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1. ÉRTÉKESÍTÉS ÉS MARKETING 

Sokan, és sokat beszélnek az értékesítésről, és marketingről. Kicsit olyan ez a 

terület, mint a labdarúgás, a legtöbb ember azt gondolja magáról, hogy alapból, 

veleszületetten ért hozzá. Ha azonban meg kellene fogalmazni pontosan, hogy 

mi az értékesítés, és mi a marketing, lehet-e őket egymás szinonimáiként 

használni, akkor már elég vegyes válaszokat kapnánk. Ha tudja is valaki, hogy 

két különböző dologról beszélünk, akkor is nehéz meghatároznia azt, hogy hol 

végződik az egyik, és hol kezdődik a másik, az átfedésekről nem is beszélve.  

Éppen ezért fontos tisztázni a fogalmakat, és azt, hogy mi a különbség a kettő 

között. Az értékesítés és a marketing jó esetben kéz-a-kézben járnak, és 

folyamatosan kiegészítik egymást. Nagyobb cégeknél külön részleg az 

értékesítés, és a marketing, kisebb cégeknél összevontan működik (LOWRY, 

2012). Bárhogyan is legyen a szoros kooperáció, folyamatos együttműködés 

kell, hogy jellemezze a kapcsolatukat. Philip Kotler, a chicagoi Northwestern 

University, Kellogg School of Managemenet marketingprofesszora szerint a 

marketing olyan tevékenységek rendszere, melyek legfontosabb feladata az ár 

(price), a disztribúció (place), és termék (product)/szolgáltatás promóció 

(promotion), összhangban a szükségletekkel, megcélozva vásárlókat, piacokat, 

annak érdekében, hogy a vállalat célkitűzései teljesüljenek. Emellett Kotler az 

értékesítést, mint folyamatot úgy definiálja, hogy az a vásárló meggyőzése arról, 

hogy egy cég termékét/szolgáltatását vásárolja meg. Az értékesítés a cél, a 

marketing pedig eszköz, mely az értékesítést elősegíti.  A jobb megértés 

érdekében a különbségeket az alábbi táblázat szemlélteti: 

1. táblázat, Különbségek az értékesítés és marketing között. Forrás: AMA, 2013;PRABHAT, 

2011(saját szerkesztés) 

 

Marketing Értékesítés 

Definíció 

1. A marketing az üzleti tevékenység 

szisztematikus tervezése, alkalmazása, 

és ellenőrzése, annak érdekében, hogy 

a vevő és eladó egymáshoz közelebb 

kerüljön. 2. A marketing egy olyan 

tevékenység, folyamat, melynek során 

olyan ajánlatokat készítünk, 

kommunikálunk, juttatunk el a 

vevőkhöz, ügyfelekhez, a 

társadalomhoz, mely számukra értéket 

képvisel. (AMA,2013) 

Az értékesítés egy tranzakció 

két fél között, ahol az egyik 

fél, a vevő, megvásárolja a 

terméket/szolgáltatást a másik 

féltől, az eladótól, aki pénzt 

kap cserébe. 
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Időhorizont Hosszútávú Rövidtávú 

Stratégia "Csábító, hívogató" "Rámenős" 

Prioritás 
A marketing felkelti az igényt, a 

potenciális vásárlók érdeklődését. 

Az értékesítés során az 

érdeklődőből, potenciális 

vásárlóból valódi vásárló 

lesz. 

Fókusz A fogyasztók nagyobb csoportja, 

szegmensek 

Egyedi vásárlók, vagy a 

fogyasztók kisebb csoportja 

Interakció 
Jellemzően kevesebb a közvetlen, 

direkt személyes kontaktust. 

Általában több közvetlen, 

Személyes kontaktus 

jellemzi. (PRABHAT,2011) 

 

Megállapítható, hogy a marketing számára fontos, hogy jó legyen az értékesítés, 

az értékesítés számára pedig az, hogy jó legyen a marketing. Míg régebben az 

értékesítés centrikusság volt jellemző a szállodaiparban, mára a kombinált, 

értékesítési és marketing stratégia a célravezető.  

Egy szálloda esetében például, az, hogy csörögjenek a telefonok, legyenek 

látogatók a honlapon, ezek marketing feladatok. A cél, hogy legyenek 

érdeklődők. Az, hogy a telefonbeszélgetés során sikerül-e meggyőzni az 

érdeklődőt, és hogy hogyan sikerül meggyőzni, az már értékesítés. Ugyanígy a 

weboldalon, onnantól kezdve, hogy a látogató belép a foglalási folyamatba, 

elindul a „tölcsér”-ben lefelé, az értékesítés dolga az, hogy menet közben ne 

lépjen ki, és minél többen fejezzék be a folyamatot foglalással. 

Természetesen örök dilemma az, hogy a marketing vajon „valódi” érdeklődőket 

hozott-e az értékesítők látókörébe, vagy sem. Releváns volt-e az érdeklődő, 

vagy nem. Ha valaki azért hívja fel a szállodát, mert olvasta a marketing által 

készített hirdetést, mely szerint „Gyere a szállodánkba!”, és előadja, hogy ő 

jönne bizony, recepciósnak, akkor számára az értékesítés nehezen fog tudni 

szobát eladni… 

Végezetül, ha még lennének kétségeink afelől, hogy mi is a különbség az 

értékesítés és a marketing között, és hogyan kapcsolódnak egymáshoz, álljon itt 

egy utolsó, szemléletes hasonlat. 

