
 



 

 

 

Sikeres évzárás, korai évindítás, beteljesített küldetés a Gender Racing Teamnél 

Az új versenyszezon felé vettük az irányt 
 

A Gender Racing Team a 2022-es szezont a korábbi évek sikertörténet-folytatásának szánta sportszakmai 

szempontból, de ez a kijelentés nem pusztán a versenyeken való részvételre, hanem a kommunikációra és a 

szurkolókkal való találkozásra egyaránt igaz. Gender Tamás már a csapat alapításakor azt a célt tűzte maga elé, 

hogy a Formula1-es versenyistállókhoz hasonlóan minden szempontból profizmus jellemezze a GRT szakmai 

munkáját, amelyhez egységként működő csapatot kellett toboroznia a csapatfőnöknek.  

   

Az elmúlt években mindig új célt tűzött maga elé Magyarország legismertebb formula autós csapatfőnöke és 

csapata is. A korábbi évek sikeres alapozásának köszönhetően az új évtized nyitószezonját, azaz a 2020-as 

esztendőt az istálló fennállásának addigi legsikeresebb versenyévének lehetett nevezni. A sikertörténet pedig 

töretlenül folytatódott, hiszen 2021-ben a legtöbb országban, nagy versenyhelyszíneken is bizonyította 

profizmusát a GRT. 2022-ről pedig elmondhatja a csapat, hogy igazi egységként működtek, minden helyzetben 

feltalálták magukat. 

    

Ez a folyamatos felfelé emelkedés, a profizmus fokozása azonban nem csupán a versenypályákon volt igaz, 

hanem a szurkolói tábor növelésében és a kommunikációs tevékenységben egyaránt. – Úgy gondolom, hogy a  



 

 

 

versenyeken elért eredmények mellett az is fontos, hogy egyre több ember ismerje meg a csapatot, s azt a 

teljesítményt, amelyet a versenypályákon nyújtunk. Fontos, hogy Magyarországon belül és hazánkon kívül is egyre 

többen szurkolnak nekünk, amely meglátszik a social media követőink számán is. Ennek tükrében a kezdetektől 

törekedtem arra, hogy ne csak online felületeken, hanem országos és nemzetközi sajtóorgánumokban is 

megjelenjünk, a csapatot és szponzorainkat képviselve – hangsúlyozta Gender Tamás.  

      

A csapatfőnök hozzátette, hogy az elmúlt években folyamatosan bővült a GRT social media megjelenési köre. Első 

lépésként gyakorlatilag húszszorosára növelték az eléréseket 2019-hez képest. Míg 2019-ben 87 ezer, addig 2020-

ban 1,6 millió, 2021-ben 3,8, 2022-ben pedig 11,6 millió éves elérést produkált a csapat a PR-marketing 

szakemberek segítségével a social media felületeken. Mindeközben pedig a likeok száma az éves 2,5 ezerről 30 

ezerre emelkedett. Ehhez jött a csapat Alfa-generációs gokartosa, akinek a felületit szintén sikerrel vették kézbe 

a szakemberek, hiszen 12,6 milliós elérés mellett 103 ezer like-ot tudott bezsebelni Gender Tamás Junior és a 

Gender Racing Team kommunikációs csapata. 

Gender Tamás elmondta, hogy a tevékenység alapvető kritériuma volt a 2022-es versenyévadban a megelőző 

évben hatalmas előrelépést tett social media aktivitás fenntartása, gyarapítása, amelyet azonban befolyásolt a 

korábbi évekhez képest a versenyek számának csökkenése. A kommunikációs elérés gyarapításának alapvető 

megvalósítási felülete volt angol-magyar nyelvű filmek készítése, hírek írása, fotók készítése, hírlevelek 

összeállítása, sajtóanyagok és szakmai anyagok gyártása, design anyagok létrehozása, hiszen egyrészt már évek 

óta nyit a formula autós csapat a külföldi szurkolók felé, illetve a profi versenyzés mellett kommunikációs 

szempontból is a profizmust tartják szem előtt.  

