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• A kampány készítésnél fő szempont és cél volt, hogy ledöntsük a 
hitelfelvételi gátakat és motiváljuk a hitelfelvételi kedvet

• Létrehoztunk egy központi márkát (Uniós Vállalkozási Hitelek), valamint 
egy központi website-ot (www.uvhitelek.hu), amely a gerince a 
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egy központi website-ot (www.uvhitelek.hu), amely a gerince a 
kampányunknak.

• A klasszikus kommunikációs eszközök mellett (sajtó, rádió, online 
banner)  hatékony Call Center és Adatbázis növelte az eladás 
ösztönzését. Továbbá 19 megyei rendezvény segítette a célcsoport 
meggyőzését, tájékoztatását.

• A kampány nem a tömegmédiára fókuszált, hanem a hatékonyság 
fokozására a direct marketing kommunikáció elvén. Így nagy szórás 
nélkül, a potenciális célcsoporthoz szólt.



• A kampány fő célja a hitelkihelyezések számának növelése és a 
közvetítők tevékenységének támogatása volt.

• Az adatbázis összeállításával, az ügyfél hozzájárulásával és a call center 
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• Az adatbázis összeállításával, az ügyfél hozzájárulásával és a call center 
tevékenységével a közvetítők számára potenciális "leadek"-et adtunk át. 
Ezek olyan cégek adatait tartalmazták, amelyek a webes és a call 
centeres kommunikáción keresztül már potenciális hitelkérelmezőkké 
váltak.

• Célunk volt, hogy a hitelközvetítők a felvett adatok alapján az potenciális 
ügyfeleket visszahívják, felkeressék.



� Mikrohitel igénylés az MV Zrt. szerződött pénzügyi közvetítőinél országszerte

� Információk: www.mvzrt.hu, www.uvhitelek.hu oldalakon

Újabb web elérhetőségek, 
hiteligénylés információk



Program kommunikáció 
eredmény

� ∑:  100.000 vállalkozás elérése

� www.uvhitelek.hu weboldal 
elindítása és népszerűvé tétele

� Átfogó, többcsatornás 
médiakampány (sajtó, rádió, médiakampány (sajtó, rádió, 
internet) megjelenések

� Tájékoztatás Call Center 
támogatással

� Országos roadshow 19 városban 
(2009.10.15-12.08)

� „Uniós Vállalkozói Hitelek” 
márkanév és logó bevezetése



Partnereink Közvetítői Szerződés szerinti kommunikációs kötelezettségei változatlanok:

Az Új Magyarország Mikrohitel (Termék) ismertetése a közvetítő honlapján, UMFT logó használatával, jól 
látható helyen, főoldalon (vagy a termékleíráshoz vezető link a főoldalon).

A honlapon feltüntetendő:
Kötelező mondat:  „A honlap az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg.” 
UMFT logópár

Kommunikációs 
kötelezettségek I.

UMFT logópár

Kommunikációs és marketing illetve termékismertető anyag gyártásának írásos, lefűzött jóváhagyása az MV 
Zrt. Részéről (amennyiben készült a Termékkel kapcsolatos nyomtatott Kommunikációs anyag).

Plakát elhelyezése az ügyféltérben jól látható helyen vagy a tájékoztató A4-es tábla elhelyezése az ügyféltér 
bejáratánál („Új Magyarország Mikrohitel igénylő pont”).

Elektronikus hírlevélben Termék arculat használata (amennyiben van hírlevél).

Az elvégzett kommunikációs tevékenységről félévente beszámoló készítése és megküldése az MV Zrt. 
részére.

A hitelfelevőkkel kötött hitelszerződés tartalmazza az UMFT logótpár



Kommunikációs 
kötelezettségek II.

Új Magyarország Mikrohitel hirdetések arculati elemei

Kötelező elemek:

1. EU-s logópár (UMFT logó+EU zászló) a hirdetés minden oldal alján elhelyezve

2. kötelező mondat a hirdetés szövege alá, a logópár mellé (a betűméret lehet kisebb a szövegben 

használtnál): 

„A hirdetésben szereplő Új Magyarország program az Európai Unió

támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap

társfinanszírozásával valósul meg.”

3. A hirdetést előzetesen (gyártás/megjelentetés előtt) jóváhagyásra kérjük megküldeni Zalán Helga 

részére, csak az elfogadott/javított Új Magyarország Mikrohitel hirdetések publikálhatóak

4. A hirdetés (plakát, újság, rádió, tv) archiválása szövegkörnyezetben (fotó, szkennelés, másolás) és 

megküldése az MV Zrt. részére



Közvetítői kommunikációs egységcsomagok

A csomag tartalma:

1 db A4-es projekt emlékeztető tábla

3 db A4, A5, 10*13 cm-es méretben öntapadós matrica

MV Zrt. Közvetítőinek biztosítja:

- Az Új Magyarország Mikrohitel felvevők tájékoztatási 

Kommunikációs 
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- Az Új Magyarország Mikrohitel felvevők tájékoztatási 

kötelezettségének eleget tevő kommunikációs egységcsomagot, s 

annak pótlását megadott időközönként

Közvetítő partnereink feladata:

-Gondoskodni a csomag eljuttatásáról a hitelfelvevőkhöz az 

egységcsomagok szerződéskötéskor történő átadásával az újabb 

ügyfelei számára (lsd. Közvetítői Szerződés - Kommunikációs 

kötelezettségek, alapkövetelmények). 



További információ 

� Kommunikációs kötelezettségekkel kapcsolatban továbbra is részletes 

eligazítást ad a Közvetítői Szerződés

� Új Magyarország Mikrohitellel kapcsolatos kommunikációs kérdésekkel 

Zalán Helgához (zalan.helga@mvzrt.hu) valamint 

Marosfi-Erdősy Zsuzsannához (erdosy.zsuzsanna@magzrt.hu) lehet fordulni



Köszönöm a figyelmet!


