
A pályázat célja
az egyetemen a megszerzett elméleti tudás gyakorlatba ültetése

A feladat célja
Alakíts ki egy kreatív megoldásokat bemutató marketing mixet álmaid szezonális 
sportáruházára vonatkozóan a Decathlon számára akár a jelenlegi üzleti modelltől 
elrugaszkodva. 
(A szezonális sportáruház: egy kiemelt, fontos kereskedelmi időszakban 3-4 hónapig 
nyitva tartó áruház, melynek célja közelebb vinni a vásárlókhoz és elérhetővé tenni adott 
sport termékeit és kapcsolódó szolgáltatásokat)

Résztvevők köre
• A jelentkezés nyitott minden aktív hallgató számára 2020/2021 tavaszi félévében 
• A feladat kidolgozására egyénileg van lehetőség
• A pályázatban az első 100 pályázat vehet részt (érkezési sorrend alapján)

A leadandó pályázat/prezentáció formája
• Google dia- max 20 dia -(max. 15 perces prezentáció) a diák stílusa, átláthatósága, 

design-ja legyen prezentálható formában
• Videó: Szeretnénk a pályázókat személyesen is megismerni, ezért a pályázat mellé 

csatolva kérjük egy 1-2 perces rövid, frappáns sportos videót is, amellyel plusz 
pontok szerezhetőek.

• Önéletrajz

Konzultáció 
Google Meet-en keresztül
• 2021.03.16. 15:00-16:00
• 2021.03.23. 17:00-18:00
• 2021.03.30. 17:00-18:00

Pályázat leadása
Az elkészült munkád a lenti címre küldd el nekünk, és a tárgyban szerepeljen az 
egyetem és a hallgató neve. 
rise@decathlon.com

Az elektronikus pályázatok leadásának határideje 
2021. április 5.

A legjobb 10 pályázat kihirdetése 
2021. április 19.

Szóbeli forduló
2021. április 28. (online, google meet-en) a leadott anyag szóbeli bemutatása után 
kerül meghatározásra a végső rangsor és a nyertes pályázatok.

Elbírálás
• a győztesek kiválasztása a Decathlon három képviselőjének (áruházvezető, helyi 

toborzási felelős és központi HR munkatárs) és az egyetem delegáltjainak közös 
zsűrizése alapján dől el. 

Elérhető nyeremények
• az első három helyezett egyén I. helyezett 40.000 Ft/fő, II helyezett 30.000 Ft/fő, III 

helyezett 20.000 Ft/fő nyereményt kap a Decathlon felajánlása alapján és lehetőséget 
egy online interjúra a veszprémi áruház nyitott pozícióra 
  

• a Decathlon felajánlása alapján egy pályázó a legkreatívabb megoldás különdíját 
kaphatja meg, ami  egy TOWN 5 XL FELNŐTT, OXELO roller lesz

Cégtörténet
A Decathlon francia vállalat, 1976-os alapítása óta 60 országban van jelen, 1697 
áruházzal, ezzel Európa piacvezető sportszergyártó-és forgalmazó vállalata. 
1986-tól kezdte meg a cég sajátmárkás termékek gyártását, azért, hogy továbbra is 
elérhető áron a legjobb minőséget tudja biztosítani vásárlói számára. 
A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 47 saját márkás termék jelent már meg a 
piacon, és 70 féle sportág termékeit forgalmazza a cég világszinten. 
A Decathlon Magyarországon 2005-ben nyitotta meg első áruházát Budaörsön, és 
jelenleg 24 állandó, valamint 1 szezonális áruházat és webshopot működtet. 
Nagy alapterületű áruházainkban (a vonzáskörzetnek és a tervezett forgalomnak 
megfelelően 800–8000 m² vásárlótér) szinte minden termékünk kipróbálható, bizonyos 
termékeink tesztelésre kölcsönözhetőek is. Áruházanként 20–120 sportos, sportszereink 
használatáról képzett munkatárssal fogadjuk vásárlóinkat. 2010-ben megnyílt az első 
magyarországi regionális raktár Hatvanban, 2014-től pedig az online értékesítés.

A Decathlon az alábbi értékeket vallja sajátjának: vitalitás, felelősségtudat, nagylelkűség, 
hitelesség.

A vállalat missziója: „Fenntartható módon elérhetővé tesszük a sportolás örömét és 
jótékony hatását a lehető legtöbb ember számára.”

Álmaid szezonális sportáruházának megtervezése
Képzelj el egy olyan üzletet, amely egy szezonális sportot támogat, 

közel a felhasználókhoz és a felhasználás helyéhez!

• Kik a vásárlóid/célcsoportod? -> Kiknek értékesítesz?
• Mit értékesítesz? → kínálatban milyen sportokra helyezed a fókuszt? Határozd 

meg az általad forgalmazott sportszerek  választékát, vedd figyelembe a 
helyszín kiválasztásakor megismert információkat- pl. milyen sportélet van a 
környéken, a városban

• Hol értékesítesz? (Magyarországon belül a lehetséges nyitási helyszínekről, 
városokról részletes indoklással) Sorolj fel  minden olyan szempontot amit 
a helyszín kiválasztásnál mérlegeltél. (megtérülés, város összetétele, helyzete, 
népszerű sportok, stb)   

• Mi a nyitás pontos dátuma? Milyen időszakban tart nyitva a szezonális áruházad?
• Kikkel teszed mindezt? → Munkaerő létszáma, struktúra, a kiválasztásnál mire 

helyezed a hangsúlyt? Hány emberrel dolgozol? Ebből hány vezető és hány 
sporttanácsadó?

• Hogyan kommunikálsz róla? (cél, üzenet, média, becsült költségek, 
kommunikáció hatékonyságának mérhetősége)


