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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 
 A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény pályázatot nyújtott be az NKA 

Közgyűjtemények Kollégiuma pályázati felhívására 2020-ban. A benyújtott pályázat címe: A 

Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény marketingtevékenységének és új 

arculatának, imázsának erősítése. A pályázat 1.000.000 Ft támogatásban részesült. 

A pályázat marketingprogramjának a célja azt volt, hogy az intézmény szolgáltatásait minél 

szélesebb körben népszerűsítsük, a meglévő felhasználók és látogatók bizalmát fenntartsuk, a 

szakmai és egyéb partnerek számára jövőképünket, egyediségünket tükrözzük. 

A pályázat tevékenységének célcsoportjai a meglévő és potenciális felhasználók, látogatók, a 

szakmai partnerek, valamint a könyvtár külső partnerei, a velünk kapcsolatban álló 

intézmények, szervezetek, magánszemélyek voltak.  

A pályázat megvalósítási elemeit 2020. szeptember 1 – 2021. május 30. között terveztük 

kivitelezni, de a COVID vírushelyzet miatt módosult ez az időszak. A rendszeresen fennálló 

korlátozások átalakították a mindennapi működésünket és szolgáltatásainkat, amely hatással 

volt marketing tevékenységünkre is. Ezért a pályázat megvalósítása 2022. május 30-án 

fejeződött be. 

A pályázat ütemezését lassították a rendszeres home office időszakok, a kulturális 

intézmények kötelező zárva tartásai, amelyek korlátozták a látogatókkal történő személyes 

kontakt lehetőségeket. A tervezett marketingfolyamatokat és termékek kivitelezését 

befolyásolták a Pandémia okozta gazdasági hatások, a termékek korlátozott elérhetőségei, a 

nyomdaipari cégek szolgáltatásainak változásai.  

A pályázatban vállalt szolgáltatások, marketing termékek hozzájárultak az intézmény 

minőségirányítási és stratégiai céljainak megvalósításához. Az alábbi tevékenységek valósultak 

meg a projektben: 

 

INTÉZMÉNYI ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL MEGÚJÍTÁSA 

A hírlevél korábbi verziója csak szöveges volt, a szövegen belül nem struktúrált.  A jelenleg 

használt hírlevél 2 hasábos, grafikai elemekkel kiegészített és programonként struktúrált.  

Aktív linkeket tartalmaz és közösségi médiára, valamint az intézmény weboldalára történő 

átlépés lehetőségét. Az alábbi linken érhető el a havonta készülő hírlevél egyik száma: 

https://vfmk.hu/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzAsIm

M2NTYyMjVmNzc5YSIsMCwwLDM0LDFd 

Az 2022. januárjától új formátumú hírlevelet is minden beiratkozott olvasó havonta megkapja 

e-mailben, így közvetlenül tájékozódhat az intézmény eseményeiről, programjairól.  

Igazodás a stratégiai célokhoz:  

- a meglévő felhasználók, látogatók bevonása minél több intézményi szolgáltatásba, 

- a meglévő közvetett partnerek számának fenntartása korrekt kommunikációval és egyedi 

információs tartalom biztosításával. 

 

https://vfmk.hu/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzAsImM2NTYyMjVmNzc5YSIsMCwwLDM0LDFd
https://vfmk.hu/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzAsImM2NTYyMjVmNzc5YSIsMCwwLDM0LDFd


TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY  

Az intézmény új arculatához és szolgáltatási kínálatához igazított kiadvány készült, látványos 

grafikákkal, átlátható szerkezettel. Tartalma az intézmények és részlegek bemutatása, 

szolgáltatási és programkínálat összesítése. Megtalálhatóak benne továbbá az online 

elérhetőségek, közösségi oldalak. Formátuma A/4-es méretű, 6 oldalra osztott és hajtott.  

A kiadványból 1000 db. készült, amelyet 2022. áprilisától kitelepülések, országos 

programsorozatok alkalmával osztottunk, illetve partnereinknek, fenntartónknak is juttatunk 

belőle.  

Igazodás a stratégiai célokhoz:  

- a könyvtár társadalmi szintű ismertségének, szerepének tudatosítása, 

- a felhasználók, látogatók számának növelése, 

- a meglévő felhasználók, látogatók bevonása minél több intézményi szolgáltatásba, 

- az intézmény további együttműködői körének kialakítása, 

- a meglévő közvetett partnerek számának fenntartása korrekt kommunikációval és egyedi 

információs tartalom biztosításával. 

