Consult tanácsadócég ügyvezetõje. Szerinte a nagyobb vállalatok gyakran
azért nem vesznek részt kiállításokon, mert úgy látják, érdemesebb saját rendezvénye-
ket szervezni, és közvetlenül elmenni a célcsoporthoz. „Az utóbbi években egyre di-
vatosabb lett a road-show, ami hatékony lehet országon belül, azonban nemzetközi
kapcsolatépítésre nem használható” – érvelt a szakember.

„Bizonyos iparágakban a kiállítások szerepe is megkérdõjelezõdik” – mutatott rá
egy újabb, piacot visszafogó tényezõre Orbán Róbert, a több külföldi vásártársaság
képviseletét is ellátó Open Gates Hungary ügyvezetõje. Szerinte természetes folya-
mat, hogy egyes témák önállósulnak, a hangsúlyok módosulnak, új szinergiaalapú
csoportosítások jönnek létre. „Vannak olyan területek, ahol az új gazdaság, a lé-
nyegében megváltozott üzleti formák megkérdõjelezik az adott ágazatban a kiállítások
szerepét. Ilyen például az informatika, ahol néhány szakkiállításnak sikerült markáns
pozíciót elfoglalni, míg más rendezvények érdeklõdés hiányában elmaradtak” – fo-
galmazott Orbán Róbert.

A kiállítás- és vásárüzletág dinamikus fejlõdésének lelassulása mögött egy átala-
kuló marketinggondolkodás is meghúzódik. Egy évtizeddel ezelõtt még számos cég
kiállításokon és vásárokon mutatta meg be új termékeit a fogyasztóknak, manapság
az üzleti partner lett a fõ célcsoport. „Vannak még neves fogyasztói rendezvények,
de inkább az a jellemzõ, hogy az üzleti kommunikáció vásárokon egy-két nyílt napot
tartanak, ahova nemcsak szakmabeliek látogatnak el” – mondta Benkõ Judit.

„Ennek egyik fõ oka, hogy a fogyasztó az interneten kényelmesebben begyûjtheti
az információkat, a szakmai partnerek viszont inkább igénylik a személyes jelenlétet,
hiszen egy-egy kiállításon számos tárgyalást lebonyolítanak. Arról nem is beszélve,
hogy az üzletkötéskor mindenki jobban szereti, ha szemben ül a partnerrel, és látja,
kivel állapodik meg” – részletezte az üzleti célközönség számára fontos kiállítások
elõnyeit Benkõ Judit.

Az üzleti kiállításokkal is óvatosabbak a cégek. Sokkal jobban megfontolják, hogy
érdemes-e részt venni egy-egy szakmai seregszemlén. Nagy Károly szerint a kiállítók

alapvetõ kérdése, hogy megtérül-e a részvételük. Éppen ezért a kiállítás- és vásárszer-
vezõk megpróbálnak minél pontosabb adatokat adni arról, hogy egy-egy részvétel
milyen marketinghasznot hozott, hogyan hat az értékesítésre. A megtérülés vizsgá-
lata, az erre vonatkozó kimutatások készítése fontos, hiszen ezzel összehason-
líthatóvá teszi a kiállítási, vásári részvételt más marketingeszközök használatával,
és bizonyítani tudja a módszer létjogosultságát.

Ehhez képest Magyarország sem a kiállítási kínálatot, sem pedig a külföldi se-
regszemléken való részvételi arányokat tekintve nem remekel. A szakma szerint csak
nagyon kevés olyan önálló magyar cég van, amely képes megmérettetni magát a
legjelentõsebb kiállításokon. „Az elmúlt néhány évben a németországi és más szak-
mai vásárokon egyaránt visszaesett a magyar kiállítók száma” – fogalmazott Seifert
Ibolya, az Interpress kiállításokat szervezõ cég ügyvezetõ igazgatója. Ennek egyik
oka lehet, hogy akadoznak az állami támogatások. A hazai vállalatok nemzetközi
kapcsolatait segíteni hivatott International Trade Development Hungary (ITDH) az
elõzõ években közzétett egy olyan nemzetközi rendezvényekrõl szóló listát,
amelyekhez hazai cégek állami támogatást igényelhetnek. A szervezet tavaly is csak
februárban jelentette meg.

Az biztos, hogy az unióhoz nemrég csatlakozott országok közül egyelõre nem
Magyarország lesz a vásár- és kiállítás üzletág gyõztese, az optimista szakértõk
szerint azonban arra még van esély, hogy regionális nemzetközi partnerekkel
együttmûködve sikeres regionális vásárok költözzenek Magyarországra.