 

   
 



 

 

 

Ez a profi szemlélet messzemenően kiterjed a versenyeken kívül az autós rendezvényeken történő megjelenésre 

is, amelyek közül az első az Autó, Motor és Tuning Show (AMTS) élő autóépítésén való jelenlét február első 

hétvégéjén, amelyen csupán kevés csapat vagy kiállító képviseltetheti magát. 

 

    
 

- Az elmúlt években az országos sajtóban történő megjelenést erősen növeltük, s néhány alkalommal a 

nemzetközi sajtóban is hírt adtak rólunk. Ehhez képest az idei évben minden versennyel kapcsolatban 

megjelentünk a Eurosporton, azaz 54 országban és 20 nyelven nézhettek olyan összefoglalókat a szurkolók és 

a televíziónézők, az összefoglalókban pedig frekventált helyen szerepelt minden alkalommal a Gender Racing 

Team – húzta alá Gender Tamás.  

 

 
 

A Eurosport televíziós elérés 43, 7 milliós volt, melynek keretében 17,9 millió különböző magyar és külföldi nézőt 

értünk el, összesen 400 TV spoton keresztül a versenyidőszakban a Eurosport1 és Eurosport2 műsorán. 5 

spotkampány biztosította a nézők folyamatos elérését. Ezek a kampányok 30 másodperces beharangozó 

promóciós filmeket tartalmaztak, amelyek többnyire a korábbi versenyek legjobb pillanataira szorítkoztak az 

adott versenyhelyszínre vonatkozóan. Ezekben is kivétel nélkül helyet kapott a Gender Racing Team. Az OTS  

 



 

 

 

értéke azt mutatja, hogy egy elért néző átlagosan 2,4 feletti reklámfilmet látott a kampányból. Előkelő 

közönséget ért el a kampány, hiszen 24,4 millió emberre volt hatással.  

A EUROSPORT-ra vonatkozó digitális kampány is kivételes mutatókat hoz, hiszen 5,1 a teljes elérés és 8,2 ezer 

a felkerült anyagokra kattintás. 

 

 
 

A lineráis kampány tekintetében elmondható, hogy 29 alkalommal láthatták a vizsgált periódusban, azaz a 

versenyidőszakban a Gender Racing Teamet a EUROSPORT 1-2 műsorában, 10 nyelven, 50 országban. Ez 

kivtételesen magas számnak tekinthető. A legnagyobb nézettséget a Hungaroring, aztán a Brno, majd pedig 

harmadik helyezettként a Slovakiaring versenyhétvégéje produkálta, s mára elmondható, hogy nemcsak a 

versenykommunikáció, hanem a rendezvények kommunikációja is hangsúlyossá vált, így biztosítva partnereink 

egész éves sajtómegjelentetését – húzta alá a csapatfőnök. 

Az Instagram oldal gyakorlatilag nem vállalati oldalként működött korábban, s a 2022-es versenyévadban 

kezdődött meg ezen felület célorientált kommunikációs kihasználása. Ennek ellenére ez a felület kiugróan 

magas adatokat produkált, hiszen több mint 7 millió ember ért el az Instagramon a Gender Racing Team, 11,5 

ezer like-ot hozott, s 134-szeres sikerességet mutat a megelőző évhez képest.  
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KÖZÖSSÉGI MÉDIA MEGJELENÉSEK 

 

Ha érdekel az autó-és motorsport világa és szeretnél versenymérnök lenni, akkor ajánljuk figyelmedbe az alábbi 

képzési lehetőséget! Sok sikert kívánunk! 

 

 

Borítóképcsere 

 

 

 



 

 

 

Már csak néhány nap van hátra és indul az élő autóépítés a Westend City Centerben. Az exkluzív helyszínen a 

Gender Racing Team természetesen idén is képviselteti magát! Várunk benneteket február 2-től minden nap 10 

és 18 óra között! Találkozzunk élőben a Westend legalsó szintjén, a Millenium udvarban! 

 

 

Minden előkészítve, a Gender Racing Team már arra készül, hogy a csütörtökre virradó éjszaka felállítsa 

standját a WestEnd CityCenter-ben. Csütörtöktől találkozzunk az AMTS élő autóépítés helyszínén! Nézzétek meg 

kiállított formula autónkat és szívesen válaszolunk élőben kérdéseitekre is! Találkozzunk a Westendben! 

 

 


