
A COVID-19 járvány iparágunk történetének leg nagyobb kihívá-
sával állít szembe minket. Az elhúzódó védekezés miatt minden 
bizonnyal az egyik utolsó újra induló szektor leszünk, így kritikus, 
hogy a tiltá sok feloldása után a lehető leghamarabb talpra álljon 
a szakma és a válság előtti fordulatszámra pörögjön fel. Célunk 
egy olyan imázskampány elindítása, amely iparági összefogás 
útján mozgósítja a fogyasztókat és ébreszt bennük igényt a 
mihamarabbi újraindulásra.

A globális, több mint 1000 milliárd dolláros MICE iparág elmúlt 
éveinek szárnyalása Magyarországon is hatalmas ugrást hozott 
az iparágban. A fellendülő hiva tás turizmussal párhuzamosan szig-
nifikáns növekedést produkált az ahhoz kapcsolódó szolgáltatói 
oldal is. A járvány okozta korlátozások által a rendezvényipar az 
egyik legsúlyosabban érintett szektorrá vált. A fogyasztói igények 
miatt azonban az ágazat hatalmas belső lendülettel rendelkezik, 
így joggal bízhatunk abban, hogy a szigorítások feloldása után 
újra, szinte azonnal dinamikusan növekvő pályára áll. Ennek viszont 
elengedhetetlen feltétele, hogy a korlátozások végéig fenntartsuk 
az érdek lődést a keresleti oldalon.

A Special Effects Zrt. és a Visual Europe Group, a regionális 
technológiai szolgáltató piac két legnagyobb, komoly nemzet
közi rutinnal rendelkező szereplője, közösen indítja útjára 
a Power Of Live Events kampányt, aminek keretében iparági 
össze  fogásra buzdítják a szektor tagjait. 

Örömmel látunk minden olyan hazai és nemzetközi csatlakozót, 
aki közvetve vagy közvetlenül érintett a jelen legi helyzetben, és 
szeretne velünk együtt tenni az iparág mielőbbi talpra állításáért. 
Kreatív ügynök ségek, technológiai és catering szolgáltatók, 
rendez vényhelyszínek, beutaztatók, turisztikai szereplők, most 
rajtunk a sor!

Célunk az, hogy folyamatosan fenntartsuk az élő rendezvények 
iránti keresleti és fogyasztói igényt, amelyet pozitív, releváns 
emlékek felidézésével szeretnénk elérni. Ehhez digitális felületet 
és arculatot biztosítunk, amely segítségével a felhasználók 
közös ségi médiaplatformokkal kompatibilis, esztétikus tartal mat 
generálhatnak. 

Idézzük fel közösen a társas érintkezések, személyes jelenlét 
és szociális interakciók felejthetetlen pillanatait, és fogjunk össze 
a szektorért, amely mindezt lehetővé teszi.

További részletek a kampányról és a részvétel menetéről
a www.powerofliveevents.com weboldalon.
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