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1. Bevezetés 
 
A Cultural Entrepreneurship News szerint "a kulturális vállalkozók olyan kulturális változást 
előidézők és leleményes látnokok, akik kulturális, pénzügyi, társadalmi és humántőkét 
szerveznek, hogy bevételt termeljenek egy kulturális tevékenységből.  Innovatív 
megoldásaik gazdaságilag fenntartható kulturális vállalkozásokat eredményeznek, 
amelyek javítják a megélhetést, és kulturális értéket és gazdagságot teremtenek mind a 
kreatív termelők, mind a kulturális szolgáltatások és termékek fogyasztói számára"." 
 
A DIGITALROUTES@CULTURE projekt célja, hogy új utakat nyisson a fiatalok és ifjúsági 
munkavállalók számára a foglalkoztatásban azáltal, hogy lehetőséget biztosít számos 
vállalkozói kompetencia elsajátítására, beleértve a szociális, digitális és zöld 
kompetenciákat is (Bacigalupo et al., 2016). A projekt résztvevői így kulturális 
vállalkozókká válnak régiójukban, és létrehozzák a DIGITALROUTES@CULTURE 
VÁLLALKOZÓI HÁLÓZATOT. 
 
Ez a dokumentum lépésről lépésre útmutatást ad egy TÖBBSZINTŰ ÉS TÖBB 
CSELEKVÉS TERJESZTÉSI KAMPÁNY létrehozásához és végrehajtásához, amely 
elősegíti a kulturális vállalkozói szellem népszerűsítését a partnerkonzorcium 
országaiban. Ezenkívül a kampány felhívja a figyelmet a projekt során kifejlesztett 
intellektuális eredményekre (pl. online tanulási platform kulturális vállalkozók számára, a 
DIGITALROUTES@CULTURE útmutatók, poszterek vagy közösségi média anyagok stb.). 
A kiosztott dosszié mappát a kulturális turizmus területén érdekelt felek, a helyi vagy 
regionális önkormányzatok képviselői, a vállalkozások vagy a kulturális örökséggel 
foglalkozó helyi aktivisták használhatják. 
 

2. Marketing Akcióterv 
 
A marketing alapvető eszköz a kulturális vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos 
tudatosság növeléséhez. Ennek megkezdéséhez javasoljuk a marketing cselekvési terv 
kidolgozását. Ez azt jelenti, hogy írásba kell foglalni a célokat, stratégiákat és egyéb 
terveket, amelyek segítenek nyomon követni és mérni az előrehaladást a 
marketingkampányok végrehajtása során. 
 
A marketing akcióterv legfontosabb elemei: 
 

• Célok: A legfontosabb célok leírása segít a csapattagoknak vagy az érdekelt 
feleknek megérteni, hogy mit szeretnél elérni. 
 

• Kiválasztott teljesítménymutatók: Válassz ki néhány kulcsfontosságú 
teljesítménymutatót, amelyek a marketingkampány és az akcióterv 
hatékonyságának mérésére szolgáló mérőszámok lesznek. 
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• Kampány időtartama: Ez magában foglal egy kiválasztott időszakot a projekt 
kampányának előkészítésére, lebonyolítására és értékelésére. 
 

• Termékek: Legyél konkrét, hogy mit népszerűsítesz, legyen az egy új 
tárlatvezetés, egy útikönyv vagy egy kulturális örökség helyszíne. 

 
• Küldetésnyilatkozat: Adj meg egy rövid leírást arról, hogy miért csinálod azt, 

amit a kulturális vállalkozás területén teszel, hogy a marketing akcióterv 
összhangban legyen küldetéseddel. 

 
• Célpiac: Hozz létre egy személyt, aki reprezentálja a célvásárlódat és, akit a 

tartalommal szeretnél megszólítani. 
 

• Marketingköltségvetés: A marketingköltségvetés befolyásolja, hogy mit tudsz 
végrehajtani, ezért kulcsfontosságú, hogy azt belefoglald a marketing 
akciótervedbe. 