Az értékesítésen dolgoznak a vadászok. Ők azok, akik elejtik a vadat. Ha kell, 

nesztelenül lopakodnak, ha kell, villámgyorsan döntenek, és természetesen 
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pontosan tüzelnek. Ehhez kell, hogy meglegyen a 

képességük. A marketingesek pedig azt mondják meg nekik, hogy hol 

vadásszanak, mire vadásszanak, és milyen töltényt használjanak. Nyilvánvaló, 

hogy teljesen más képességeket igényel a két terület, és az is nyilvánvaló, hogy 

egyik a másik nélkül szenved. Hiába vagy jó vadász, ha ott keresed a vadat, ahol 

nincs. És fordítva. Hiába tudod, hogy hol lehetne elejteni a vadat, ha remeg a 

kezed, amikor a puskát tartod. 

Bízom benne, hogy az anyag végére ki-ki készségei és képességei alapján fel 

tudja magát vértezni az értékesítéshez, vagy a marketinghez szükséges tudással, 

ismeretekkel. 
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2.  A SZÁLLODAI MARKETING 

Az elmúlt években a turizmus és ezen belül a szállodák teljesítménye rekordokat 

döntögetett. Nem nagyon lehet mostanában szállodásokat panaszkodni arra, 

hogy a forgalom ne lenne megfelelő, sőt még annál is jobb. Természetes, hogy 

ilyen piaci körülmények között egyre több szereplő próbál a kínálati oldalon 

megjelenni. A fokozódó verseny pedig azt jelenti, hogy még nagyobb hangsúlyt 

kell fektetni a marketingre. Ma már sem a szállodák, sem az éttermek nem 

bízhatnak abban, hogy pusztán a magas színvonalú szolgáltatás elegendő ahhoz, 

hogy sikeresek legyenek hosszú távon. Ehhez szükség van marketing 

ismeretekre, és azok tudatos, és magas színvonalú alkalmazására. Ebben a 

fejezetben megismerkedünk a számunkra fontos,  alapvető marketing 

definiciókkal és koncepciókkal, úgy mint a marketing mix, a marketing 

környezet, a marketing menedzsment ciklus, illetve a marketing szerepével a 

szálloda- és vendéglátóipar területén. 

2.1. Termékek és szolgáltatások 

Mielőtt belevágnánk a marketing rejtelmeibe, tisztáznunk kell, hogy mi a 

különbség a termékek, és a szolgáltatások között, mert a marketing stratégia más 

termékek, és más szolgáltatások esetében. A termékek kifejezést sok esetben 

általánosságban is használjuk, értve alatta szolgáltatásokat is. A szóhasználattól 

függetlenül viszonylag könnyű a különbségtétel, ha végiggondoljuk, hogy 

milyen tulajdonságokkal bírnak a szolgáltatások, és milyennel a termékek. Az 

alábbiakban a szolgáltatások legfontosabb jellemzőit, és azok következményeit 

tekintjük át, megemlítve a különbségeket a termékekhez képest. 

2.1.1. A szolgáltatások jellemzői 

1. Megfoghatatlanság 

A szolgáltatásoknak nincs tárgyiasult formájuk, megfoghatatlanok, 

immateriális jellegűek. A szolgáltatásról érzékszervi úton előre nem 

tudunk információt szerezni. Egy termék, pl. egy hajszárító vásárlás előtt 

megtekinthető, tapintható, kipróbálható, egy parfüm megszagolható, egy 

sajt, csoki esetleg megízlelhető, addig egy szolgáltatás esetében ezt a 

vevő nem tudja megtenni. Ez egy olyan bizonytalansági faktor, amely 

részben csökkenthető a szolgáltatást nyújtó korábbi teljesítményeiről 

kapott, gyűjtött információk alapján, akár pl. fényképek, videók 

segítségével. Mindezek azonban csak valószínűsítik a szolgáltató 
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jövőbeni teljesítményének milyenségét, a 

szolgáltatás ugyanis mindig egyszeri, és megismételhetetlen. Muszáj 

igénybe venni, átélni ahhoz, hogy első kézből megismerhessük. 

 

2. Elválaszthatatlanság 

Ez a jellemző azt fejezi ki, hogy a szolgáltatás nyújtása és felhasználása 

időben és térben egymástól elválaszthatatlan. A „termelés” és a 

„fogyasztás” egyidejűleg megy végbe. Ez a jellemző szorosan összefügg 

a tárolhatatlansággal. Míg konkrét termékek esetében a gyártás és az 

értékesítés közé általában beékelődik a minőségellenőrzés, szállítás, 

raktározás, addig a szolgáltatásoknál erre nincs mód, így a létrehozott 

minőség utólag nem korrigálható. Mivel a vevők jelen vannak a 

szolgáltatás nyújtása közben, ők maguk is a szolgáltatás részeseivé 

válnak. Egy gyorsétteremben például előfordul, hogy magunknak kell az 

italt adagolni a gépből, vagy éppen nekünk kell bejelentkeznünk egy 

repülőjáratra a check-in terminálnál. Akárhogy is van, a vevő 

elégedettségét az az összkép fogja meghatározni, melyben ő maga is a 

szolgáltatásnyújtás részesévé vált. 

