
       A  protokoll  multivokalitása

Általános áttekintés az apolitikus protokoll előtérbe kerüléséről a XXI. században a politika, a diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok 

világában és az üzleti-hivatali kapcsolattartásban: interdiszciplináris jellege (határterületei), speciális szakágai, nemzetközi 

megjelenése a kulturális különbségek okán. A protokoll fejlődéséről és adaptivitásáról: best practices az online rendezvény-

szervezésben és a digitális térben történő kommunikációs szituációkban: miért elengedhetetlen, hogy önálló entitásként 

(magánszemélyként) vagy intézmény/szervezet képviseletben eljárva tisztában legyünk az alapvetésekkel? Mikor bízzunk meg 

szakembert, hogy segítsen az eligazodásban? Hogyan ismerhető fel a protokollszakmai hitelesség? Milyen feladatokra és milyen 

kérdésekben  lehet / érdemes  felkérni  protokollszakértőt,  és  megbízóként  milyen  elvárásaink  lehetnek?

       Sportdiplomácia  és  sportprotokoll 

A diplomácia szakterületén megjelenő protokoll a legösszetettebb ismereteket igényli; a sportdiplomácia mai értelmezésben túl-

mutat a szakdiplomácia so� power eszközén. A sport nagy láthatóságú események sorát jelentheti az állami szereplők mellett           

az üzleti szférában megjelenők számára is. A sport – megfelelően alkalmazva – országimázs-formáló eszköz, egyben szponzorok, 

támogatók nemzetközi megjelenésének egyik kiemelt eszköze lehet. Hogyan növeli egy vállalati szereplő reputációját az, ha egy 

általa szervezett vagy támogatott sporteseményen kiválóan működik a protokoll?

A sport mikroszinten is értékteremtő, nem véletlen, hogy a sikeres vezetők között sokan rendszeresen sportolnak. Csapatmunka, 

tisztelet, elhivatottság, kitartás, becsületes munkavégzés, eredményorientáció, lojalitás, fegyelem, nemzetköziség: ezek azok             

az  értékek,  melyeket  a  sport  megtaníthat  és  amelyek  a  munka  világában  is  keresett  kvalitások.

        Önképzés  és  karrier,  tervezés  és  adaptivitás,  mozgatórugók,  erőforrások  és  leadership

Hogyan  lehet  tudatosan  sokrétű,  szinergiákra  épülő  karriert  építeni,  értéket  teremteni  és  nőként  vezetői  szerepeket  betölteni?

"A protokoll sokkal több, mint szakma és hivatás. A protokoll a XXI. századi értelmezésben szemléletet, attitűdöt jelent." – vallja          

az előadó. Cégalapítás? Könyvírás? Civil szakmai szervezet alapítás? Kiállításkezdeményezés? Egyetemi szakalapítás? Szakmai 

versenyrendezés? Civil díjalapítás? Nemzetközi szakmai magazin indítás? Nemzetközi szakmai közösség egyetemes elismerésének 

kezdeményezése? Pro bono társadalmi szerepvállalás? Az elmúlt évtizedek szakmai tapasztalataira alapozva ilyen és ehhez hasonló 

kérdésekben kaphat választ. A siker mindenkinek mást jelent, de bármely területen is tervez, a személyes és szakmai kompetenciák 

kongruensek: önismeret, bátorság, pozitív hozzáállás, szakmai és emberi alázat, kreativitás, hatékony időmenedzsment, niche-

területek feltérképezése, alapos kutatómunka, információszerzés, kitartás és aktív, releváns kapcsolati háló kialakítása és 

működtetése – a hitelesség jegyében, hiszen "nem elég hiteles szakembernek lenni, annak is kell látszani".  És hogyan kapcsolódik 

mindehhez a protokoll és miben tudja támogatni a sikeres karrierépítést? Kérdezze a szakembert!
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