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1.  A pandémia el�tti id�szakhoz képest  
megváltoztak az Ön személyes részvételen 
alapuló rendezvénylátogatási szokásai?

 � Alapvet�en nem változott, ezután is részt fo-
gok venni a PNYME rendezvényeken.

 � Alapvet�en nem változott, eddig sem vettem 
részt a PNYME rendezvényeken.

 � Igen, sokkal jobban meggondolom, hogy mi-
lyen rendezvényen vegyek részt személyesen. 

2.  Ön milyen részvételen alapuló rendez- 
vényeket, konferenciákat preferál  
a jöv�ben?

 � Inkább a személyes részvételt preferálom.
 � Inkább az online részvételt preferálom.
 � A személyes és online (hibrid) részvételi lehe-
t�séget preferálom. 

A válaszadók csaknem fele el�nyben részesíti az 
online-offline hibrid rendezvényeket, 15%-a szí-
vesebben vesz rész online rendezvényen, míg a 
válaszadók 36%-a továbbra is csak a személyes 
jelenlét híve.

Mit akar a PNYME tagság?
A PAPÍR- ÉS NYOMDAIPARI EGYESÜLET JÖV¸BELI RENDEZVÉNYEIVEL KAPCSOLATBAN

Faludi Viktória, Tóth Gábor

45%

13%

42%

1 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

36%

15%

49%

2
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A válaszadók 42%-a nem változtat a rendezvé-
nyen való részvételi szokásain, 45% jobban meg-
fontolja, hol vegyen részt és a maradék 13%, aki 
eddig sem vett részt rendezvényeken.

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 szolgál-
hassa. Ezúton is köszönjük a 106 együttmköd nek, hogy válaszaival segítette 
munkánkat!
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5.  Örömmel fogadná, ha a jöv�ben minden 
PNYME rendezvényhez csatlakozhatna akár 
online módon is (pl. Zoom-webinar)?

 � Nem preferálom ezt a lehet�séget.
 � Igen, inkább ezt a módot preferálom a szemé-
lyes részvétel helyett.

 � Igen, de csak akkor, ha személyesen nem tudok 
részt venni azon.

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

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 
meeting ekhez.

 � Ha a téma számomra is érdekes, szívesen be-
csatlakoznék online.

3.  Van-e a cégüknél jelenleg érvényben  
rendezvénylátogatási tilalom?

 � Nincs ilyen korlátozás.
 � Igen, június végéig.
 � Igen, szeptember végéig.
 � Igen, 2021. év végéig.

A cégek csaknem háromnegyedénél nincs ren-
dezvénylátogatási tilalom és a korlátozás várha-
tóan az év végéig mindenütt feloldásra kerül.

4.  Ön (ahogyan az aktuális szabályozás lehe- 
t�vé teszi) szívesen részt venne egy  
bemelegít�nek szánt egynapos PNYME  
workshopon már 2021 júniusában?

 � Nem, még korainak találom.
 � Igen, én biztosan részt vennék.
 � Igen, többen is mennénk a cégt�l.
 � Talán majd 2021 �szét�l.

A válaszadók 31%-a már júniustól részt venne ren-
dezvényen, 36%-a szeptembert�l, míg 33% korai-
nak tartja a rendezvények szervezését az idén.
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Biztosan nem csatlakoznék ezen
onlinemeetingekhez

Amennyiben a téma számomra is érdekes,
szívesen becsatlakoznék online

%

A válaszadók 83%-a szívesen csatlakozna online 
fórumokhoz.
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A válaszok 78%-át a Baby Boomer és az X generá-
ció képvisel�it�l kaptuk.

Épít�k generációja  a második világháború 
vége el�tt születettek (–1946). Utánuk jönnek 
a Baby boomerek (1946–1964) – vagy nálunk 
önkényesen kitágítva a kort, a Ratkó-korszak 
szülöttei. Azután érkeznek a bet�vel jelölt ge-
nerációk: az X generáció az 1965–1979, az Y ge-
neráció az 1980–1994-ben születettek, a Z gene-
rációsok pedig az 1995–2010-esek.

7.  Örömmel fogadná, ha a rögzített PNYME 
 webinarokat szabadon elérhetné, és bár- 
mikor visszanézhetné a www.pnyme.hu  
weboldalunkon?

 � Nem érdekelnek az ilyen tartalmú rögzített 
tartalmak.

 � Igen, szívesen megnézném, ha pl. lemaradtam 
az aktuális eseményr�l. 

A válaszadók 90%-a szívesen venné, ha a ren-
dezvények el�adásai online is elérhet�ek, újból 
megtekinthet�k vagy elmulasztott részvétel ese-
tén pótolhatók lennének.
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Építők generációja ‐ 1946 előtt született

Baby boomer ‐ 1946‐1964 közöttszületettek

X generáció ‐ 1965‐1979 közöttszületettek

Y generáció ‐ 1980‐1994 közöttszületettek

Z generáció ‐ 1995‐2010 közöttszületettek

A legnagyobb érdekl�déssel övezett témák a válaszadók körében a Press, a szakmatörténet és  
a Prepress területet ölelik fel, de a grafikonból jól látható a további területek népszer�sége.

B É K É S C S A B A ,
F L E X Ó S Z I M P Ó Z I U M  2 0 2 1 
S Z E P T E M B E R  1 6 – 17. 

További részletek hamarosan a www.pnyme.hu és www.mgonline.hu honlapjainkon
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