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HELyzETfELMérés



HELyzETfELMérés - inpuT
Ebből dolgoztunk

Városbemutató
iVs
Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő 
fejlesztése - programdokumentum
imázs javítás és üzleti környezet fejlesztése a 
Kazincbarcikai kistérségében
interjúk
Desk research



HELyzETfELMérés - OuTpuT

1. örökség
- ipari tevékenység, több évszázadra visszamenőleg
- természeti adottságok
- modern városépítészet

2. társadalmi, gazdasági alapok
- munkanélküliség
- egészségi állapot
- demográfia, elvándorlás
- cégek és idegenforgalom a térségben

3. kulturális helyzet
- regionális tudásközpont 
- sport - kultúra - társadalmi kapcsolatok integrációjának előnye
- intellektuális központ öröksége
- művészeti iskolák, beágyazatlanság

Erre jutottunk



HELyzETfELMérés - sWOT

Erősségek - Kazincbarcika

természeti környezet
régió ipartörténete, hagyományai
modern városszerkezet, városépítészet
alacsony árak
aktív sportélet

Lehetőségek - Kazincbarcika

egészséges életmód
térségi partnerségek
cégek jelenléte
infokommunikációs, művészeti 
képzések

helyi termelés?
kísérletező fejlesztés forrásai adottak

könnyen cáfolható sztereotípiák

Erősségek - stratégia

tematikusan sokszínű
több léptékben gondolkodik
régióban és partnerségekben gondolkodik
gazdaság és kultúra közös fejlesztése

Lehetőségek - stratégia

jól működő akcióterületek (1-7.)
rendelkezésre álló forrás
további tematikus alakíthatóság

skálázhatóság, folytathatóság
márkaépítés tartalomra alapozva



gyenge pontok - Kazincbarcika

sztereotípiák “ipari város” “szocialista város”
lakosság képzettsége, munkalehetőségei
problémás megközelíthetőség (Miskolc után)
pénzhiány
kultúra és szolgáltatások hiánya (vonzerő)

HELyzETfELMérés - sWOT
Veszélyek - Kazincbarcika

demográfiai trendek 
(öregedés, elvándorlás)
cégek nem fognak jönni
környék városai és projektjei 

erősebbek (miskolc, élmények völgye)
fesztiválok provinciálisak maradnak

fókusz nélküli fejlesztések

gyenge pontok - stratégia

nincs tematikus fókusz, érthető üzenet
programelemek és helyi adottságok 
nem mindig kapcsolódnak
kulturális programok tartalma kérdéses

Veszélyek - stratégia

célcsoport eltévesztése
részbeni megvalósulás
követhető, tervezett monitoring hiánya 
(stratégiai és kommunikációs 

szempontok)
helyi lakosság részvételének elmaradása

gazdasági fenntarthatóság hiánya



EsETTanuLMányOK



Hasonló helyzetben levő, hasonló megoldásokat 
alkalmazó városokat és programokat

EsETTanuLMányOK
MiT VizsgáLTunK? 



Münster, skulptur projekte / 
Linz, ars Electronica / 
Kassel, Documenta / 
Vevey, images festival des arts Visuels

fEszTiVáLOK, sTraTégiai 
MárKaépíTŐ prOgraMOK



rEHaBiLiTációs fEJLEszTésEK

ruhr-vidék, Emscher park / 
Magdeburg, Közösségi könyvtár / 
panelrehabilitációk



KÖzÖsségi fEJLEszTésEK, 
prOgraMOzOTT VárOsi TErEK

culburb - köztérfejlesztés művészeti és 
közösségi eszközökkel
Közösségi kertek / Termelői és ellenőrzött 
biopiacok / Kerékpáros központok



Városmárkázási alapkoncepciók
- helyi erőforrások
- helyben és távol működő projektek
- fokozatosság és kísérletezés

Városmárka fesztiválok
- hosszú távú építkezés
- megfelelő infrastrukúra és szakmai vezetés

Városrehabilitációs fejlesztések
- holisztikus szemlélet
- kis léptékek és ideiglenesség meghonosítása
- nyitott városfejlesztés, bizalom felépítése

MirE JuTOTTunK?



MárKaépíTési szEMpOnTOK



OnE BranD sTraTégia

ahhoz, hogy koherens, mindenki számára befogadható és 
érthető márkát képviseljen a város, egyetlen ötlet köré kell 
építenünk mindent.

a monobrand stratégia lényege, hogy a márka egyszerűen 
felismerhető, egyszerűen megérthető és egyszerű vele a 
kommunikáció.



MárKa MODELL

Ezt teszem

Ezt mondom

Ez vagyok



MárKa MODEL

„tiszta, virágos 
város”
kultúrváros
élő
zöldövezetes
szellős

nyitott
befogadó
segítségnyújtó
fejlődő
lendületes
sportos

Ezt teszem

Ezt mondom

Ez vagyok



MárKa MODEL

én vagyok a lélegző város.