 
Miután a marketing akcióterv kulcsfontosságú elemeiről gondoskodtál, folytathatod a 
teendők listájának összeállítását, ahol meghatározhatod a marketingkampány 
végrehajtásához szükséges feladatokat és felelősségi köröket. 
 
Ne felejtsd el nyomon követni az előrehaladást, hiszen ezért hoztad létre a cselekvési 
tervet. 
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Marketing Akcióterv elkészítéséhez használhatod a DIGITALROUTES@CULTURE sablont 
(1. ábra, link ). 
 
Ebben a projektben a partnerkonzorcium kitöltötte a kidolgozott Marketing Akciótervet, és 
meghatározta a megvalósításhoz szükséges lépéseket. Az anyag a hiperhivatkozás alatt 
található. 
 

A DIGITAL ROUTES@CULTURE Marketing Akcióterv alapján egy többszintű és 
több akciót tartalmazó terjesztési kampányt terveztünk különböző közösségi 
médiaplatformokon, amely a kulturális örökséggel foglalkozó fiatalokat és kulturális 
vállalkozókat szólítja meg annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a kulturális 
örökségre Európa egyes régióiban, és népszerűsítse a projektötletet. 

 
A Marketing Akciótervben meghatározott különböző célok elérése érdekében a kampány 
több, a projekt szellemi eredményeire épülő, személyre szabott intézkedést foglal 
magában. 
 

 
TÍPUS 

 
IDŐVONAL 

 
CÉL 

1. ábra Marketing Akcióterv sablonja. DIGITALROUTES@CULTURE 
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3. Tartalom 
 
A tartalom a király. A marketing akcióterv megvalósításához olyan PR-anyagokra lesz 
szüksége, amelyek kiemelkednek. Ide tartoznak a plakátok, bannerek, videók, közösségi 
média sablonok stb. 
 
Dao Nguyen lenyűgöző TED-előadása „Mitől terjed valami úgy, mint a vírus?” címmel, ahol 
elmagyarázza a kulturális kartográfia ötletét, segíthet annak megértésében, hogy melyik 
tartalom fog népszerűvé válni. 
 
A kulturális vállalkozás népszerűsítése céljából a partnerkonzorcium egy dosszié mappát 
(2. ábra) készített a vonatkozó anyagokkal, szerkeszthető Canva sablonnal , valamint 
Tervezési útmutatóval a jövőbeni munkákhoz. 
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2. ábra: Példák promóciós anyagokra a DIGITALROUTES @ CULTURE dosszié mappájából 

 
Továbbá a konkrét kampányakcióhoz több előre elkészített Instagram Story -val is 
rendelkezünk, amelyek elérhetőek a partnerek számára. 
 

 

 
 

3. ábra: Példák Instagram-történetekre a kampányhoz. 

4. Csatornák 
 
A célközönség elérése kihívást jelenthet. Éppen ezért kiemelten fontos a legmegfelelőbb 
kommunikációs csatornák meghatározása. 
 
Legyen ott, ahol a fiatal vállalkozók vannak 
A Sprout Social adatai szerint a 25-34 évesek a legnagyobb demográfiai csoportok (31,5 
% ) a Facebook-felhasználók között, ezt követik a 18-24 évesek (2,6%). 
 
Still, you need the right place to publish your campaign materials, in Facebook this could 
be: 
 

• Helyi csoportok kulturális vagy menedékhelyek számára, ahol a felhasználók 
megosztják saját tapasztalataikat; 
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• Erasmus+ csoportok az Ön régiójában vagy városában/ESC/volt önkéntesek (sok 
jelenlegi vagy volt Erasmus+ résztvevő lóg ott, akik valami újat akarnak találni és 
átélni); 

• Expat csoportok (a migráns hátterű fiatalok érdeklődhetnek kulturális 
tevékenységek iránt saját maguk vagy akár gyermekeik/testvéreik számára); 

• Egyetemi csoportok online (egyes hallgatókra továbbra is lehet horgászni a 
Facebookon, főleg az angol nyelvű pályák befejező, mesterképzési vagy PhD-s 
hálózatépítő közösségei különösen aktívak); 

• Give-Away csoportok (ahol „adhat” egy tippet, hogy jelentkezzen egy csodálatos 
kulturális útvonalra, amely a fiataloknak szól; ezekben a csoportokban az anyukák 
és apukák nagyon érdeklődőek lehetnek). 

