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“Zenei kommunikációval foglalkozom, a hivatásom az, hogy eljuttassam
minél több emberhez azt, milyen szuper koncertek, bulik vagy akár
művészeti programok várnak rájuk a Budapest Parkban.”

Így néz ki egy napom:

A zeneiparban egyszerre a legszebb és a legnagyobb kihívás az, hogy nem egy
fix időtartamban végzett munka, ahol van egy kialakult rutin - ha kell, akkor az
éjszaka közepén is rendelkezésre állok. Éppen ezért a napok is teljesen
változatosan telnek - természetesen a Budapest Parkban is van nappali
munkavégzés, és szezonon kívül is rengeteget dolgozunk azon, hogy a
következőt előkészítsük. A terhelés teljesen kiszámíthatatlan, viszont cserébe
sosem unatkozom. Az én elsődleges feladatom az újságírókkal való
kapcsolattartás - sajtóanyagok megírása, ezek megjelentetése, különböző
online vagy print médiafelületek vásárlása, az akkreditációk intézése, interjúk
szervezése és lebonyolítása. Ha úgy vesszük, hidat képzek az előadók és az
újságírók közt. De például a Parkban fellépő nemzetközi előadóknál én vagyok
az elsődleges marketing kapcsolattartó, így mindenféle helyszínen felmerülő
kérdésre (pl. Facebook live, fotózás, stb.) is én keresem a választ. Nagyon sok
szöveget is írok, amikkel rengeteg felületen (pl. a Park Facebook eventjeiben, a
honlapunkon) találkozhattok. De ezen kívül rengeteg egyéb, ad hoc jellegű
dolog merül fel, így egyáltalán nem meglepő, ha egy fotózáson vagy egy
forgatás közepén találom magam, pedig csak egy meetingre indultam.


Mit szeretek benne?

Egészen régóta imádom a zenét, és sokáig nem gondoltam azt, hogy ez
hivatásszerűen is része lehet az életemnek. Szeretem azt, hogy a Parkba azért
érkeznek az emberek, hogy kinthagyják a valóságot, és önfeledten
szórakozzanak. Azt szeretem a legjobban, amikor egy koncerten egyszerre
emelkednek a kezek a magasba, amikor mosolygó, boldog embereket látok,
akiknek tudom, hogy ez az este akár egy életre szóló élményt adhat.


Mi a nehéz benne?

Az állandó készenlétben levés a legnehezebb számomra - tulajdonképpen
állandóan, éjjel-nappal elérhetőnek kell lennem, hiszen bármikor jöhet egy
váratlan helyzet.


Mi a célom a munkámban?

A célom az, hogy estéről estére rengeteg ember érezze azt, hogy ha a Parkba
jön, akkor tuti, hogy egy olyan élménnyel távozik majd, amit még legalább
hetekig mesélhet.
Kinek ajánlom?

Azt gondolom, ez a munkakör tényleg csak azoknak működik, akik élnek-halnak
a zenéért, akiknek ez nem csak a hivatása, hanem a szenvedélye, a
mindennapjai része.
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