Költött-e hazai kiállításon való megjelenésre*?
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legjelentõsebb kiállításokon. „Az elmúlt néhány évben a németországi és más szak-
mai vásárokon egyaránt visszaesett a magyar kiállítók száma” – fogalmazott Seifert
Ibolya, az Interpress kiállításokat szervezõ cég ügyvezetõ igazgatója. Ennek egyik
oka lehet, hogy akadoznak az állami támogatások. A hazai vállalatok nemzetközi
kapcsolatait segíteni hivatott International Trade Development Hungary (ITDH) az
elõzõ években közzétett egy olyan nemzetközi rendezvényekrõl szóló listát,
amelyekhez hazai cégek állami támogatást igényelhetnek. A szervezet tavaly is csak
februárban jelentette meg.

Az biztos, hogy az unióhoz nemrég csatlakozott országok közül egyelõre nem
Magyarország lesz a vásár- és kiállítás üzletág gyõztese, az optimista szakértõk
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A 10. Jász Expo Kiállítás és Vásár elõkészületei

A Compexpo Studió Kft.  a Magyarországi Rendezvényszervezõk Szövetségének
tagjaként tizenöt éve foglalkozik expo-k, regionális kiállítás és vásárok, szakvásárok,
konferenciák és egyéb üzleti rendezvények szervezésével, kivitelezésével és teljes
körû lebonyolításával.

Minden rendezvény elõkészületi és lebonyolítási szakaszokra tagolódik. A rendez-
vényt nem a szakirodalomban található „elõírásokkal” mutatom be, hanem gyakorlati
oldaláról, úgy, ahogy az egy rendezvényszervezõ cégnél, adott esetben a Compexpo
Studió Kft.-nél megszokott.

Elsõ lépésként, a rendezvény elõtti év novemberéig, levélben kerestük meg a
helyszíngazda város, Jászberény polgármesterét, melyben engedélyt, ill. együttmû-
ködést kértünk, s egyben felkértük a rendezvény védnökségére. Ezt követte a rendez-
vényszervezés részletes munkafolyamata.

A következõ munkafázis az alkalmazottak tájékoztatása volt. Az ügyvezetõ
általában a vásárigazgatót tájékoztatja a szakmai dolgokról, a gazdasági referenst a
pénzügyi dolgokról, mint például mennyi bevételt hozott egy adott rendezvény, a
rendezvényszervezõt pedig a kiállítókról. Az ügyvezetõ, bár Budapesten van, ennek
ellenére mindenrõl tud. Ez ugyanígy elmondható a szolnoki irodáról is, hiszen ha ez
nem így lenne nemcsak a vállalati kommunikáció kerülne veszélybe, hanem maga a
vállalat tevékenysége, az expo-k szervezése is.

Hozzávetõleg tíz héttel az esemény elõtt került sor a meghívó anyag, azaz a folder
és a jelentkezési lap elkészítésére.. A folder meghívónak tekinthetõ az eseményre.
Ebben a Compexpo Stúdió Kft. ügyvezetõ igazgatója, a szervezési igazgató, valamint
az esemény védnöke köszönti, és egyben invitálja a kiállítókat az expo-ra. A folderen
található a rendezvény pontos megközelíthetõsége térkép formájában, a rendezõ,
az együttmûködõ partnerek, az expo tematikája, tehát milyen típusú kiállítókat várnak
az eseményre.

A második feladatra a rendezvény elõtt nyolc héttel került sor. Ekkor történt a
polgármesterrel való személyes találkozás. Egyúttal bejártuk és megismertük a
helyszínt, a felmerült problémákat, hiányokat megbeszéltük és azokat pótoltuk. A
vásárral kapcsolatos szerzõdések megkötésére is sor került, a sportcsarnok bérleti
díjával és annak takarításával kapcsolatos költségekben is megegyeztünk. Minden
esemény helyszínén egy ott lévõ mûszaki karbantartóval is egyeztetnünk kell, aki a
rendezvény alatt a mûszaki hibákat azonnal helyre tudja állítani, hogy minden
zavartalanul menjen. Mindezek mellett a helyszínrajz pontos beszerzése
elengedhetetlenül fontos volt, mivel ennek segítségével lehet(ett) a kiállítói helyeket
eladni, nyomon követni a már eladott és szabad területeket.

Mint minden rendezvényszervezõ cég a Compexpo Stúdió Kft. is címlistából
dolgozik, amely tartalmazza a potenciális és leendõ kiállítók nevét és címét. Ezeket
azonban folyamatosan aktualizálni kell, hiszen elõfordulhat, hogy új kiállítók vannak,

és az is, hogy nem aktuális vagy megszûnt cég, vállalkozás szerepel benne. Csak
ezek áttekintése után történhetett a címlista kinyomtatása. A címlista mellett a
protokoll lista összeállítása és aktualizálása is elengedhetetlen volt. Miután a
nyomda elkészítette a 10. Jász Expo Kiállítás és Vásár folderét és jelentkezési lapját
ezek kipostázása következett a címlistában szereplõk részére. Erre azért volt szükség,
mert így a kiállítóknak elegendõ idejük volt a jelentkezési feltételek megismerésére
és annak eldöntésére, hogy részt kívánnak venni-e egy-egy expo-n.

