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1970-es évek nehézipari válság
Válásterületek
megjelenése

KKV szektor felemelkedés

Gazdasági szerkezetváltás

Posztfordizmus
Tudás intenzív iparágak felfutása

Tercializálódás

Globalizáció
Globális verseny, a
saját piacokon is
versenyezni szükséges

Deák Attila
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft

Állami hozzájárulások drasztikus csökkenése

Társadalmi mobilitás

Puha telepítési
tényezők súlyának
növekedése

Turizmus
világméretűvé válása

Tudás alapú gazdaság
Tudás
felértékelődése

A tartós
versenyelőnyök
forrása lokális

Centrum-periféria
viszony
újratermelődése

Lokális gazdasági
környezet
felértékelődés

Területi verseny
kibontakozódása

Információs
társadalom

Regionális politika megjelenése

A 70-es évek neokonzervatív gazdaságpolitika előretörése
Megszorítások

Gazdasági mobilitás
(deregulációs politika)

Központi tervezés
válsága

Nem válnak be a
hagyományos
tervezési eszközök

Privatizáció és a KKV-k
előretörése miatt
csökken a központi
kormányzatok
mozgástere

Szubszidiaritás
felerősödése

Regionális
gazdaságfejlesztés

Tudatosabb önkormányzati fejlesztéspolitika
Az önkormányzatoknak saját forrásaikra kell
támaszkodnia (Versenyelőnyök tudatos fejlesztése)

Az önkormányzatoknak jobban oda kellett
figyelni a piacra

Urbanizációs problémák
Új városfejlesztési módszerek

Decentralizációs tendenciák
Szubszidiaritás

Nemzeti szint fokozatos
leértékelődése a
gazdaságfejlesztésben

Paradigmaváltás az
önkormányzatok működésében
Vállalkozó városok

Városverseny áthatja a világot

Rendszerváltás Közép-kelet
Európában

Marketing tudomány területfejlesztési adaptálódása
Életminőség
A legfontosabb politikái céllá az
életminőség javítása válik

A tudás alapú társadalomban egyre növekszik
az igény az életminőség javítására, meg kell
tartani a képzett munkaerőt

Harc a képzett munkaerőért
(hallgatókért)

Marketing tudomány felfutása

Keresletorientáció megjelenése a terület
fejlesztésben

Verseny a lakosokért
(mennyiségi és
minőségi)

Alapkategóriák
Verseny a turistákért

Verseny a
befektetőkért

Alaptényezők
Sikerességi
faktorok

Verseny a forrásokért

Figyelemfelkeltő
eseményekért
(kulturális, sport,
politikai)
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Területtermék
Kínálatorientált - Komparatív előnyökre épül
Keresletorientált megközelítés (paradigmaváltás a
gazdaságfejlesztésben): fogyasztó orientáltság
Piacorientált
Konkurencia orientált
A versenyképesség növelése
Erőteljes a kínálatfejlesztés

Turizmusmarketi
ng

Közösségfejleszté
s

Komplex
marketing
szemlélet

TERVEZÉS FOLYAMATA

Befektetésösztönzés,
vállalkozásfejleszt
és

Agrármarketing

Környezetelemzésének elkészítése (STEEP elemzés) – Makrokörnyezeti feltételek
vizsgálata
Social (társadalmi tényezők),
Technological (technológia tényezők),
Economical (gazdasági tényezők),
Enviromental (környezeti tényezők),
Political (politikai tényezők).
Értékaudit
Tényezőellátottság
Társadalmi folyamatok
Gazdasági teljesítmény
Közszolgáltatási teljesítmény
Tradíciók
Imázs audit elvégzése
Gazdasági imázs vizsgálata vizsgálata - célcsoprtelvárások, sztereotípiák, a helyi
társadalom identitástudata.
Ökológiai imázs vizsgálata.
Kulturális imázs vizsgálata.
Turisztikai imázs vizsgálata
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Célcsoport audit
A település/régió imázs a helyi lakosság szemében.
A település/régió imázs a turisták szemében.
A település/régió imázs a befektetők/gazdasági szereplők
szemében.
Tevékenységi audit

MÁRKA ÉPÍTÉS

Gazdaságfejlesztési tevékenység
Vonzerő fejlesztési tevékenység
Kommunikációs tevékenység
Versenytársak elemzése
Az auditálás eredményeinek összegzése

Az országnak ez a legtávolabbi része
az egész ország legcsodálatosabb
darabja: a történelmi Magyarország
utolsó tündéri mezeje.
(Móricz Zsigmond)

A TERMÉSZET
ÖRÖKSÉGE
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AZ ÍZEK VARÁZSLATA, A
MAGYAR ELIXÍR FORRÁSA

TÜNDÉRMEZŐ
NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK ESZKÖZEI
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AJÁNDÉKTÁRGYAK
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VÉDJEGYRENDSZEREK

TÜNDÉRMEZŐ ARCAI

„A projekt a Magyar Nemzeti Vidéki
Hálózat Elnökségének értékelése és
javaslata alapján, az Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában, a Nemzeti
Vidékfejlesztési Program Irányító
Hatóságának jóváhagyásával valósult meg.”

Deák Attila
Vezető menedzser
Tel. +36 446 8383
E-mail: deak@szszbmfu.hu
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei területfejlesztési és
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft
4400. Nyíregyháza, Benczúr tér 7.
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