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A Fény városa, Hollywood bölcsője
című médiakampány értékelése, eredményeinek összesítése

A múzeum egyik alapfunkciója, hogy könnyűvé tegye a művészethez való 
hozzáférést. Hazánkban a kvalitásos kultúra fogyasztásának szintje elég alacsony. 
Meggyőződésünk, hogy művészetet fogyasztani jó és szórakoztató dolog. A Szatmári 
Múzeum kulcsszereplő abban, hogy ezt országunk lakói meg is tapasztalhassák, 
hogy létrejöjjön a kapcsolat művészet és fogyasztója között. A „munka” jelentős 
részét maga a művészet végzi el. A múzeum fontos feladata a kiállítási tárgyak 
megőrzése az utókor számára. A múzeum azonban nem pusztán raktár. A megőrzés 
mellett fontos, hogy minél többen lássák a kiállítási anyagot, a felújított kiállítási 
anyagot és a kocsiszínt. 

Tervezett kampányunk elsődleges célcsoportjait, internet használási szokásaikat 
figyelembe véve szólítjuk meg az általuk használt csatornákon. Online múzeumi 
élményt adunk, egyfajta „teaser-t”, ízelítőt, ha úgy tetszik, rábírjuk őket arra, 
hogy élőben is meg akarják majd nézni a már a képernyőn is érdekesnek tűnő 
helyszíneket, műtárgyakat, kocsikat. Vagyis a 21. századi digitalizációt - ahelyett 
hogy veszélyforrásként értékelnénk a múzeumunk szempontjából - segítségül hívjuk 
kampányunk lebonyolításához.

Online múzeumi élmény koncepcióhoz egy virtuális túrát készítettünk el.

De hogyan is jött az ötlet, hogy egy ilyen túrát készítsünk? Manapság a 
mindennapjainknak van egy offline és egy online vetülete. Tagjai vagyunk hús-vér 
közösségeknek és online közösségeknek egyaránt. Ha történik velünk valami az 
ember természetes közegében (pl. kirándulunk egyet) azt egyre inkább meg akarjuk 
mutatni az interneten, a virtuális térben. Mondhatnánk, hogy van egy offline életünk, 
aminek egy részét az online térben éljük.

Azt is szokták mondani, hogy ami nincs fent az interneten az nincs is, nem létezik. A 
Szatmári Múzeum, vagy a mátészalkai történelmi emlékek esetében persze nem így 



látjuk, nagyon is vannak, léteznek. Úgy gondoljuk, hogy az offline (földi) életét segítjük, 
és az ismertségét növeljük, ha elérhetővé tesszük - legalábbis képi formában - az 
online térben is. 

A virtuális túrát kiterjesztettük a múzeum környékére is. A körbefotózási pontok 
fontos technikatörténeti és kultúrtörténeti helyszíneket ölelnek fel a Fény városa és a 
Hollywood bölcsője koncepció mentén.

A kampány fő eseménye a december 7-re tervezett „Mátészalka első virtuális sétája” 
premierrendezvény volt, amelyet a város zsinagógájába szerveztünk. A bemutatón 
körülbelül 100 fő vett részt. 

A bemutatót megelőzően (november közepétől) intenzív közösségi média 
menedzsmentet végeztünk. Létrehoztuk a „Fény városa, Hollywood bölcsője” facebook 
oldalát és napi kommunikációt alakítottunk ki az érdeklődő közönséggel. 

360° GÖMBPANORÁMÁRÓL

• A gömbpanorámák minden irányban 360°-ot mutatnak be (gömb), és teljes képernyős 
nézet funkcióval is rendelkeznek. Ebben az esetben a képernyőn csak az adott helyszín 
látható, a többi zavaró elem (Start menü, böngésző ablaka, egyéb keretek, stb..) nem.

• Egy gömbpanoráma mérete körülbelül 2-4MB, gyorsan betöltődik.
• A flash gömbpanorámák formátuma: .swf + html fájl
• A gömbpanorámákat igény esetén html5 formátumban is elkészítjük, így az újabb Android 

rendszereken és a legtöbb Apple terméken (iPhone, iPad) is meg lehet nézni, külön 
bővítmény nélkül.

• A gömbpanorámákban található egy kezelőpanel az irányításához, amely a kezdő 
felhasználókat segíti.

• Egy gömbpanoráma pillanatok alatt beilleszthető az adott weboldalba, és bármilyen 
méretűre szerkeszthető.



Gömbpanoráma - http://szatmarimuzeum.hu/virtualistura/flash/start.html

Összesen 18 db 360°-os gömbpanoráma, 1 db virtuális túra
(funkciók: indexképek, alaprajz, navigációs nyilak, navigációs gombok, egyedi súgó, 3 
menüpont, listás helyiség választó, helyiségenként változó leírások, helyiségenként felugró 
fényképek, videók), 1 db mobil verziós virtuális túra

Rövid történetek, rövid videók közéleti személyiségektől 

Mátészalka közéleti szereplői, (Hanusi Péter, polgármester és Dr. Cservenyák László, a 
Szatmári Múzeum igazgatója) mondják el a város legendás történeteit. A felvételek, a virtuális 
túra elemeiként láthatók. A videók tartalmát tekintve: Mátészalka közéleti személyiségei 
mondanak el egy-egy rövid ismertetőt vagy egy-egy rövid érdekességet a virtuális állomásról 
(villamosításról, kocsiszínről, a házról, ahol először felgyulladt a fény, Tony Curtis-ről, Zukor 
Adolfról, Gacsaj Pestáról).