A vásárokon – fõleg a nemzetközi vásárokon – való részvétel fõ elõnyei közé
tartozik az, hogy a vásárrendezõ szerv bizonyos szolgáltatásokat egyezményesen
biztosít minden kiállítónak, így ezekre nem kell külön gondot fordítani. Ezeknek a
szolgáltatásoknak a köre országonként és vásáronként változó ugyan, de vannak
olyan alapszolgáltatások, amiket minden vásár biztosít, s vannak olyan lehetõségek,
amelyeket egyes vásárok külön megrendelés esetén bocsátanak rendelkezésre. A
Compexpo Stúdió Kft. esetében ez regisztrációs díj formájában jelenik meg, amiért
azonban a kiállítónak fizetni kell.

A rendezvény elõtt hat héttel történt meg a szakmai programok elõkészítése a
polgármesteri hivatal és a szakmai képviseletek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara egyeztetésével. A szakmai programon a következõ témák
szerepeltek: az EU-s hazai pályázati lehetõségek és a banki szolgáltatások kapcsolata;
a román üzleti lehetõségek bemutatása a jászsági régió vállalkozóinak; a mikro- és
kisvállalkozások támogatott hitellehetõségei a vállalkozásfejlesztési alapítványnál;
a geotermikus energia hasznosítása, a földhõ hasznosítása, lehetõségei a Jászságban.

Ugyanekkor történt Jászberény iskoláinak, civil szervezeteinek megkeresése. Ezek
az intézmények azért voltak fontosak, mert a rendezvényt valamilyen formában
támogatták. Például az iskolák a szórakoztató programban, tánccsoportjaik
elõadásával. A jászberényi Erzsébet Kórház és a helyi ÁNTSZ minden évben
ingyenes egészségügyi szolgáltatást nyújt a Jász Expo keretében.

A kézmûveseket mindig külön kezeli a cég, mivel õk a jelentkezési feltételek
összegeit nem igazán tudják teljesíteni. A kézmûveseknek szereplési lehetõséget ad
a Compexpo Stúdió Kft. kedvezményes ár formájában. Õk azért is fontosak egy-egy
rendezvény, így a Jász Expo esetében is, mert színesebbé teszik és tették az expo-t.

Tíz héttel a folderek és jelentkezési lapok postázását követõen telefonon keresztül
megkerestük a címlista alapján azokat a vállalkozásokat és cégeket, akik a jelentkezési
anyagokat vélhetõen megkapták. Ekkor rákérdeztünk, hogy a megkapott tájékoztató
anyagok és jelentkezési feltételek mellett részt kívánnak-e venni a 10. Jász Expo
Kiállítás és Vásáron. Azok a cégek, akik még nem tudták eldönteni részvételi
szándékukat, újabb felhívást kaptak, miszerint a jelentkezési lapok visszaküldésével
és részletes kitöltésével ezt a késõbbiekben még megtehetik. Ekkor a visszaérkezett
jelentkezési lapokat elkezdtük számítógépen feldolgozni, azokat folyamatosan
visszaigazoltuk, a számláikat elkészítettük, a helyszínrajzon bejelöltük a kiállítók
által igényelt területeket, továbbá a szakmai meghívóleveleket is elkészítettük.
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A 10. Jász Expo Kiállítás és Vásár elõkészületei
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Studió Kft.-nél megszokott.

Elsõ lépésként, a rendezvény elõtti év novemberéig, levélben kerestük meg a
helyszíngazda város, Jászberény polgármesterét, melyben engedélyt, ill. együttmû-
ködést kértünk, s egyben felkértük a rendezvény védnökségére. Ezt követte a rendez-
vényszervezés részletes munkafolyamata.

A következõ munkafázis az alkalmazottak tájékoztatása volt. Az ügyvezetõ
általában a vásárigazgatót tájékoztatja a szakmai dolgokról, a gazdasági referenst a
pénzügyi dolgokról, mint például mennyi bevételt hozott egy adott rendezvény, a
rendezvényszervezõt pedig a kiállítókról. Az ügyvezetõ, bár Budapesten van, ennek
ellenére mindenrõl tud. Ez ugyanígy elmondható a szolnoki irodáról is, hiszen ha ez
nem így lenne nemcsak a vállalati kommunikáció kerülne veszélybe, hanem maga a
vállalat tevékenysége, az expo-k szervezése is.

Hozzávetõleg tíz héttel az esemény elõtt került sor a meghívó anyag, azaz a folder
és a jelentkezési lap elkészítésére.. A folder meghívónak tekinthetõ az eseményre.
Ebben a Compexpo Stúdió Kft. ügyvezetõ igazgatója, a szervezési igazgató, valamint
az esemény védnöke köszönti, és egyben invitálja a kiállítókat az expo-ra. A folderen
található a rendezvény pontos megközelíthetõsége térkép formájában, a rendezõ,
az együttmûködõ partnerek, az expo tematikája, tehát milyen típusú kiállítókat várnak
az eseményre.