Ezt teszem

Ezt mondom

Ez vagyok

„tiszta, virágos 
város”
kultúrváros
élő
zöldövezetes
szellős

nyitott
befogadó
segítségnyújtó
fejlődő
lendületes
sportos



Vagyis Kazincbarcika nem más, mint

a LéLEgzŐ VárOs.



Mit jelent az, hogy lélegző város?

Kazincbarcika  nem passzív résztvevője a 
területén történő eseményeknek, az itt élők 
és ide érkezők életének. 

Helyette a város aktív életet él. 
saját, folyamatosan fejlődő személyisége van, 
melyre nyitottság, merészség és  
alkalmazkodóképesség jellemző. 
így biztosítja a kiegyensúlyozott és értékes 
időtöltés feltételeit.



MárKaépíTés

a lélegző város

Természetes

inspiratív

Emberi

nyitott

Merész Kiegyensúlyozott

Kontrasztos

alkalmazkodó

Márka ígéret

Márka hang

Megkülönböztető 
jegyek

alap ígéretek rugalmas és személyre szabott Megújuló és meglepetésszerű



MárKa ígérET

Egészséges  Modern
segítünk egyensúlyt teremteni. Táptalaj az ötleteidnek.

- Egy lépésre a természettől
- Mozgást viszünk az életedbe
- nem raboljuk az idődet
- nem játszunk az idegeiddel
- szakértőink segítenek ha baj van

- Kulturális kísérletek
- Kreatív infúzió
- itt mindennek személyisége van
- Újszerű megközelítések
- Újraértelmezett terek

Léleg
ző

 váro
s



MárKa Hang

a hibáinkat, vagy tökéletlen-
ségeinket leplezzük vele és nem 
akarunk túlottan emóciókkal 
játszani

nEM igEn

teszünk jól hangzó de vállal-
hatatlan kijelentéseket, nem 
tüntetjük föl magunkat jobbnak, 
szebbnek, mint amilyenek 
vagyunk

vagyunk fájóan őszinték, vagy 
naturalisták.

értjük az ideérkezők és itt lakók 
motivációt és törekvéseit 

a márkával való találkozás után, 
a közönségben pozitív, élmény-
dús benyomást hagyunk

tisztán és könnyen érthetően 
kommunikálunk

Emberi

inspiratív

Természetes



aKcióK és csOpOrTOsíTásuK

akcióinkat a következő kategóriák alapján csoportosítottuk

- az akciók tematikus piramisa: 
  melyik megkülönböztető jegyet építik a márkaképben?

- válasz a  “Mit lehet itt csinálni?” kérdésre

- az akciók időbeli rendje

- az akciók rendezése a pályázat kategóriáiba

- aBc sorrendben, kifejtve: akciókatalógus







Mit tudsz itt csinálni egy / két / négy / hét napig? Hétvégén és hétköznap?

Mit tudsz itt csinálni fél évig / egy évig / három évig?

Mit tudsz itt csinálni egy életen át?

MiT LEHET iTT csináLni?



VárOsBérLET



EXTréM spOrT + urBEX



rEziDEncia prOgraMOK 
+ TáV-TárgyaLó



TEMaTiKus TÚráK, 
TanÖsVényEK és JáTéKOK 

+ anTi-WELLnEss



HELLO WOOD       
WOrKsHOpOK



iMázs fEszTiVáL + faLfEsTés, 
faLinsTaLLációK



spOrT és TurizMus

gazDaság és KuLTÚra

VárOsKép és MűVészET

1.

2.

2.

2.

1.

1.

a
LéLEgzŐ 
VárOs

VárOsBérLET

rEziDEncia 
+ 

TáV-TárgyaLó

iMázs 
fEszTiVáL 

+ 
insTaLLációK

TEMaTiKus 
TÚráK

EXTréM 
spOrT 

+ 
urBEX

HELLO WOOD 
WOrKsHOp



VárOsBérLET

rEziDEncia 
+ 

TáV-TárgyaLó

TEMaTiKus 
TÚráK

EXTréM 
spOrT 

+ 
urBEX

HELLO WOOD 
WOrKsHOp

iMázs 
fEszTiVáL 

+ 
insTaLLációK

a JELEnTŐs KifELé 
TÖrTénŐ KOMMuniKációra 
LEHETŐségET aDó aKcióK.

a HELyiEK ÖsszETéTELéT, 
éLETéT BEfOLyásOLó, ŐKET 
ÚJ LEVEgŐHÖz JuTTaTó 
prOgraMOK.



