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Márkaland 2020 

VERSENYSZABÁLYZAT 

 

Az alábbi szabályok a verseny minden résztvevőjére vonatkoznak. A résztvevőktől elvárt, hogy 

a szabályokkal tisztában legyenek, és azoknak megfelelően vegyenek részt a versenyen. 

 

1. A VERSENY CÉLJA 

A Márkaland a Business Case Society Kft. által a GimiMore márka alatt szervezett szervezett 
marketing témájú esettanulmány-verseny, amely egy rendhagyó megmérettetést biztosít 
középiskolás diákok számára. 

Az Márkaland-nak kettős célja van: Egyrészt, hogy bővítse a középiskolások marketing 
ismereteit, másrészt, hogy fejlessze a diákok problémamegoldó képességét, marketing 
témájú esettanulmányok megoldásán keresztül. A problémamegoldó képességek közé 
tartozik a prezentációs készség, a csapatmunka és a kreatív, illetve kritikus gondolkodás. A 
versenyen való részvétellel a versenyzők a digitális oktatóanyagokon keresztül átfogó képet 
kapnak az alapvető marketing stratégiák módszertanáról, azok használatáról, valamint az 
esettanulmány-módszerről.  

 

2. A JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 

A versenyre három-négy fős csapatok jelentkezhetnek magyarországi vagy határon 

túli magyar középiskolákból. A jelentkezés feltétele, hogy a csapattagok a középiskola 

9-13. évfolyamának valamelyikébe járjanak és a 2019/20-es évben aktív tanulói 

jogviszonnyal rendelkezzenek. A jelentkezésnek NEM feltétele, hogy a tanulók 

egyazon iskolában végezzék tanulmányaikat. Kettős jelentkezést nem fogadunk el, 

egy versenyző csak egy csapatban nevezhet. A jelentkezéssel a csapatok elfogadják 

a versenyszabályzatot, és tudomásul veszik, hogy a szervezők a változtatás jogát 

fenntartják.  

 

 

3. A JELENTKEZÉS MENTE 

A jelentkezés a verseny hivatalos oldalán, a www.markalandverseny.hu-n érhető el. A 
jelentkezőknek a csapatkapitány iskoláját, a csapatnevüket, e-mail címeiket, illetve felkészítő 
tanáruk nevét és e-mail címét kell megadniuk. A továbbiakban a kommunikációt a szervezők a 
csapatkapitánnyal folytatják. 
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4. FELKÉSZÜLÉS 

A felkészülést segítő anyagokat a www.markaland.hu honlapon található Verseny menete fül/ 
Felkészülés menüpont alatt érhetik el a diákok oktatóvideók formájában. A videókban 
található anyagok alapját képezik az online fordulók tesztfeladatainak, illetve a további 
fordulókhoz szükséges tudás alapjául is szolgálnak. 

 

5. A VERSENY MENETE 

A verseny három fordulóból áll. 

Az online kurzus során a diákok valós példán keresztül, online videókból sajátítják el, hogy 
hogyan kell egy márkát a piacra bevezetni. Megtanulják a marketing stratégia alapjait, 
valamint látnak egy mintaprezentációt is. 

Az online forduló 2020. január 20-31.  között kerül megrendezésre. A versenyzőknek e-mailben 

kapott feladatokat kell megoldaniuk, majd az itt elért pontszámuk alapján a 12 legjobban 

teljesítő csapatot behívjuk a döntőre. A csapatoknak egy valós üzleti esetet kell megoldaniuk, 

mely során egy teljes marketingstratégiát kell felépíteniük részletes indokolással, kitérve a 

javaslat implementációjára is. A megoldásokat prezentáció formájában kell beküldeniük. Az 

elkészült prezentációkat továbbítják az általunk megadott e-mail címre, amiket a Case Solvers 

tagjaiból álló zsűri értékel. A szakértők értékelése alapján a 12 legjobban teljesítő csapat 

lehetőséget kap arra, hogy a Case Solvers csapatának segítségével átdolgozza megoldását, 

amelynek kidolgozására 2020. február 3-12. között kerül sor. 

A döntő 2020. február 22-én kerül megrendezésre, ahol a csapatok az online fordulóban 
kidolgozott megoldásukat Budapesten élőben prezentálják, szakmai zsűri előtt.  A PowerPoint 
megoldásuk bemutatására 10 perc áll rendelkezésükre, ezután a zsűri tagjai a prezentációhoz 
kapcsolódó kérdéseket tesznek fel maximum 10 percben.  

5. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

Az online fordulók tesztjeit a Business Case Society Kft. trénerei állítják össze. 
A verseny döntőjéről fényképek, videóanyagok és felvételek készülnek, amelyeken a 
csapatok, a zsűri és a közönség is láthatóak. Ezen képek a későbbiekben felhasználásra 
kerülnek a verseny népszerűsítéséhez és egyéb médiatartalmakhoz. A versennyel kapcsolatos 
részletes információ megtalálható a honlapon, de személyes kapcsolatfelvételre is van 
lehetőség a honlapon feltüntetett telefonszámon és e-mail címen. 

 