A második feladatra a rendezvény elõtt nyolc héttel került sor. Ekkor történt a
polgármesterrel való személyes találkozás. Egyúttal bejártuk és megismertük a
helyszínt, a felmerült problémákat, hiányokat megbeszéltük és azokat pótoltuk. A
vásárral kapcsolatos szerzõdések megkötésére is sor került, a sportcsarnok bérleti
díjával és annak takarításával kapcsolatos költségekben is megegyeztünk. Minden
esemény helyszínén egy ott lévõ mûszaki karbantartóval is egyeztetnünk kell, aki a
rendezvény alatt a mûszaki hibákat azonnal helyre tudja állítani, hogy minden
zavartalanul menjen. Mindezek mellett a helyszínrajz pontos beszerzése
elengedhetetlenül fontos volt, mivel ennek segítségével lehet(ett) a kiállítói helyeket
eladni, nyomon követni a már eladott és szabad területeket.

Mint minden rendezvényszervezõ cég a Compexpo Stúdió Kft. is címlistából
dolgozik, amely tartalmazza a potenciális és leendõ kiállítók nevét és címét. Ezeket
azonban folyamatosan aktualizálni kell, hiszen elõfordulhat, hogy új kiállítók vannak,

és az is, hogy nem aktuális vagy megszûnt cég, vállalkozás szerepel benne. Csak
ezek áttekintése után történhetett a címlista kinyomtatása. A címlista mellett a
protokoll lista összeállítása és aktualizálása is elengedhetetlen volt. Miután a
nyomda elkészítette a 10. Jász Expo Kiállítás és Vásár folderét és jelentkezési lapját
ezek kipostázása következett a címlistában szereplõk részére. Erre azért volt szükség,
mert így a kiállítóknak elegendõ idejük volt a jelentkezési feltételek megismerésére
és annak eldöntésére, hogy részt kívánnak venni-e egy-egy expo-n.

A vásárokon – fõleg a nemzetközi vásárokon – való részvétel fõ elõnyei közé
tartozik az, hogy a vásárrendezõ szerv bizonyos szolgáltatásokat egyezményesen
biztosít minden kiállítónak, így ezekre nem kell külön gondot fordítani. Ezeknek a
szolgáltatásoknak a köre országonként és vásáronként változó ugyan, de vannak
olyan alapszolgáltatások, amiket minden vásár biztosít, s vannak olyan lehetõségek,
amelyeket egyes vásárok külön megrendelés esetén bocsátanak rendelkezésre. A
Compexpo Stúdió Kft. esetében ez regisztrációs díj formájában jelenik meg, amiért
azonban a kiállítónak fizetni kell.

A rendezvény elõtt hat héttel történt meg a szakmai programok elõkészítése a
polgármesteri hivatal és a szakmai képviseletek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara egyeztetésével. A szakmai programon a következõ témák
szerepeltek: az EU-s hazai pályázati lehetõségek és a banki szolgáltatások kapcsolata;
a román üzleti lehetõségek bemutatása a jászsági régió vállalkozóinak; a mikro- és
kisvállalkozások támogatott hitellehetõségei a vállalkozásfejlesztési alapítványnál;
a geotermikus energia hasznosítása, a földhõ hasznosítása, lehetõségei a Jászságban.

Ugyanekkor történt Jászberény iskoláinak, civil szervezeteinek megkeresése. Ezek
az intézmények azért voltak fontosak, mert a rendezvényt valamilyen formában
támogatták. Például az iskolák a szórakoztató programban, tánccsoportjaik
elõadásával. A jászberényi Erzsébet Kórház és a helyi ÁNTSZ minden évben
ingyenes egészségügyi szolgáltatást nyújt a Jász Expo keretében.

A kézmûveseket mindig külön kezeli a cég, mivel õk a jelentkezési feltételek
összegeit nem igazán tudják teljesíteni. A kézmûveseknek szereplési lehetõséget ad
a Compexpo Stúdió Kft. kedvezményes ár formájában. Õk azért is fontosak egy-egy
rendezvény, így a Jász Expo esetében is, mert színesebbé teszik és tették az expo-t.

Tíz héttel a folderek és jelentkezési lapok postázását követõen telefonon keresztül
megkerestük a címlista alapján azokat a vállalkozásokat és cégeket, akik a jelentkezési
anyagokat vélhetõen megkapták. Ekkor rákérdeztünk, hogy a megkapott tájékoztató
anyagok és jelentkezési feltételek mellett részt kívánnak-e venni a 10. Jász Expo
Kiállítás és Vásáron. Azok a cégek, akik még nem tudták eldönteni részvételi
szándékukat, újabb felhívást kaptak, miszerint a jelentkezési lapok visszaküldésével
és részletes kitöltésével ezt a késõbbiekben még megtehetik. Ekkor a visszaérkezett
jelentkezési lapokat elkezdtük számítógépen feldolgozni, azokat folyamatosan
visszaigazoltuk, a számláikat elkészítettük, a helyszínrajzon bejelöltük a kiállítók
által igényelt területeket, továbbá a szakmai meghívóleveleket is elkészítettük.



