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P+R parkolók PR kommunikációja - nyitó- és záróeseményekkel,
sajtótájékoztatókkal, közleményekkel, médiafigyeléssel
Partner: Parking Kft.
Helyszín: XVII. és XXII. kerület.

2009. október 23.

Az állami ünnep központi rendezvényeinek, valamint 2009. második félévében egyéb
országos jelentőségű események megszervezése és lebonyolítása, valamint a
rendezvényekhez kapcsolódó kreatív tervezés, gyártási, médiafoglalási és pr
feladatok megszervezése és lebonyolítása” tárgyú hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás győztes pályázatának – Leon Kft., 1211 Budapest, Öntő u.
6/2.)

Partner: MEH

A
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köszönhetően minden eddiginél sikeresebben mentek át a köztudatba a forradalom
53. évfordulójához és a Harmadik Magyar Köztársaság kikiáltásának 20. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségsorozat központi stratégiai üzenetei.
A teljes hazai televíziós, rádiós, online és print piac részletesen foglalkozott az
október 20. és november 4. közötti eseményekkel, s ezek szereplőivel.
A 20 éves a Köztársaság kommunikációjának a megtervezésekor arra helyeztük a
hangsúlyt, hogy az emberek ne egy szokásos, figyelemfelhívó, de száraz, a tényeket
közlő információtömeget kapjanak. Az volt a célunk – és ezt közös erővel el is értük , hogy strukturáltan, széles rétegeket elérve, néhány résztvevőt kiemelve, valós
véleményeket, történeteket, hangokat közvetítsünk, s ezzel tegyük személyessé az
ünnepet. Az „átlagos állampolgár” így közelebb érezhette magához az 1956, 1989 és
2009 hangulatát.
A PR tervet a fenti célnak megfelelően állítottuk össze. Arra törekedtünk, hogy minél
szélesebb rétegekhez jusson el, minél objektívebb – az ünnephez méltó - tálalásban
az információ. Kreatív promóciós elemeket is használtunk, s mind időben, mind
térben változatosan válogattunk a média adta lehetőségekből.
Figyelmet fordítottunk arra is, hogy az eseménysorozatot megfelelően archiváljuk.
Évek óta dolgozunk együtt az Observer Budapest Médiafigyelő Kft.-vel, most is őket
választottuk a megjelenések dokumentálásához. Riportunkhoz DVD-n és CD-n
csatoltuk a képi- és hangzóanyagokat, valamint az elemzést is.

2009. május 9.
Európa Nap
Kiíró: Európai Parlament Budapesti Tájékoztatási Irodája

2008. november 8.
Állampolgári Fórum
Kiíró: Európai Parlament Budapesti Tájékoztatási Irodája

Az Állampolgári Fórum kommunikációjának megtervezésekor arra helyeztük a
hangsúlyt, hogy az emberek ne egy szokásos, figyelemfelhívó, de száraz, a tényeket
közlő információtömeget kapjanak. Célunk, hogy strukturáltan, széles rétegeket
elérve, néhány résztvevőt kiemelve, valós véleményeket közvetítsünk, amelyek
aztán majd szembeállíthatók vagy alátámaszthatók lesznek az esemény után is. Az
„átlagos állampolgár” így közelebb érezheti magához az uniós témaköröket, hiszen
hús-vér társaik mondják majd el meglátásaikat a médiának a Fórum előtt, alatt és
után is.

2008. szeptember 4.

„Kezedben az éghajlat!” című interaktív kiállítás megnyitója és sajtótájékoztatója PR
feladatainak ellátása
Kiíró: Európai Parlament Budapesti Tájékoztatási Irodája
Feladat:

Az interaktív kiállítás megnyitója és sajtótájékoztatója PR feladatainak ellátása

2008. május 10.

EU nyílt nap és utcafesztivál
Kiíró: Európai Parlament Budapesti Tájékoztatási Irodája
Az utcafesztivál célja, hogy tudatosítsa az állampolgárokban az Európa Napot,
Magyarország EU-s csatlakozásának évfordulóját, az azóta eltelt időszak
eredményeit, megismertesse az Unió intézményeit, azok működését, közel hozza az
állampolgárokhoz Európa eszméjét, ismertebbé tegye az EU-s információs hálózatot,
igy lehetőséget ad az éklődőknek arra, hogy játékosan, szórakoztatóan közelebb
kerüljenek az Unióhoz.
Feladat:
A kulturális programok népszerűsítése apropóján lehetőséget biztosítani arra, hogy
az állampolgárok mind szélesebb körét megszólítva, személyesen ismerkedhessenek
meg az Európai Parlament tevékenységével / működésével, az európai parlamenti
képviselők munkájával.

