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 Ügynökségünkről 
 

A TKP Consulting teljes körű kommunikációs tanácsadást, és az ehhez kapcsolódó ügynökségi 

szolgáltatásokat nyújtja megbízói számára, így többek között közel 4 éve a Vodafone Magyarország 

számára. 

A TKP Consulting Kft egy kicsi, de hatékony ügynökség, munkatársaink saját területük legjobb szakemberei 

közé tartoznak, legalább 10 éves szakmai tapasztalattal és felsővezetői gyakorlattal. Ennek köszönhetően 

ügyfeleink a legnehezebb kommunikációs kihívások esetén is szakértő, gyors és hatékony támogatásra 

számíthatnak. 

A TKP ügyvezető tulajdonosa, Márton György hosszú évekig gazdasági, informatikai, távközlési 

szakújságíró, majd 6 éven át a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) kommunikációs vezetője, szóvivője volt, s 

jelenleg is a hírközlési Érdekegyeztető Tanács (HÉT) ügyvezető titkára. Munkatársaink között megtalálható a 

Pannon GSM (Telenor) korábbi kommunikációs vezetője, a Wall Street Journal korábbi budapesti tudósítója, 

vagy számos gasztró rendezvény szervezője is, így ideális hidat tudunk kiépíteni a szolgáltató és média 

között, biztosítva ezzel a fogyasztók elérését, tájékoztatását 

A TKP Consulting által a kommunikációs szakma különböző területein megszerzett kompetenciák – 

gyorsaság, rugalmasság, problémamegoldás, a sajtóban megszerzett rutin és kapcsolati tőke, a 

multinacionális vállalatok PR, marketing és belsőkommunikációs folyamataiban szerzett jártasság - egymást 

erősítik. 

A TKP Consulting kiváló kapcsolatokkal rendelkezik a média szinte minden területén.  

 

Erősségeink 
 

 Gyors és pontos munkavégzés, akár 24 órás rendelkezésreállással és az újságírói megkeresések 

folyamatos kezelésével.  

 Részvétel a stratégiaalkotástól a megvalósításig, események szervezése, lebonyolítása, vezetők 

felkészítése, háttéranyagok és közlemények elkészítése és természetesen a célba juttatása. 

 Szakszerű, de közérthető kommunikációs anyagok elkészítése, természetesen a szükséges 

egyeztetési folyamatok alapján. 

 CSR kommunikáció, szükség esetén belső kommunikáció támogatása, illetve a social media 

felületek támogatása, akár influencerek bevonásával. 

 Sajtókapcsolatok építése, bővítése és ápolása, reaktív válaszok előkészítése, sajtólista készítése és 

karbantartása. 

 Megjelenési lehetőségek feltárása, hírértékű témák folyamatos keresésével, akár a newsjacking 

technológia alkalmazásával. 

 Médiaelemzés, rendezvények, bejelentések utókövetése. 

 Válságkommunikációs tanácsadás. 



 

 

Old. 2 
 

 Felkészítés sajtónyilatkozatokra, média-tréning.  

 Sajtótájékoztatók és egyéb rendezvények előkészítése, szervezése, lebonyolítása és utókövetése. 

 Támogatás jogalkotói, politikai, érintetti szándékok és együttműködési lehetőségek 

feltérképezéséhez, érintett szervekkel, személyekkel való kapcsolatfelvétel, aktív együttműködés. 

 

Referenciáink 
 

Ügynökségünk 2013-ban nyerte el a Vodafone Magyarország PR tenderét. Az elmúlt 4 év alatt közel 300 

sajtóközleményt írtunk és adtunk ki, mintegy 100 sajtórendezvényt szerveztünk és bonyolítottunk le és 

folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a média szereplőivel. 

Részt vettünk a XXXI. Olimpia Szurkolói Központjának létrehozásában, a Vodafone Vízilabda Aréna 

működtetésében, a Red, Tuti és más szolgáltatás-csomagok bevezetésében, a MobilTárca bemutatásában 

és a hozzá kapcsolódó fogyasztói edukációban, a ReadyPay fizetési megoldás piaci bevezetésében, vagy a 

roaming korlátok lebontásában. Minden szempontból kiemelkedő projekt volt a Vodafone Digitális Iskola 

Program előkészítése, bevezetése és folyamatos fejlesztése, aminek keretében az ország 24, kisebb és 

nagyobb településén szerveztünk sikeres média rendezvényeket.  

Tanácsainkkal segítettük a Vodafone Magyarország működését kritikus szituációkban, a frekvencia tender 

idején, az állami ügyfelekkel és intézményekkel folytatott kommunikáció során és egyes válsághelyzetekben 

is. Emellett számos előadást, újságcikket és más publikációt állítottunk össze a Vodafone Magyarország 

elnöke számára. 

Az elmúlt évek során a TKP változatos és széleskörű tanácsadói tevékenységet végzett és végez az egyik 

legnagyobb hazai áramszolgáltató, az ELMŰ részére, sikeresen közreműködött a ZTE Magyarország új 

felsővezetőjének a hazai piacra való bevezetésében. Az ügynökség irányítja a Hírközlési Érdekegyeztető 

Tanács kommunikációs tevékenységét, továbbá a több mint 40 éves EAST zenekar kommunikációs partnere 

és social media aktivitásainak szervezője, valamint számos kulturális és gasztronómiai projekt 

kommunikációs partnere. 

 

Kapcsolat 
 

                       Márton György, ügyvezető  

Telefon: 20/931-2233 

martongyorgy@tkpconsulting.hu 

www.tkpconsulting.hu 

www.facebook.com/TkpConsulting/ 
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