110                                                                                                                             Gazdaság Gazdaság                                                                                                                        111

Elengedhetetlen volt az esemény hirdetése. A kiállítással kapcsolatos pr-tevé-
kenység azzal kezdõdött, hogy a megyei, helyi lap újságíróinak kiküldtük a meg-
hívókat a rendezvény elsõ napján tartandó megnyitó ünnepségre. Meg kellett írnunk
a sajtótájékoztatóra az anyagot, melynek tartalma a kiállítókra irányult. Minden
egyes rendezvénye elõtt és után sajtóanyagot küld ki a Compexpo Stúdió Kft. a
helyi és az országos médiumoknak. A rendezvény elõtti sajtóanyag az esemény
bemutatását tartalmazza, míg a rendezvény utáni anyag a rendezvény értékelését
foglalja magába. Ezeket a helyi médiumokban jelentette meg a Compexpo Stúdió
Kft., mint például a jászberényi Trio TV képújságja, a rádió, a jászberényi Szuperinfo,
az Új Néplap és a Jászkürt újság.

A vásárokon és kiállításokon való részvétel fõ elõnye, amelyeket a Compexpo
Stúdió Kft. szervez, az, hogy bizonyos szolgáltatásokat egyezményesen biztosít
minden kiállítónak, így ezekre nem kell külön gondot fordítani. A Compexpo Stúdió
Kft.-nek saját építtetõje van, akiknek ebben az idõszakban küldtük el a helyszínrajzot,
illetve azoknak a kiállítóknak a standját, melyek építtetést igényeltek. Ezeken a rajzokon
pontosan feltüntettük azt, hogy mennyi és milyen standot kell építeniük. A
berendezések sorában a bútorok, az áram, a víz, a szõnyeg, az installáció, a pontos
fríz felirat egyaránt szerepeltek. A városban az útjelzõ táblákat kihelyeztük, így a
kiállítók és a látogatók is könnyebben tájékozódtak a rendvény helyét illetõen.

Minden kiállítással, vásárral és szolgáltatással foglalkozó esetében  elengedhetet-
len a megfelelõ szintû és színvonalú szervezés. Ha ezt nem teljesítik, vevõik, ese-
tünkben a kiállítók elfordulnak, s többé nem igénylik szolgáltatásukat, vagy pedig
átmennek a konkurenciához. Éppen ezért tartom fontosnak, hogy a szolgáltatás
minõségét is megemlítsem a rendezvényszervezés folyamatában.

A megelégedettség függ a termék és a szolgáltatás minõségétõl is. Azt a vállalatot,
amely legtöbb vevõje legtöbb szükségletét leggyakrabban elégíti ki, minõségi válla-
latnak nevezzük. A vevõelégedettség maximalizálására törekvés egyes cégeket a teljes
körû minõségirányítás elveinek elfogadására vezérelt. A teljes körû minõségirányítás
(TQM) a szervezet egészére érvényes megközelítés, melynek célja a szervezet
valamennyi folyamatának, a termék és a szolgáltatás minõségének folyamatos javítása.

A kiállítás és a vásár lebonyolítása
A rendezvény lebonyolítását a jelentkezési lapok beérkezése elõzte meg. A

forgatókönyv elkészítése, megírása a mûsorvezetõ feladata. A Compexpo Stúdió
Kft. minden rendezvényen nyereményládát helyez ki saját standja, a vásáriroda elé.
Ebbe a ládába a látogatók elhelyezhetik szavazataikat az általuk vélt legszebb standra.
Ezzel a látogató lehetõséget kap arra, hogy értékes díjakat nyerjen, melyeket a
kiállítók ajánlanak fel. A színpadi program résztvevõinek fogadása, gardírozása, a
kapcsolódó pénzügyek rendezése a hostessek feladatkörébe tartozik. Az expo ideje
alatt fényképeztük a standokat, a látogatókat, magát az eseményt. Ezeket a képeket
a késõbbiekben sajtóanyagok és a folderek összeállításakor tudjuk hasznosítani. A

kiállítóknak elküldtük a képeket a rendezvény végén, egyfajta emlékként: „Így
szerepeltek, ilyenek voltak.”.A vásárirodában lehetõség volt a pénzügyi feladatok
lebonyolítására, a kiállítók rendezhették a vásáron való részvétel költségeit.

