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Feladatok  

 Sajtókapcsolatok tervezése, kezelése, folyamatos PR tanácsadás; a BT ismertségének javítása, helyi 
sajtókapcsolatok kiépítése ill. fejlesztése;  

 Background Noise - távközléssel és infokommunikációval kapcsolatos hírfigyelés és a cikkekből összeállítás 
készítése a BT vezetők részére;  

 PA tanácsadás; a BT ismertségének és kapcsolatainak erősítése a kormányzattal, független állami 
intézményekkel és szervezetekkel, valamint a politikai ellenzékkel; a BT pozíciójának erősítése a közszférában;  

 Rendezvényszervezés; szakmai szemináriumok, fórumok, VIP események teljes körű szervezése.  

Tevékenységek  

 Helyi vonatkozású sajtóközlemények írása, nemzetközi sajtóközlemények adaptálása, terjesztése;  
 Folyamatos kapcsolattartás a sajtóval, sajtófigyelés;  
 Sajtótájékoztatók és sajtó tanulmányutak szervezése.  
 Közösségi kapcsolatok kezelése, folyamatos tanácsadás - személyes, intézményi, szervezeti szinten, a 

kormányzattal és ellenzékkel egyaránt;  
 Találkozók, események szervezése;  
 BT felsővezetők látogatásainak előkészítése, szervezése; programok összeállítása, hivatalos audienciák és 

találkozók koordinálása;  
 Események teljes körű megszervezése a meghívástól, a logisztika és a helyszín biztosításán, beszállítók 

koordinálásán keresztül, az esemény lebonyolításáig, valamint az utánkövetés elvégzéséig.  

Eredmények  

 Minden célcsoportban kedvező kép alakult ki a BT-ről;  
 Kizárólag pozitív és/vagy objektív sajtómegjelenés volt regisztrálható a helyi sajtóban, amely erősítette a BT-ről 

kialakult képet, elősegítve üzleti céljainak megvalósítását;  
 A BT Magyarországra látogató felsővezetői számára szervezett audienciák és találkozók erősítették a 

kapcsolatokat a döntéshozói körökkel. Az audienciák segítették a telekommunikáció és IT gazdaságfejlesztő 
katalizátor szerepét;  

 Fokozott ismertség és elismertség a felső döntéshozói szinteken, mind a kormányzati, mind az ellenzéki oldalon. 
Minden célcsoporttól pozitív visszajelzések a BT-ről;  

 A szisztematikus kapcsolat megteremtése a célközönséggel és sajtóval pozitív figyelmet eredményezett;  
 A széleskörű, kiváló megjelenés a nyomtatott sajtóban még szélesebb körben ismertté tette a BT szolgáltatásait;  
 A sajtóban megjelent pozitív és objektív cikkek erősítették a BT által képviselt értékeket és hagyományokat;  
 A PR tevékenységeken keresztül javult a BT megítélése, mint haladó gondolkodású vállalat, amely megérti a 

politika, gazdaság és társadalmi változások és fejlődésekből adódó lehetőségeket;  
 A BT a szakmai és olvasói köztudatba olyan mértékben be lett vezetve, hogy az ICT témában írott aktuális 

cikkekben a BT-t mint pozitív példát említik  

 