 
Ahol az innováció megbújik 
Próbáltad mindezt? Mit szólna más, helyileg használt alkalmazások kutatásához? Például 
a berlini székhelyű Nebenan alkalmazás értesíti a szomszédokat a negyedben zajló 
eseményekről. A digitális útvonalajánlat egyedi ajánlat lehet ezen a platformon. 
 
A lényegesen fiatalabb közönség a hiperlokális közösségi alkalmazásokat is figyelné. Az 
egyik a Jodel, ahol rövid üzenetet küldhetsz arról, amit tervezel, és a rövid távolságon 
belül lévők válaszolnak, ha érdekesnek találják, további információra van szükségük, vagy 
valami mást javasolnak. Minél több tetszésnyilvánítást kap az üzenete, annál szélesebbre 
fog utazni a „Jodel”, és a végén akár valakinek egy másik országban lévő műszerfalán is 
megjelenhet. 
 
A statisztikai adatok azonban azt mutatják, hogy a legrégebbi és legszélesebb körben 
elérhető közösségi hálózat még az Erasmus+ szabálya ellenére sem a legjobb hely, ha 20 
év alattiakat keresünk. 
 
Akkor hol kell őket keresni? A világ egyik legnagyobb közösségi hálózataként az Instagram 
különösen népszerű a tinédzserek körében. 2022 januárjában a 18–24 évesek 30,1%-a 
használja az Instagramot, ezt követik a 25–34 évesek (31,5%). A TikTok is említést 
érdemel, mivel másodpercenként 8 új felhasználót szerez (a Hootsuite szerint). 
 

 
 

4. ábra: Instagram oldal @digitalroutes [Hozzáférés: 2022.04.07.] 
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A kampányakciók eszközeihez a partnerkonzorcium a meglévő Facebook mellett 
Instagram profilt hozott létre, amelyet a kampány során hasznosíthat. 

5. Nyelv és hashtagek 
 
A közösségi médiában és különösen az Instagramon található hashtagek létrehozhatják 
vagy megszakíthatják a marketingstratégiát. Ha helyesen használják, az anyagokat több 
ember fogja megtekinteni, akiket valószínűleg érdekel, amit kínálsz. A hashtagek 
varázsáról bővebben a Hootsuite "Instagram Hashtags 2022: The Ultimate Guide" 
cikkében olvashat. 
 
A kampány minden lépéséhez tartozik egy speciális hashtag, amely megkülönböztethető 
lesz a közösségi médiában, és segít mérni a felhasználók elkötelezettségét és 
interakcióját: 

 
1. LÉPÉS: #MYROOTSAREDIGITALROUTES 

2. LÉPÉS:  #FROMATODIGITALROUTES 

3. LÉPÉS: #ITAKEDIGITALROUTES. 

A hashtageket az egész konzorciumnak használnia kell, amikor a projektről posztol, az 
általános hashtag - #DigitalRoutes - mellett. 

6. E-kereskedelem 
 
A DIGITALROUTES@CULTURE projekt a kifejlesztett online modulok e-kereskedelmi 
termékként történő felhasználását irányozza elő. Ezért létezik a „Bevásárlókosár” funkció 
a nyílt webes platformon. Erről a témáról bővebben az IO4 – Eszköztár a program 
 megvalósításához című kiadványban. 

5. ábra Online tanfolyamok oldala a projekt honlapján. [Hozzáférés: 2022.04.10.] 
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