A jubileumi Jász Expo újdonsága volt, hogy a kiállítók 40%-a új ügyfélnek számított.
A rendezvény jó alkalmat teremtett a gyártók, forgalmazók, fogyasztók személyes
találkozására, a kapcsolatépítésre, s talán ezért is olyan sikeres évek óta a Jász Ex-
po. Az üzleti élet szereplõi és az érdeklõdõ lakosság körében is népszerû.

A 10. Jász Expo Kiállítás és Vásárt Pongrácz Antal, az OTP Bank Igazgatóságának
tagja nyította meg, a megjelenteket Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közgyûlés alelnöke és Gedei József polgármester köszöntette. Az ünnepélyes
megnyitón került sor a vásárdíjak átadására. Jászberény Város díját a Védelem Hol-
ding Kft., a J-N-Sz Megyei Kereskedelmi és Iparkamaráét az Electrolux Lehel Kft., a
J-N-Sz Megyei Önkormányzatét a  Jászmetál 2000 Kft., és a Compexpo Studió Kft.-
jét a Dometic Zrt. kapta.

Az Expo-t színvonalas színpadi kulturális és szórakoztató programok egészítették
ki, melyek minden korosztálynak szóltak. A fellépõket többségében a jászságiak
képviselték. Így a jászberényi Árendás Táncegyüttes, a Jászság Népi Együttes. Az
Universum Joe, a Jászberényi SE, a Kondor Takewan-do harcmûvészeti bemutatóval
készült. Mûsort adott a jászkiséri Pendzsom Néptánc Együttes, a jászárokszállási
Extázis hastánc csoport. Emellett volt divatbemutató, aerobic táncbemutató. Horváth
Sándor és 5 tagú cigányzenekara, valamint ifj. Horváth Sándor, a Budapesti Rajkó
Zenekar vezetõ prímása élõzenei mûsorával köszöntette a Jubileumi 10. Jász Expo-t. A
gyerekeket Bûvész-show szórakoztatta.

Vasárnap került sor a vásár nyereménysorsolására. A szavazáson minden látogató
részt vehetett, aki a kiállítás megtekintése után szavazott az általa legszebbnek vélt
kiállítói standra, és a nyereményszelvényt kitöltve bedobta a nyereményládába.

Idén a legszebb kiállítói stand díját az Erzsébet Kórház standja nyerte el.

A rendezvény értékelése
A kiállítás bejezése után a történtek értékelése következett, valamint döntés arról,

hogy érdemes-e a cégeknek továbbra is Jászberényben kiállítást és vásárt szervezni.
Ezután megtörtént a költségtáblázat elkészítése, amely egyértelmûen dokumentálta
a befektetett financiális összegeket. A rendezvény eredményességének megállapítása
két tényezõ függvénye: a látogatottságé és a ráfordított költségeké. E két adat elõ-
zõ évekhez viszonyított pozitív vagy negatív eltérése határozza meg a vásár jövõbeni
sorsát. A 10. Jász Expo Kiállítás és Vásár azonban sikeres volt, amely azt jelenti,
hogy továbbra is rentábilis Jászberény városában kiállítást szervezni.

A 10. Jász Expo-t több mint 10 000 fõ látogatta meg, akik nem csak az ország
legtávolabbi pontjairól, de külföldrõl is érkeztek. Bízunk benne, hogy az ide érkezõk,
a vásár látogatásán túlmenõen, idõt szakítottak arra is, hogy a város értékeiben,
szépségében is gyönyörködjenek.
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körû minõségirányítás elveinek elfogadására vezérelt. A teljes körû minõségirányítás
(TQM) a szervezet egészére érvényes megközelítés, melynek célja a szervezet
valamennyi folyamatának, a termék és a szolgáltatás minõségének folyamatos javítása.

A kiállítás és a vásár lebonyolítása
A rendezvény lebonyolítását a jelentkezési lapok beérkezése elõzte meg. A

forgatókönyv elkészítése, megírása a mûsorvezetõ feladata. A Compexpo Stúdió
Kft. minden rendezvényen nyereményládát helyez ki saját standja, a vásáriroda elé.
Ebbe a ládába a látogatók elhelyezhetik szavazataikat az általuk vélt legszebb standra.
Ezzel a látogató lehetõséget kap arra, hogy értékes díjakat nyerjen, melyeket a
kiállítók ajánlanak fel. A színpadi program résztvevõinek fogadása, gardírozása, a
kapcsolódó pénzügyek rendezése a hostessek feladatkörébe tartozik. Az expo ideje
alatt fényképeztük a standokat, a látogatókat, magát az eseményt. Ezeket a képeket
a késõbbiekben sajtóanyagok és a folderek összeállításakor tudjuk hasznosítani. A

kiállítóknak elküldtük a képeket a rendezvény végén, egyfajta emlékként: „Így
szerepeltek, ilyenek voltak.”.A vásárirodában lehetõség volt a pénzügyi feladatok
lebonyolítására, a kiállítók rendezhették a vásáron való részvétel költségeit.