Kampány elemek



YouTube csatorna

A közösségi életet támogatva, 21. századi módszerekkel szólítjuk meg a Mátészalkán élőket. 
A YouTube-on saját csatornát készítettünk a Szatmári Múzeumnak, ahová időben ütemezve 
feltöltöttük az elkészült rövid videókat. A csatorna a honlapra, a honlap a csatornára és a 
videókra irányít, tökéletes online kölcsönhatást kialakítva.

Facebook kommunikáció

A “Mátészalka a fény városa Hollywood bölcsője“ kampány úgy tudja támogatni a Szatmári 
Múzeum márkáját, ha teret ad az interneten is kisközösségek és egyének számára.  A kampány 
elemeként 2 hónapos intenzív facebook kommunikációt folytattunk.



A kampánnyal kapcsolatos valóban hírértékű információkat és képeket fontos a média 
számára eljuttatni, hiszen nem lehet minden eseményre sajtót hívni. A kampány eredményeit 
bemutató sajtóközleményt küldtünk ki, városi, megyei és országos médiumoknak.

SAJTÓMEGHÍVÓ
Mátészalka első virtuális sétája

A fény városa, Hollywood bölcsője címmel kampányol a mátészalkai Szatmári Múzeum a város 
sokszínű kulturális öröksége népszerűsítéséért. Az akció keretében elkészítettek egy virtuális túrát, ami 
december közepétől elérhető lesz a múzeum honlapján (www.szatmarimuzeum.hu)  számítógépekről 
és mobil eszközökről egyaránt.

A virtuális sétát 2015. december 7-én 19.00 órakor mutatják be az érdeklődő közönségnek a 
mátészalkai zsinagógában, az eseményt a város polgármestere: Hanusi Péter nyitja meg. 

A kampányt kivitelező ügynökség - a debreceni Start-Hang PR -  a kommunikációban előnyben 
részesítette az online megoldásokat, hisz nem titkolt cél a fiatalabb generációk megszólítása, 
érdeklődésük felkeltése a város kulturális hagyatéka iránt, hogy ráirányítsa a figyelmet arra a 
technikatörténeti eseményre, amely szerint  1888-ban - a mai Magyarországon először - Mátészalkán 
gyulladt ki az elektromos közvilágítás. Némi büszkeséggel és öniróniával innen származik  a „Fény 
városa” elnevezés. S miért Hollywood bölcsője? Az Oscar-díjas  Zukor Adolf a Paramount Pictures - 
Hollywood első filmstúdiója - megteremtője Mátészalkán nevelkedett. 

A kampány másik célja hogy építse a mátészalkai származású világhírű színész, Tony Curtis mítoszát, 
aki  90 éve született, 5 éve hunyt el és 30 éve járt először Mátészalkán, amikor is apja lábnyomait 
kereste az utcákon.

Ez az akció előrevetítése egy régóta dédelgetett tervnek - mondja Dr. Cservenyák László 
múzeumigazgató - ami a Zukor Adolf filmszínház és a Tony Curtis emlékház felépítéséről szól.

A városi bemutatót követően december 9-ére online premiert is terveznek a szervezők, aminek 
részleteiről  a A fény városa, Hollywood bölcsője (www.facebook.com/fenyvarosa) facebook oldalán 
lehet tájékozódni.

A programról bővebb információ: szatmarimuzeum.sajto@gmail.com  I  +36 70 424 36 27

Sajtómunka



SAJTÓKÖZLEMÉNY
Mátészalka első virtuális sétája

A fény városa, Hollywood bölcsője címmel kampányol a mátészalkai Szatmári Múzeum a város 
sokszínű kulturális öröksége népszerűsítéséért. Az akció keretében elkészítettek egy virtuális 
túrát, ami december 11-től elérhető a múzeum honlapján számítógépekről és mobil eszközökről 
egyaránt.

A virtuális sétát 2015. december 7-én 19.00 órakor mutatták be az érdeklődő közönségnek 
a mátészalkai zsinagógában, az eseményt a város polgármestere: Hanusi Péter nyitotta meg. 

A kampányt kivitelező ügynökség - a debreceni Start-Hang PR -  a kommunikációban előnyben 
részesítette az online megoldásokat, hisz nem titkolt cél a fiatalabb generációk megszólítása, 
érdeklődésük felkeltése a város kulturális hagyatéka iránt, hogy ráirányítsa a figyelmet arra 
a technikatörténeti eseményre, amely szerint  1888-ban - a mai Magyarországon először - 
Mátészalkán gyulladt ki az elektromos közvilágítás. Innen származik  a „Fény városa” elnevezés. 

S miért Hollywood bölcsője? Az Oscar-díjas  Zukor Adolf a Paramount Pictures - Hollywood első 
filmstúdiója - megteremtője Mátészalkán nevelkedett.

A kampány további célja hogy építse a mátészalkai származású világhírű színész, Tony Curtis 
mítoszát, aki  90 éve született, 5 éve hunyt el és 30 éve járt először Mátészalkán, amikor is apja 
lábnyomait kereste az utcákon.

Ez az akció előrevetítése egy régóta dédelgetett tervnek - mondja Dr. Cservenyák László 
múzeumigazgató - ami a Zukor Adolf Filmszínház és a Tony Curtis Emlékház felépítéséről szól.

Bővebb információ: szatmarimuzeum.sajto@gmail.com  I  +36 70 424 36 27



Rendezvénykommunikáció
Premier rendezvény