HOgyan ér céLBa a LéLEgzŐ VárOs üzEnETE?



a LéLEgzŐ VárOs:
KOMMuniKációs fraMEWOrK
TáVOLBóL

inspiráció: olyan történetekkel és szituációkkal amelyek megmutatják, hogy hogyan 
juthatsz te is új élményekhez Kazincbarcikán 

infOrMáció:  
mutasd be a 
lehetőségeket

DEMOnsTráció: 
adj ízelítőt abból, 
mások hogyan élik 
meg  a várost

DraMaTizáció: 
fókuszálj a közönség 
által vágyott állapotra 

KOncEnTráció: 
ne téveszd szem elől, hogy 
az ide érkező ember a fontos, 
és nem maga a város

KÖzELBŐL

Elérhetővé tétel: olyan új élmények átnyújtása amelyek értéket képviselnek a 
közönség életében

VOnJ BE! 
a közönség lega-
lább annyiban járul-
jon hozzá egy-egy 
akcióhoz, mint mi 
magunk.

Ossz MEg! 
a tudás hatalom. 
Minden információt 
bocsáss a közönség 
rendelkezésére.

ünnEpELD MEg! 
a közönség minden 
hozzájárulását. 
Mutasd meg, hogy 
általunk ők is töb-
bet, jobbat tudnak 
produkálni.

TÖrJ áT! 
Mindig legyen hozzá-
adott értéked, bizonyítsd 
be, hogy szórakoztató, 
a közönség barátságára 
érdemes vagy.



anTi WELLnEss TÚra: 
fókuszban a távoli kommunikáció
TáVOLBóL

inspiráció: töltsd úgy a szabad idődet, hogy az egyedi, mozgalmas, mégis pihentető 
legyen. Vegyél egy mély levegőt és mutasd meg mennyi szufla van benned!

infOrMáció: 
mutassuk be a 
lehetőséget (pr + 
klasszikus reklám)

DEMOnsTráció: 
anti-wellness túra 
blog, mozgalom 
indítása

DraMaTizáció: 
anti-wellness 
szóvivő 

KOncEnTráció: 
személyreszabható 
program

KÖzELBŐL

Elérhetővé tétel: az ország leginnovatívabb városában élsz/vagy, használd ki!

VOnJ BE! 
Van egy anti-wellness 
ötleted, szólj és 
bevesszük a program-
ba!

Ossz MEg! 
Új ötletekre van 
szükséged? 
pályázatok indul-
nak? ne tartsd 
magadban!

ünnEpELD MEg! 
Teljesítetted a túrát? 
gratulálunk! 
Minden századik 
barcikai kitüntetés-
ben részesül.

TÖrJ áT! 
Teszteld a helyi közön-
ségen. Vidd a gyereke-
ket ingyen, használd az 
idősek meglévő tudását, 
stb.



KÖzÖsségi TErEK 
insTaLLációi,fEsTMényEi: 
fókuszban a közeli kommunikáció
TáVOLBóL

inspiráció: ez egy olyan város, ahonnan van mit ellesni, a helyiek megbecsülik 
egymást és a környezetüket

infOrMáció: 
pr, átadó események 

DEMOnsTráció: 
fotóblog

DraMaTizáció: 
Egy napra te is le-
hetsz kazincbarci-
kai! program

KOncEnTráció: 
gyönyörködj a helyiek a 
munkáiban!
séták, városvezető túrák

KÖzELBŐL

Elérhetővé tétel: az ország leginnovatívabb városában élsz/vagy, használd ki!

VOnJ BE! 
csak akkor működik, 
ha te is hozzájárulsz.

Ossz MEg! 
professzionális 
segítségnyújtás.

ünnEpELD MEg! 
Közös átadó ünnep-
ségek, évfordulók, 
rekord kísérletek.

TÖrJ áT! 
Meglepetés rendez-
vények az alkotások/ 
alkotók bevonásával.



és MiT TÖrTéniK Ha céLBa érT?



KazincBarciKásan Ez a város kultúrája. Ez a módja 
annak, ahogy a város mint 
szervezet és az itt élők működnek, 
a márka értékeinek képviselete 
érdekében.

MiT érEz a KüLsŐ szEMLéLŐ?

HOgyan LáT MinKET a KüLsŐ szEMLéLŐ ?

MiT TEszünK EzérT Mi?

HOgy LEVEgŐHÖz JuT.

HOgy MEgKÖnnyíTJüK a DOLgáT.
HOgy aLTErnaTíVáT KínáLunK.
HOgy nEM féLünK az ÚJTóL.
HOgy KÖzüLünK VaLónaK 
TEKinTJüK.

aLKaLMazKODás
HaTéKOnyság
nyiTOTTság



ÖsszEfOgLaLás
KazincBarciKa, a LéLEgzŐ VárOs.

a lélegző város

Természetes

inspiratív

Emberi

nyitott

Merész Kiegyensúlyozott

Kontrasztos

alkalmazkodó

rugalmas és személyre szabott Megújuló és meglepetésszerű



KÖszÖnJüK a figyELMET!

Hello Wood

Készítette a HelloWood Kft. 
Minden jog fenntartva.
2013. május 15. 
xxxxx@xxxxxxxxx.xx