A jubileumi Jász Expo újdonsága volt, hogy a kiállítók 40%-a új ügyfélnek számított.
A rendezvény jó alkalmat teremtett a gyártók, forgalmazók, fogyasztók személyes
találkozására, a kapcsolatépítésre, s talán ezért is olyan sikeres évek óta a Jász Ex-
po. Az üzleti élet szereplõi és az érdeklõdõ lakosság körében is népszerû.

A 10. Jász Expo Kiállítás és Vásárt Pongrácz Antal, az OTP Bank Igazgatóságának
tagja nyította meg, a megjelenteket Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Me-
gyei Közgyûlés alelnöke és Gedei József polgármester köszöntette. Az ünnepélyes
megnyitón került sor a vásárdíjak átadására. Jászberény Város díját a Védelem Hol-
ding Kft., a J-N-Sz Megyei Kereskedelmi és Iparkamaráét az Electrolux Lehel Kft., a
J-N-Sz Megyei Önkormányzatét a  Jászmetál 2000 Kft., és a Compexpo Studió Kft.-
jét a Dometic Zrt. kapta.

Az Expo-t színvonalas színpadi kulturális és szórakoztató programok egészítették
ki, melyek minden korosztálynak szóltak. A fellépõket többségében a jászságiak
képviselték. Így a jászberényi Árendás Táncegyüttes, a Jászság Népi Együttes. Az
Universum Joe, a Jászberényi SE, a Kondor Takewan-do harcmûvészeti bemutatóval
készült. Mûsort adott a jászkiséri Pendzsom Néptánc Együttes, a jászárokszállási
Extázis hastánc csoport. Emellett volt divatbemutató, aerobic táncbemutató. Horváth
Sándor és 5 tagú cigányzenekara, valamint ifj. Horváth Sándor, a Budapesti Rajkó
Zenekar vezetõ prímása élõzenei mûsorával köszöntette a Jubileumi 10. Jász Expo-t. A
gyerekeket Bûvész-show szórakoztatta.

Vasárnap került sor a vásár nyereménysorsolására. A szavazáson minden látogató
részt vehetett, aki a kiállítás megtekintése után szavazott az általa legszebbnek vélt
kiállítói standra, és a nyereményszelvényt kitöltve bedobta a nyereményládába.

Idén a legszebb kiállítói stand díját az Erzsébet Kórház standja nyerte el.

A rendezvény értékelése
A kiállítás bejezése után a történtek értékelése következett, valamint döntés arról,

hogy érdemes-e a cégeknek továbbra is Jászberényben kiállítást és vásárt szervezni.
Ezután megtörtént a költségtáblázat elkészítése, amely egyértelmûen dokumentálta
a befektetett financiális összegeket. A rendezvény eredményességének megállapítása
két tényezõ függvénye: a látogatottságé és a ráfordított költségeké. E két adat elõ-
zõ évekhez viszonyított pozitív vagy negatív eltérése határozza meg a vásár jövõbeni
sorsát. A 10. Jász Expo Kiállítás és Vásár azonban sikeres volt, amely azt jelenti,
hogy továbbra is rentábilis Jászberény városában kiállítást szervezni.

A 10. Jász Expo-t több mint 10 000 fõ látogatta meg, akik nem csak az ország
legtávolabbi pontjairól, de külföldrõl is érkeztek. Bízunk benne, hogy az ide érkezõk,
a vásár látogatásán túlmenõen, idõt szakítottak arra is, hogy a város értékeiben,
szépségében is gyönyörködjenek.
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Pénzes Ibolya Rózsa

A  HORIZONTÁLIS  EGYÜTTMÛKÖDÉS
LEHETÕSÉGEI

EGY  JÁSZSÁGI  MIKROTÉRSÉGBEN

1. Bevezetés

A települések önkormányzatainak tevékenysége Magyarországon jelentõs
változáson ment keresztül, a hagyományos hatósági funkciók mellett egyre inkább
elõtérbe helyezve a szolgáltatásmarketing elemeit. Az ezredforduló után már nem az
a kérdés, hogy szükséges-e a településmarketing, hanem az, hogy a környezet
kihívásaira az önkormányzatok milyen színvonalú, mennyire speciális
marketingstratégiát dolgoznak ki és valósítanak meg, valamint az, hogy az egyre
intenzívebb versenyben ez milyen elõnyöket biztosít. E tanulmány a jászberényi
kistérséghez tartozó „mikrotérség:” Jánoshida, Alattyán és Jásztelek foglalkoztatási
gondjainak mérséklésére irányuló projekthez kapcsolódó, munkaerõkínálatra
kiterjedõ, marketingorientált kutatás eredményeit mutatja be. A kutatási módszerek
és az információk feldolgozása egy szokványos kutatáson túlmutatva remélhetõleg
eredményesen járulnak hozzá a települések együttmûködésén alapuló foglalkoztatási
stratégia kidolgozásához, a kapcsolódó EU finanszírozási források megszerzéséhez,
és tevékenységük hosszabb távon történõ összehangolásához.

