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Feladó: A FŐNÖK

Tárgy: Az Akció

Segítségetekkel megalkottuk a                      készüléket, amellyel taroltunk
HongKongban a Világkiállításon! Mára az elektronikai világ a lábunk előtt hever. 
Most már ránk is odafigyelnek, vitathatatlan, hogy
véleményvezérekké -influencerekké- váltunk! 

Ismertségünk óriási felelősséggel jár, így cégünk küldetésének tekinti, hogy
a                     kifejlesztése során tapasztaltak minél több emberhez eljussanak.
Ezért meghívlak benneteket a kommunikációs és marketingcsapatomba,
ahol feladatotok a megszerzett ismeretek továbbadása lesz.

Ha csapatotok jól dolgozik, munkátok bemutatásra kerül
az ENSZ Tudományos és Technológiai Tanácsának éves konferenciáján 
(UN Commission on Science and Technology for Development),
melyet 2018. május 14-18 között rendeznek meg Genfben!

Így biztos, hogy üzenetetek rengeteg emberhez,
köztük döntéshozókhoz és a világ
legismertebb szakértőihez is eljut majd!
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AZ AKCIÓ ELŐKÉSZÍTÉSE –
TANULSÁGOK ÖSSZEFOGLALÓJA

A sikeres kommunikációs akció alapfeltétele a megfelelő
előkészítés, melyhez először a tanultakat, tapasztaltakat
kell összegezni. kommunikációs és marketing csapatként

gondoljátok végig, hogy számotokra

melyek voltak az első két forduló leg-

fontosabb tapasztalatai, mi az az információ, 

üzenet, amelyet át szeretnétek adni

környezeteteknek? Az elkészített

összefoglalótok segítséget jelent majd a 

csapatotoknak a hatékony akció

megtervezéséhez ! 

1. projekt

                                   Verespatak

HD karóra

IRÁNY A PROJEKTLAP!
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2.
AKCIÓTERV

Ha igazán ütős akciót szeretnétek,
akkor megfelelően meg kell terveznetek azt!tervezzetek meg egy saját szemléletformáló /

ismeretterjesztő akciót iskolátokban. Az akció célja, 
hogy a                    kapcsán tanultakat minél több
társatoknak átadjátok és hatásotokra gondolkodásuk-
ban, viselkedésükben változás történjen.
A csapat szabad kezet kap abban, hogy pontosan
milyen tevékenységet, programot  tervez és hol,
mikor és milyen eszközökkel, élőben vagy online
valósítja meg azt. Bízom bennetek, szuper
kommunikációs és marketing csapatként
megbirkóztok a feladattal! 

2. projekt

IRÁNY A PROJEKTLAP!
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3.
AKCIÓ

A terv - legyen az bármily ütős -, mindaddig csak terv 
marad, amíg meg nem valósítják. Nem azért dolgozta-
tok ennyit, hogy zseniális tervetek egy fiókban végezze, 
ugye? Valósítsátok hát meg, lepjétek meg vele
a környezeteket, érjetek el változást Ti magatok!

IRÁNY A PROJEKTLAP!

valósítsátok meg az akciót!

Lehetőség szerint minél több embert vonjatok be,
diákokat, tanárokat, akár szülőket is.
Kommunikációs és marketing csapatként igyekezzetek 
minél kreatívabb akciót megvalósítani, legyen az 
általatok készített kiállítás, cikk, interjúsorozat, 
tanórai vita-beszélgetés, szerepjáték, akciónap
vagy projekthét, esetleg börze vagy műhelynap,
vagy bármi más, amit Ti magatok
hatékonynak találtok!   

3. projekt
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4.
ÜZENET A DÖNTÉSHOZÓKNAK

Saját társaitok meggyőzése fontos, hiszen viselkedé-
sükkel, szokásaikkal hatnak az elektronikai termékek 
piacára. Ugyanakkor a döntéshozókat is el kell érnünk, 
ha világszerte változást szeretnénk elérni.

Ehhez kiváló alkalom az ENSZ éves konferenciája,
ahova eljuttathatjátok üzeneteteket!  

a kommunikációs és marketing csapatotok záró feladata, hogy készítsen egy 8-10 másodperces videót, azaz vlogot. 
A vlogban egy kérdést kell megválaszolnotok:van olyan új elektronikai technológia,amelyről úgy gondoljátok, hogy káros lehetaz emberiségre és/vagy a bolygónkra, illetvemiért gondoljátok így? 

4. projekt

IRÁNY A PROJEKTLAP!
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Az elektronikus E-FIGYELŐ lezárása

Ezzel a feladattal az E-figyelő valamennyi elektronikus
fordulója befejeződött, minden küldetést teljesítettek!

A CÉG vezetői összeülnek és értékelik mennyire álltátok
a sarat kémsejtként, fejlesztőként és kommunikációs
szakemberként.

A legsikeresebb csapatokat pedig hamarosan meg-
keressük azért, hogy meghívjuk a végső megmérettetésre…
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