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„Tudásalapú networking eszközök alkalmazásának feltérképezése 

a Balaton régióban” 

 

A Balaton régiót és a Balaton-felvidéki borvidéket nem csupán borainak sajátosságai, hanem 

természeti környezetének, történelmének, kulturális hagyományainak egyedisége együtt teszik 

különösen figyelemre méltóvá. Mivel a Balaton hazánk második legnépszerűbb turisztikai 

desztinációja, így ennek a régiónak a fenntartható fejlesztése, vállalkozásainak üzleti szintű 

együttműködése kiemelten fontos. Ennek egy lehetséges megoldása a tudatos kapcsolatépítést 

(networking) támogató közösségi média eszközök alkalmazási lehetőségeinek feltérképezése 

és fejlesztése a régióban. A networking független személyek és szervezetek egysége, amelyet 

egy közös cél vagy érdek kapcsol össze. Egy ilyen hálózat tagjai hozzájárulnak a hálózat 

fenntartásához és részt vesznek a kommunikációs és együttműködési folyamatban. A privát 

életben már rendszeresen alkalmazott közösségi média eszközök alkalmazásában nagy 

lehetőségek rejlenek. Az érdeklődés a közösségi média iránt egyre nő, ugyanakkor az 

emberek kétkedve kapcsolódnak a hálózati együttműködés világához, mert nincsenek 

tisztában a technológiák használatából eredő előnyöknek vagy nem rendelkeznek a szükséges 

kompetenciákkal. A közösségi hálózatok segítségével a szervezetek olyan üzleti szintű 

együttműködést építhetnek ki, amelyek egyszerűen használhatók, gyorsak és széles körben 

elfogadottak, növelve ezáltal az üzleti hatékonyságot.  

 

A projekt főbb céljai: 

• A Balaton régió, Balaton-felvidéki borászatok, gasztronómiai egységek és start-up 

vállalkozások (később 

vállalakozások) 

együttműködési 

hálózatainak feltárása,  
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• A vállalkozások által alkalmazott tudásalapú networking (közösségi média) eszközök 

összetételének, jellemzőinek feltárása, 

• A vállalkozások üzleti kommunikációs modelljének/stratégiájának megismerése,  

• A vállalkozások közösségi médiával kapcsolatos és további kapcsolattartási, 

együttműködési kompetenciáinak feltérképezése, 

• A vállalkozások számára nélkülözhetetlennek tartott kompetenciák azonosítása.  

 

Elvégzendő feladatok:  

Az alprojektvezető útmutatása szerint részvétel a szekunder és a primer kutatásokban, 

kutatásszervezési feladatok ellátása. A kutatási eredmények bázisán 

cikk/tanulmány/konferencia előadás összeállítása magyar vagy idegen nyelven. 

 

Teljesítés feltétele:  

1 magyar vagy 1 idegen nyelvű elfogadott cikk/tanulmány/konferencia előadás 

 

Kimeneti lehetőségek:  

TDK részvétel, szakmai versenyen való részvétel, szakdolgozat, diplomamunka elkészítése a 

kutatási területen, konferencia részvétel, publikáció megjelenése. 

 