2. A kutatás célja és módszertana

A földrajzi célterület települései olyan foglalkoztatási problémákkal küzdenek,
amelyek a magyarországi fejletlenebb vidéki kistérségek munkaerõpiaci
viszonyaihoz hasonlóak. Ez szoros kapcsolatban van a „vidékiség” problémájával,
a vidéki kistelepülések befektetési viszonyaival, a mûködõ vállalkozások
összetételével és munkaerõ iránti keresletével. A települések munkanélküliségi adatai
a regisztrált munkanélküliek vonatkozásában adottak, azonban a munkaerõ
kereslettel kapcsolatos információk feltáratlanok. A kutatás célja a vállalkozók
munkaerõszükségletének és együttmûködési lehetõségeinek feltárása.

A kutatási célok megvalósításához szükséges információk köre kijelölte a kutatási
módszereket és az elemzési eljárásokat. A szekunder kutatás során a KSH adatbázisa,
a témához kapcsolódó kutatási tanulmányok, a Jászsági Fejlesztési Koncepció és a
településfejlesztési koncepciók dokumentumai, valamint egyéb forrásból származó
információk kerültek felhasználásra. A primer kutatás alanyai a mikrotérség
vállalkozói, õstermelõi, polgármesterei, falugazdászai, érdekképviseleti szervezetek
vezetõi és tudományos kutatók voltak. A megkérdezés standardizált kérdõívek és

mélyinterjúk alkalmazásával történt. A megfigyelés során kiegészítõ információk
kerültek beszerzésre (település képe, lakosság életformája, idegenforgalmi vonzerõ),
amelyek a településfejlesztési koncepciók értékeléséhez járultak hozzá.

Az információk elemzése statisztikai módszerekkel (idõbeli változás elemzése,
összetétel elemzés, átlagolás, szóródás elemzése, kapcsolatelemzés), valamint a
stratégia elemzési és tervezési módszereinek felhasználásával történt (környezetei
elemek kiválasztása, STEEP analízis, környezet elõrelátási mátrix, környezet
befolyásolhatósági mátrix, SWOT analízis).

3. A primer kutatás eredményei

3.2.1. Szakértõi mélyinterjúk
A polgármesterek, a települések fõbb gazdasági és társadalmi jellemzõinek ismerte-

tésén túl, kiemelték a lakosság életkori, jövedelmi és iskolázottsági viszonyait. Mind-
hárman magasnak értékelték a munkanélküliséget, de rávilágítottak a mérés nehéz-
ségeire is.

A foglalkoztatási helyzet javításában az ágazatok szerepét eltérõen értékelték.
Míg Jánoshida a mezõgazdaság és az arra épülõ élelmiszeripari feldolgozás, valamint
az energianövények termelését helyezi elõtérbe, addig Jásztelek és Alattyán a turiszti-
kai vonzerõ kihasználására építene. Utóbbi települések polgármesterei a mezõgazda-
sági termelés fejlesztését az elaprózott birtokrendszer, az értékesítési nehézségek,
és a méretgazdaságos termelés feltételeinek hiánya miatt nem tartják reális probléma-
megoldó lehetõségnek. Az idegenforgalom fejlesztésében mindketten elõnyként
említették a települések természeti és mesterséges környezetét, mint idegenforgalmi
vonzerõt, valamint a lakosság, a vállalkozások és a céltelepülések együttes, egymást
erõsítõ beintegrálásának lehetõségét a falusi turizmus tevékenységébe. A koncepció
megvalósításának hatása véleményük szerint hosszabb idõ alatt jelenik meg, de a
munkanélküliek számának folyamatos mérséklését eredményezi.

Mindhárom polgármester azonos véleményt képvisel abban, hogy a település-
fejlesztési koncepció csak a településen belüli markáns együttmûködés eredménye-
ként valósulhat meg, amelyben a település önkormányzatának aktív szerepet kell
vállalnia.

A falugazdászokkal folytatott mélyinterjúk során a mezõgazdasági termelés fõbb
jellemzõi, a mezõgazdasági fejlõdést elõsegítõ és korlátozó tényezõk kerültek
felszínre: elaprózott birtokviszonyok, hagyományos szántóföldi növények
termesztése, állattenyésztés jelentõs csökkenése, Tészek, Bészek hiánya, õstermelõi
gazdálkodói státusz dominanciája. Ezen tényezõk rövid távon nem eredményezik a
mezõgazdasági termelés és a foglalkoztatottak számának növekedését.

A Jászsági Cigányok Munkalehetõségéért Egyesület vezetõje megerõsítette, hogy
az ipari vállalkozások alacsony száma hátráltatja a munkanélküliség mérséklõdését,




