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Belső kommunikáció

Alkalmazása

Minden hónap végén kiküldve,

előre létrehozott hírlevél

sablonba szerkesztve.

Hírlevél

Tartalma

- MCSZ havi elvégzett feladatai

- Legfontosabb szövetségi hírek

- hóközi versenyek (terelés honlapra)

- Világszövetség hírek

- következő havi versenyek (emlékeztetés)

Template

- Kialakítva, első hírlevelek

kiküldve

Általános felelős: Polyák Szabina
Szakmai felelős: Kiss Bálint

2022



Belső kommunikáció

Helyszín: kötetlen helyszín

Időpont: negyedévente

Elnökségi klub

Felépítése

Tematikailag két részre bontható:

1. Fő téma:

Elnökség határozza meg BC-n

2. Kötetlen beszélgetés:

szabadon bedobható témák, történések

átbeszélése, elnökségi ülés előkészülete

Jelentkezés

- Meghívó emailben kiküldve,

regisztrációs formon

keresztül

▪ Moderátor: Elnökségi tag/tagok
▪ legalább 1 elnökségi tagnak jelen kell lennie
▪ a sportigazgató jelenléte nem kötelező, de ajánlott
▪ mindenki részt vehet, aki előzetesen regisztrált

Általános felelős: Polyák Szabina
Szakmai felelős: Elnökségi tagok

2022



Belső kommunikáció

Elnökségi klub

2022

Első alkalom

Időpont: 2022.11.29. 18:00-19:30

Helyszín: Jégkert

Regisztráltak száma: 8 fő

Levezető elnökségi tag: Dencső Blanka

Téma:

Újdonságok a szövetség életében (kommunikációs nyilatkozat, válogatottsági útmutató, Iskolai akadémiai program elindulása,

hírlevél, elnökségi klub, FB aktivitás, honlap aktivitás, SZTT újraszervezése, vidéki helyszíneken vizsgázott instruktorok, kőszett

szállítás, vidéki curling programok elindulása, új kőszett vásárlás, új versenybírók)

Elégedettségi kérdőív eredményeinek átbeszélése



Belső kommunikáció 

Alkalmazása:

Negyedévente kérdőíves

visszamérés a játékosoktól,

edzőktől, a Szövetség

munkájáról, megrendezett

versenyekről és egyéb

aktuális eseményekről.

Kérdőív

Lebonyolítása:

- forms kérdőív segítségével

- előre meghatározott időközönként

- kérdések sportigazgatóval és

elnökséggel egyeztetve

Célja:

- fejlődés

- esetleges hibák javítása

- kétirányú kommunikáció

- platform a véleménykifejtésre

Általános felelős: Dencső Blanka

2022

Első kérdőív (2022.11.08.)
Eredmények kiértékelés 

megtörtént, játékosokkal való 
megosztás Elnökségi Klub 

keretein belül.



Belső kommunikáció

Célja:

Közvetlen kapcsolatteremtés, chatelés, gyors informálás.

Minden aktuális hírt, eseményt közvetlen hangvételben

kommunikál a szövetség ezen a felületen. Helyszínt biztosít

a kétoldalú kommunikációhoz, a szövetség és a

játékosok/edzők között.

Zárt Facebook csoport

Moderálása:

MCSZ erre kijelölt személye tölti be az

adminisztrátori szerepkört, aki jóváhagyhatja a

tagok belépését és moderálhatja a csoportot.

Általános felelős: Polyák Szabina

2023



Külső kommunikáció

MCSZ honlap

Fókusz

- Skót példa mentén felépíteni

- hírportál jelleg kialakítása

- hírgyűjtő felület

- sportággal kapcsolatos

információk könnyű elérése

- aktualitás

Posztok

- Hazai versenyek: 3 napon belül, minőségi összegzés készítése a versenyről.

- Világversenyek: Beszámoló minden versenynap végén, kiegészítve az adott

csapat elküldött beszámolójával, képeivel.

- Nyílt napokról, sportágnépszerűsítő rendezvényekről beszámoló képekkel

- Ösztöndíjak, továbbképzések, programok hirdetése

- Elnökségi ülések meghirdetése, napirendi pontok közzététele

- Egyéb MCSZ-hez kapcsolódó történesek, események közzététele

Általános felelős: Polyák Szabina
Szakmai felelős: Kiss Bálint

2022/2023



Külső kommunikáció

Facebook

Fókusz

- honlapnépszerűsítés

- gyors információközlés

- tájékoztatás

- közösségépítés

Posztok

- Versenybeszámolók, nyílt napok, sportágnépszerűsítő rendezvények

beszámolóinak megosztása a honlapról

- Tagegyesületek, partnerek posztjainak megosztása MCSZ/curling érdekeltség

esetén

- Videók, képek megosztása

Általános felelős: Polyák Szabina

2022



Külső kommunikáció

Instagram

Fókusz

- esztétika

- gyors

- interaktív

- pörgethető

Posztok

- Figyelemfelkeltő képek, videók publikálása, rövid összegzéssel

- InstaStory: Pillanatok megosztása, repostolás

- Highlight: Curling főbb tevékenységeinek, programjainak összegzése

Általános felelős: Polyák Szabina

2022



Szeptember Október November December Január Február Máricius Április Május

Elnökségi ülés Elnökségi ülés Elnökségi ülés Elnökségi ülés Elnökségi ülés Elnökségi ülés

Közgyűlés

Elnökségi klub

Hírlevél Hírlevél Hírlevél Hírlevél Hírlevél Hírlevél Hírlevél Hírlevél

Hírlevél 
kialakítása

Szezonösszefoglaló

fenntartása

Elnökségi klub 
kialakítása fenntartása

Bankett

Kérdőív Kérdőív Kérdőív

Elnökségi klub Elnökségi klub



Egyéb javaslatok

Fényképek

Jó minőségű képek elengedhetetlen elemei a külső, belső kommunikációnak, valamint számos módon felhasználhatóak.

Javaslom, hogy fiatal fotográfusokkal, ilyen területen tanuló diákokkal/gyakornokokkal állapodjon meg a szövetség.

Ahol szükséges fotóst alkalmaznia a szövetségnek:

- Hazai versenyeken / éremátadókon

- Nyílt napokon / sportágnépszerűsítő rendezvényeken

- Banketten

+ évente többször fotózást biztosítani az aktuális válogatottak részére

Fotófal

A minőségi képekhez javaslom a Kamaraerdei Curling pálya faházában kialakítani egy erre megfelelő, háttérül szolgáló,

egységes arculatot biztosító helyszín kialakítását, MCSZ molinoval, támogatók feltüntetésével (WCF, HM, MOB, MPB,

DRK), megfelelő fényviszonyok kialakításával. Tervezet és megvalósítás egyeztetése a pálya ügyvezetőjével.

Általános felelős: Dencső Blanka

2023

2023


