
Kultúra és marketing

találkozik



Bemutatkozás



Mi a marketing?

• a marketing önálló szervezeti 
(menedzsment) funkció

• középpontjában a vásárló, azaz 
a szolgáltatást igénybe vevő áll

• nem puszta disztribúció, hanem 
plusz értéket is ad a vásárlónak 

• minderről beszél is, azaz 
ösztönzi és segíti a vásárlói 
döntést

• s célja még, hogy a vásárlás ne 
egyszeri aktus maradjon



Jön a virtuális világ!
A racionális 

jellemzőket  ÉLMÉNY 
váltja fel. A 

kommunikáció 
világokat épít.



Csokoládé-élmény?



Üdítőital-élmény? 



Kultúra: élmény

https://www.youtube.com/watch?v=a6W2ZMpsxhg

https://www.youtube.com/watch?v=a6W2ZMpsxhg


Könyvtár: ezer élmény

https://www.youtube.com/watch?v=x2Mhksr9be4

https://www.youtube.com/watch?v=x2Mhksr9be4


Könyvtár: jobb, mint otthon

Everything Old Is New Again

New Haven (Conn.) Free Public 
Library

New Haven Free Public Library 
transformed its first-floor Cass 
Gilbert Reading Room into Ives 
Squared, a community 
commons designed to foster 
innovation complete with a 
networking space for nonprofit 
use, tinker lab, digital 
switchboard for reference use, 
and patio.



Könyvtár: természetközeli élmény

Landscape Views

Norman (Okla.) Public Library East, 
Pioneer Library System

Norman Public Library East’s design was 
influenced by Oklahoma’s iron-rich 
topography, red dust, intense weather, 
and prairies. The building sits low to the 
ground, with a rust-colored exterior and 
large windows that reveal views of the 
horizon. The facility’s location mitigates 
solar heat gain in the summer, and low-
irrigation landscaping and stormwater 
management help conserve and preserve 
water year round.



Könyvtár: közösségi élmény 

The Library as Studio

Richland Library Main, Columbia, South 
Carolina

Located in the center of Columbia’s 
business, university, and entertainment 
district, Richland Library Main was 
designed using a “library as studio” 
model, where ideas and creativity are 
fostered in public and private spaces. In 
addition to traditional stacks, the library 
includes an art gallery, café, performance 
space, gathering areas, reading nooks, 
makerspace, coworking and business 
centers, and garden.



Könyvtári élmény felsőfokon

A könyvtár elkötelezett a társadalmi, és az 
előremutató, fenntartható jövő iránt, 
Cincinatti minden lakosa számára. 

A cél elérése érdekében a könyvtár egy több 
mint tíz éves folyamat részeként fejleszti 
infrastruktúráját és stratégiáját



Könyvtári élmény felsőfokon



Ajánlott irodalom

http://www.artsandbusiness.hu/wp-content/uploads/2019/10/ArtsBusiness_konyvek_osszefoglalo-1.pdf

http://www.artsandbusiness.hu/wp-content/uploads/2019/10/ArtsBusiness_konyvek_osszefoglalo-1.pdf


Köszönjük a figyelmet!

Dr. Dér Cs. Dezső, 

egyetemi docens, 
kulturális marketing szakértő 

+36 20 772 6057
der.dezso@artsandbusiness.hu


