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Esettanulmány 1  

 

Feladatok  

 A 2003-ban, a Ford Motor Company (FMC) száz éves fennállásának évében Magyarországon indított 
Ford Motor Company Ismertség & Elismertség Program (IEP) kidolgozása és a megvalósítása az FMC 
pozíciójának erősítésére a közszférában;  

 Erősíteni a Ford vezető szerepét és a képviselt értékeket:  
o Kulturális- és környezeti tudatosság,  
o Nyugati etika és elvek,  
o Egyéni kezdeményezés;  

 Kommunikációval elősegíteni, hogy a Ford Motor Company-t úgy tekintsék, mint a Magyarország EU 
integrációját gyorsító katalizátor.  

 

Tevékenységek  

 Közösségi kapcsolatok program  
o IEP által fejleszteni és erősíteni az FMC kapcsolatait a kormányzattal, független állami 

intézményekkel és szervezetekkel, valamint a politikai ellenzékkel;  
 Személyes kapcsolatok program  

o Az FMC helyi ügyvezető igazgatójáról pozitív kép és jó hírnév kialakítása és erősítése; 
oktatással, kulturális- és természeti örökség megőrzéssel, valamint társadalmi 
párbeszéddel kapcsolatos tevékenységekbe bevonva meghatározó vezetőként 
pozícionálni.  

 

Eredmények  

 Fokozott ismertség és elismertség a felső döntéshozói szinteken, mind a kormányzati, mind az 
ellenzéki oldalon. Minden célcsoporttól pozitív visszajelzések az FMC-ről, illetve ügyvezető 
igazgatójáról.  

Esettanulmány 2  

 

Feladatok  

 A Ford Motor Company Természeti és Kulturális Örökségért Díj, valamit elődje, a Henry Ford Európai 
Természeti és Kulturális Örökségért Díj pozicionálása, mint a Ford Motor Company felelős vállalati 
magatartásának fókuszpontja Magyarországon;  

 A Ford, mint Magyarország nyugati közösséghez való csatlakozását gyorsító katalizátor szerepének 
tudatosítása.  
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Tevékenységek  

 Program irányítása:  
o Teljes körű lebonyolítás a felhívás közzétételétől kezdve, a pályázati folyamat teljes körű 

irányításán és adminisztrációján át az értékelés előkészítéséig;  
o A magyar zsűri megszervezése, koordinálása, éves értékelő ülés összehívása; 
o  A Magyar Tudományos Akadémia bevonása, mint a program támogatója. Az MTA elnöke 

a program magyarországi fővédnöke, két akadémiai tag a magyar zsűriben;  
o Habsburg György bevonása a programba, mint a magyar zsűri elnöke (1995-től), és az 

európai zsűri elnöke (1998-ig).  
 Kormányzati- és sajtókapcsolatok:  

o Sajtóközlemények, teljes körű kommunikáció: közlemények írása és terjesztése, 
utánkövetés, sajtófigyelés és elemzés;  

o Éves díjátadó ünnepségek tervezése és lebonyolítása, VIP-k meghívása (pl. díjátadók a 
környezetvédelmi és az oktatási miniszter);  

o A Ford Motor Company kezdeményezését támogató nyilatkozat kampány fontos 
döntéshozók aláírásával;  

o 1996. évi európai díjátadó gálaünnepséget Budapesten tartották a Szépművészeti 
Múzeumban. A CRSCOM koordinálta a teljes eseményt. Ebből az alkalomból a CRSCOM 
audienciát koordinált William C. Ford, Jr., számára a köztársasági elnöknél, valamint 
találkozókat szervezett vezető kormánytisztviselőkkel, a helyi üzleti közösség és a média 
képviselőivel;  

o 2000-ben a Ford Motor Company Természeti és Kulturális Örökségért Díj Budapesten a 
Magyar Tudományos Akadémián tartotta a közép- és kelet-európai regionális díjátadó 
gálaünnepséget. A CRSCOM koordinálta a teljes eseményt.  

Eredmények  

 A Ford Motor Company természeti- és kulturális érték megőrzési program egész Magyarországon 
megerősítette a FMC vállalati imázsát és márkájának ismertségét;  

 A mennyiségi és minőségi eredmények Magyarországot évről évre a legjobbak közé sorolják a Ford 
Motor Company programjában résztvevő országok között;  

 Magyarország addigi eredményei arra ösztönözték William Clay Ford, Jr.-t, hogy az európai díjátadó 
gálaünnepséget Budapesten rendezze meg 1996-ban, a honfoglalás 1000. évfordulóján;  

 Az 1996-ban Budapesten zajlott európai gálaünnepségről készített CNN tudósítás világszerte hírt 
adott a Henry Ford Európai Természeti és Kulturális Örökségért Díjról;  

 A Magyar Tudományos Akadémia bevonása a díj együttműködő partnereként erősítette az FMC 
program hitelességét Magyarországon;  

 Az 1997. évi európai díjátadó ünnepségen Brugge-ben a négy kiosztott díj közül kettőt olyan ország 
kapott, amelynek részvételét az ügynökségünk bonyolította: Románia második díjat, Horvátország 
pedig különdíjat kapott;  

 Az 1998. évi európai díjátadó ünnepségen Isztambulban Magyarország nyerte a harmadik díjat és a 
vele járó 30.000 dollárt a Nádasdy kastélyt helyreállító projekttel.  

 


