Mit akar a PNYME tagság?
A PA PÍR- É S N YOMDA IPA RI EGYE SÜLE T JÖV¸BELI RENDE Z V ÉN YEIV EL K A PCSOL ATBA N
Faludi Viktória, Tóth Gábor

A pandémia átírta a személyes hétköznapjainkat és üzleti folyamatainkat is.
Az új igények és kihívások új (szükség)megoldásokat hoztak magukkal, amelyek
gyökeresen megváltoztatták a kapcsolattartás hagyományos formáit.
A kérd ív remek visszajelzés számunkra, hogy a PNYME a lehet legjobb módon
szervezhesse rendezvényeit és a nyomda- és papíripar szerepl inek igényeit szolgálhassa. Ezúton is köszönjük a 106 együttmköd nek, hogy válaszaival segítette
munkánkat!
1. A pandémia eltti idszakhoz képest
megváltoztak az Ön személyes részvételen
alapuló rendezvénylátogatási szokásai?
 Alapveten nem változott, ezután is részt fogok venni a PNYME rendezvényeken.
 Alapveten nem változott, eddig sem vettem
részt a PNYME rendezvényeken.
 Igen, sokkal jobban meggondolom, hogy mi1
lyen rendezvényen vegyek részt személyesen.

2. Ön milyen részvételen alapuló rendezvényeket, konferenciákat preferál
a jövben?
 Inkább a személyes részvételt preferálom.
 Inkább az online részvételt preferálom.
 A személyes és online (hibrid) részvételi lehetséget preferálom.
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Igen, sokkal jobban meggondolom, hogy milyen rendezvényen vegyek résztszemélyesen
Alapvetően nem változott, eddig sem vettem részt a PNYME rendezvényeken
Alapvetően nem változott, ezután isrészt fogok venni a PNYMErendezvényeken
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45%
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A válaszadók 42%-a nem változtat a rendezvényen való részvételi szokásain, 45% jobban megfontolja, hol vegyen részt és a maradék 13%, aki
eddig sem vett részt rendezvényeken.
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49%

36%

15%
A válaszadók csaknem fele elnyben részesíti az
online-offline hibrid rendezvényeket, 15%-a szívesebben vesz rész online rendezvényen, míg a
válaszadók 36%-a továbbra is csak a személyes
jelenlét híve.
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3. Van-e a cégüknél jelenleg érvényben
rendezvénylátogatási tilalom?
 Nincs ilyen korlátozás.
 Igen, június végéig.
 Igen, szeptember végéig.
 Igen, 2021. év végéig.

5% 2%

5. Örömmel fogadná, ha a jövben minden
PNYME rendezvényhez csatlakozhatna akár
online módon is (pl. Zoom-webinar)?
 Nem preferálom ezt a lehetséget.
 Igen, inkább ezt a módot preferálom a személyes részvétel helyett.
 Igen, de csak akkor, ha személyesen nem tudok
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részt venni azon.

14%

20%
73%

Nem preferálom

17%

Igen, inkább ez
aszemélyes rés

69%

Igen, de csak ak
tudok részt ven

A cégek csaknem háromnegyedénél nincs rendezvénylátogatási tilalom és a korlátozás várhatóan az év végéig mindenütt feloldásra kerül.

A válaszadók 86%-a hasznosnak találná online
rendezvény szervezését, de 69%-uk csak akkor,
ha nem lehet hagyományos módon megtartani.

4. Ön (ahogyan az aktuális szabályozás lehetvé teszi) szívesen részt venne egy
bemelegítnek szánt egynapos PNYME
workshopon már 2021 júniusában?
 Nem, még korainak találom.
 Igen, én biztosan részt vennék.
 Igen, többen is mennénk a cégtl.
 Talán majd 2021 szétl.

6. Örömmel fogadná, ha a PNYME szervezne
olyan online fórumot, ahol a legaktuálisabb,
a szakmát foglalkoztató kérdések/problémák
megvitatására kerül sor?
 Biztosan nem csatlakoznék ezen online
meetingekhez.
 Ha a téma számomra is érdekes, szívesen be6
csatlakoznék online.
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36%

Biztosan ne
onlinemeet

Amennyibe
szívesen be

3%

28%

A válaszadók 31%-a már júniustól részt venne rendezvényen, 36%-a szeptembertl, míg 33% korainak tartja a rendezvények szervezését az idén.

83%
A válaszadók 83%-a szívesen csatlakozna online
fórumokhoz.
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7. Örömmel fogadná, ha a rögzített PNYME
webinarokat szabadon elérhetné, és bármikor visszanézhetné a www.pnyme.hu
weboldalunkon?
 Nem érdekelnek az ilyen tartalmú rögzített
tartalmak.
 Igen, szívesen megnézném, ha pl. lemaradtam
az aktuális eseményrl.
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10%

1%
11% 10%
Nem érdekelnek az ilyen tartalmú rögzített
tartalmak

37%

Építők generációja ‐ 1

Baby boomer ‐ 1946‐1

X generáció ‐ 1965‐19

41%

Y generáció ‐ 1980‐19

Igen, szívesen megnézném, ha pl.lemaradtam
az aktuális eseményről

90%
A válaszadók 90%-a szívesen venné, ha a rendezvények eladásai online is elérhetek, újból
megtekinthetk vagy elmulasztott részvétel esetén pótolhatók lennének.
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Z generáció ‐ 1995‐20

Építk generációja a második világháború
vége eltt születettek (–1946). Utánuk jönnek
a Baby boomerek (1946–1964) – vagy nálunk
önkényesen kitágítva a kort, a Ratkó-korszak
szülöttei. Azután érkeznek a betvel jelölt generációk: az X generáció az 1965–1979, az Y generáció az 1980–1994-ben születettek, a Z generációsok pedig az 1995–2010-esek.
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A válaszok 78%-át a Baby Boomer és az X generáció képviselitl kaptuk.
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A legnagyobb érdekldéssel övezett témák a válaszadók körében a Press, a szakmatörténet és
a Prepress területet ölelik fel, de a grafikonból jól látható a további területek népszersége.

BÉKÉSCSABA,
F LEXÓSZI M PÓZI U M 2 021
S Z E P T E M B E R 1 6 – 1 7.
További részletek hamarosan a www.pnyme.hu és www.mgonline.hu honlapjainkon
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