 

 

 

REKLÁMAJÁNDÉKOK 

A reklámajándékok esetében figyelembe kellett vennünk a COVID vírushelyzet okozta 

társadalmi és gazdasági hatásokat. A költségemelkedések miatt volt olyan termék, amit 

csökkentett mennyiségben tudtunk megrendelni. A pályázatban tervezett 1. és 2. csomagban 

is szükség volt módosításokat tenni, hogy a beszerzés eredményes legyen. Az 1. csomag 

célcsoportja a baba és gyermek korosztály volt. Számukra beszerzésre került 100 db logóval 

ellátott rumbatök/csörgő, illetve szintén 100 db logóval ellátott gyermek hátizsák. A 2. csomag 

célcsoportja a felnőtt korosztály volt. Számukra elkészült 500 db logóval ellátott golyóstoll, 

600 db hűtőmágnes és 20 kg cukorka. Minden marketingtermék az intézmény arculatához 

igazított grafikával ellátott. A termékeket 2021-ben és 2022-ben kitelepülések, országos 

programsorozatok alkalmával osztottunk, illetve új beiratkozóinknak, szakmai partnereinknek, 

fenntartónknak is juttatunk belőle.  

 



Igazodás a stratégiai célokhoz:  

- a könyvtár társadalmi szintű ismertségének, szerepének tudatosítása, 

- a felhasználók, látogatók számának növelése, 

 

FALGRAFIA  

Az intézmény főépületében készült el az intézményi szolgáltatásokat tartalmazó, kreatív 

grafikai megoldásokkal és egyedi arculati elemekkel, logóval ellátott falgrafika 16,23 nm-es 

nagyságban. Ennek összege magasabb lett a tervezett keretnél, ezért a pályázat többi elemét 

és költségvetését kellett korrigálni ehhez. A falgrafika számunkra fontos marketingelem volt, 

hiszen a hozzánk betérő látogatók felé szerettük volna a partnerközpontúságunkat 

hangsúlyozni.  

Igazodás a stratégiai célokhoz:  

- a meglévő felhasználók, látogatók bevonása minél több intézményi szolgáltatásba, 

-  partnerközpontú szemléletünk hangsúlyozása. 

 

 

EGYSÉGES TÁJÉKOZTATÓ FELIRATOK  

Mind a 6 intézményegységünkben szerettük volna, ha az új arculathoz igazított tájékoztató 

táblák kerülnek kihelyezésre, az egységesítés szemlélete szerint. A könyvtárak nevei, 

nyitvatartásai, információi, részlegei készültek el az új arculat szerinti grafikával, színvilággal 

és betűtípussal, mintegy 4 nm mennyiségben. Ezek kültéren és beltéren is kihelyezésre 

kerültek 2022 januárjában. 

Igazodás a stratégiai célokhoz:  

- a könyvtár társadalmi szintű ismertségének, szerepének tudatosítása. 

 



INFORMÁCIÓS TÁBLÁK  

A minősített könyvtári cím elnyerése fontos szakmai mérföldkő volt az intézmény számára. Ezt 

a látogatók számára is tükrözni szerettük volna és mind a 6 intézményegységben láttatni a 

számukra. Ezért a megkapott díj formájára készült 5 db A/3-as méretű, a cím meglétét 

bemutató tábla, amelyet kihelyeztünk minden fiókkönyvtárunkban.  

Igazodás a stratégiai célokhoz:  

- a könyvtár társadalmi szintű ismertségének, szerepének tudatosítása, 

 

INTÉZMÉNYI ROLL-UP 

Az intézmény sok városi programra kitelepül, illetve a saját kültéri eseményei is vannak. Ezért 

marketing szempontból fontos, hogy jól látható legyen az intézmény ilyen esetekben, hogy a 

látens felhasználó is megismerje az intézményünket. Ezért készítettünk 1 db óriás roll-upot, 

2x2 méteres méretben, amely könnyen szállítható és összeszerelhető. Ezt 2022. áprilisától már 

használjuk a kitelepülések és kültéri események során. 

Igazodás a stratégiai célokhoz:  

- a könyvtár társadalmi szintű ismertségének, szerepének tudatosítása, 

- a felhasználók, látogatók számának növelése, 

- az intézmény további együttműködői körének kialakítása, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ A MARKETINGANYAGOKRÓL 

 

 

 



 

 

 

  

 


