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1. Bevezetés
A fent megnevezett pályázat megvalósítása során az
alábbiakban részletezett promóciós, marketing tevékenységeket végeztük el. A tevékenységek, szolgáltatások igénybevételének célja a nyilvánosság tájékoztatása, valamint a fejlesztett szolgáltatások marketing
tevékenységének előkészítése.
Pályázatunkat első ízben a 2009. szeptember 24. és 26.
között megrendezett „Meeting and Exhibition on
Geophysics, Geology, Mining, and Environment
Protection” (Geofizikai,
Földtani,
Bányászati,
Fluidumbányászati és Környezetvédelmi Vándorgyűlés és Kiállítás) című nemzetközi kiállításon publikáltuk. Ekkor egy előző K+F projektünk lezárásaként
készített plakátunkon jeleztük a nyilvánosság felé
„legújabb” fejlesztésünket, majd a fejlesztés
előrehaladtával önálló poszter készült aktuális pályázatunkról.

2. Marketing tevékenységünk 2010-ben
A projekt során, 2010-ben elkészíttettük az (akkori) ÚMFT arculati kézikönyvének megfelelően „C”
típusú tájékoztató táblánkat:

A projektre tekintettel 2010-ben úgy döntöttünk, hogy megújítjuk arculatunkat és az új megjelenéshez
saját weboldalt készítünk:
Új arculatunk alapszíne a kék. Az új logónkon ezzel jól
harmonizál a szürke világos árnyalata. Honlapunk
címe: www.karotazs.hu, melyen cégünk bemutatkozása
mellet, emlékképekkel illusztrálva mutatjuk be
legfontosabb referenciáinkat, illetve szemléletesen
ismertetjük szolgáltatásainkat. Weblapunkon különös
figyelmet fordítunk K+F tevékenységünkre, így jelen
pályázatunkra is, amellyel kapcsolatban készített
szóróanyagainkat letölthetővé tettük. Honlapunk
létrehozásának irányelvei: könnyű áttekinthetőség,
nagy
információtartalom
mellett,
barátságos,
emberközeli, modern arculat, nagy mennyiségű kép,
interaktív információközlés. Cégünk webes felületén
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kiemelt helyet kapott publikációs tevékenységünk is. Itt többek között bemutatjuk jelen projekt ismertetését is.
2010-ben a Műszerfejlesztés kutak, fúrások tesztelése pályázatunk bemutatásához plakátot készítettük:

Plakátunkon rövid cégismertető után részleteztük a megvalósuló projekt részterületeit, így a felszíni
egység fejlesztést, a vízkémiai vizsgálatokat, valamint a radonkoncentráció mérést. Természetesen
minden a plakáton megjelentetett szöveg két nyelven (magyar és angol) szerepelt. A poszter megjelenését az (akkori) ÚMFT arculati kézikönyvének előírásaihoz igazítottuk.
Hasonló célzattal készítettünk 2010-ben szóróanyagokat is. Ilyen a cég fejlesztéseinek bemutatására
készített A5-ös méretű mappa, amelyikbe praktikusan és elegánsan helyezhetők el az A5-ös méretű
műszer adatlapok, amelyek a K+F tevékenységünk termékeit mutatják be.
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Ezek alkotják fejlesztéseink nyomtatott reklámanyagának legfontosabb részét, ugyanis ebben „szórjuk” fejlesztett termékeink adatlapjait, reklámanyagait.
Ezen kívül készíttetünk matricákat, amelyeket eszközeinken tűntetünk föl.

3. Marketing tevékenység 2011-ben
A pályázat realizálódását leginkább tudományos kiállításokon
és összejöveteleken igyekeztünk promótálni. Ilyenek a PTEPMMK által 2011. február 24. és 25. között megrendezésre
kerülő „Pollack EXPO” szakkiállítás, melyen saját standot
állítottunk és tevékenységünket (fejlesztéseinket) előadásainkon mutattuk be. A standon bemutatásra kerültek fejlesztéseinkről készített plakátjaink is. Ez a standunkat bemutató képeken is jól látható.
Standunknál az érdeklődők olvashattak cégünkről, tevékenységi körünkről és folyamatban levő fejlesztéseinkről:
-

karotázs felszíni egységről;

-

vízminőségi (pH, ORP, vezetőképesség mérő)
paramétereket mérő egységeinkről;

-

vízminőségi (ORP,
karotázs szondáról;

-

radonmérő eszközünkről.

DO)

paramétereket

mérő

Ezeken kívül standunknál szemléltetésként kiállítottunk
radonmérő
fejlesztésünk
prototípusát,
amelyhez
oszcilloszkópot csatlakoztatva szemléltethettük az ionizációs kamra működését, így téve interaktívvá
az érdeklődők kérdéseire adott válaszainkat. Standunknál elhelyezett számítógépünkön folyamatosan
vetítettük a pályázat során realizálódó fejlesztéseinkkel kapcsolatos diáinkat. Az EXPO előadásai között szerepeltünk fejlesztéseinkkel, nevezetesen előadásunkon bemutattuk a felszíni egység, a
vízminőségi paramétereket mérő szonda, valamint a felszíni vizek
radontartalmát mérő eszköz fejlesztését. Az előadássorozaton
Máthé Kálmán fejlesztő kollégánk tartotta a munkánkat bemutató
előadást. Előadásaink kivetített diáink honlapunkon letölthetők.
2011-ben a Pollack EXPO-n kiállított standunkhoz új plakátot
készítettünk, amelyen cégünk neve áll:

Ez a plakát standunk névtáblája volt.
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Ezen kívül 2011-ben készültek el legújabb reklámanyagaink:
-

100 db céglogóval ellátott golyóstoll

-

4 db céglogóval ellátott baseball sapka

-

DM marketing

-

poszter

-

Hamarosan felkerülnek a weblapunkra az új projekt anyagok

-

Előadásokkal készülünk a projektzáró rendezvényre,

Kiállításon konferencián egyen sapkával, szóróanyagokkal készülünk!

Ezeken kívül projektzáráskor az ÚSZT-ben ismertetett cégtáblákat is legyártattuk az arculati előírásoknak megfelelően:
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