 

3. Ingadozás/Változékonyság 

A szolgáltatásnyújtásban az ember alapvető szerepet játszik. Sajnos a 

teljesítményünk nem állandó, bizonytalan, ingadozó, így ennek 

eredményeként a létrehozott szolgáltatási színvonal és teljesítmény sem 

állandó. (Egy jó recepciósnak is lehet rossz napja, amikor nem elég 

kedves, egy jó felszolgáló is leöntheti húslevessel a vendéget, stb.) Ez a 

változékonyság természetesen nem csak negatív irányban igaz, kilengés 

lehetséges a pozitív irányban is. Ez az ingadozásból eredő probléma 

részben orvosolható, de sajnos teljes egészében nem kiküszöbölhető. A 

szállodában ráadásul nem is egy ember teljesítménye az ami 

meghatározó, hanem a csapat, a kollektíva teljesítménye. Vagyis ez a 

probléma halmozottan jelentkezik. Természetesen említést kell tenni 

arról is, hogy ennek a nem egyenletes színvonalú szolgáltatásnak a 

megítélése sem egységes, hiszen a vendégek értékítélete is szubjektív. A 

változékonyság, ingadozás csökkentésére alkalmazzák a szállodák a 

sztenderdeket. A változékonyság gyakran nem is a szolgáltatást nyújtók, 

vagy igénybe vevők miatt áll fenn. A külső körülmények is jelentős 

hatással vannak a végeredményre. A termékek gyártása során a 

körülmények jól kalkulálhatóak, tervezhetőek. A szolgáltatásoknál ez 

általában nincs így. Ha például egy szállodában egy vendég számára 

megígérjük, hogy lehetősége lesz korábbi bejelentkezésre, de egyetlen 
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utazó vendég sem utazik el korábban, akkor igen 

nehézzé válik a szolgáltatás biztosítása. A sort még hosszan 

folytathatnánk. Nagyon sok nem kontrollálható elem van a 

szolgáltatásnyújtás során, ami jelentős különbség a termék előállításhoz 

képest. 

 

4. Romlandóság/Tárolhatatlanság 

A szolgáltatások nem tárolhatóak, ezért mondhatjuk azt is, hogy könnyen 

veszendőbe mennek, ilyen értelemben tehát romlékonyak. Nem lehet 

őket előre „legyártani”. Az üresen maradó szállodai szoba, a vendég 

nélkül maradt asztal az étteremben, bevételkiesést okoz. Olyan 

bevételkiesést, amelyet később már nem tudunk pótolni. Ha van egy 

cipőboltunk, és az a terv, hogy egy hónapban eladunk mondjuk 1000 pár 

cipőt, és 29 napig egyet sem adunk el, akkor a 30. napon még elvileg 

eladhatjuk mind az 1000 darabot, teljesítve ezzel a havi tervet.  Ha egy 

50 szobás szállodában az a terv, hogy  egy hónap alatt értékesítenek 

1000 szobaéjszakát, akkor ha 29 napig egyet sem adnak el, akkor elvi 

síkon sem létezik, hogy a 30. napon majd eladnak 1000 szobaéjszakát, 

hiszen a hónap utolsó éjszakáján is csak maximum 50 szobát tudnak 

értékesíteni. Az el nem adott szoba árbevétele örökre elveszett. Ugyanez 

igaz minden más szolgáltatásra is. A repülőn üresen maradó ülésre, a 

fodrásznál, vagy masszőrnél üresen maradt idősávokra, és még hosszan 

sorolhatnánk. 

 

Az imént felsorolt 4 termék jellemzőnek további érdekes 

következményei vannak: 

 A vásárló nem válik tulajdonossá. Amikor a vevő szolgáltatást 

vásárol, nem lesz belőle tulajdonos. Nem történik tulajdonosváltás, 

ahogyan termékek esetében. 

 A szolgáltatásnyújtás mikéntje az érték. Egy szolgáltatás értékét 

leginkább a szolgáltatás nyújtásának módja, mikéntje, színvonala 

határozza meg. Egy éttermi szolgáltatás esetén például egyáltalán 

nem mellékes, hogy a felszolgáló, vagy felszolgálók hogyan 

végezték a munkájukat, milyen felszolgálási módot alkalmaztak. 

 Más emberek is a szolgáltatás részévé válnak. Az emberek, akik 

megvásárolnak egy szolgáltatást általában más vevőkkel is 

kapcsolatba kerülnek, nem csak a szolgáltatást nyújtó cég 

kollégáival. Egy szállodában például a kijelentkezésre váró vendégek 

a recepciós pultnál. Sőt, a vendégeknek osztozniuk kell bizonyos 

dolgokon, például a medencén, vagy a fitness termen, vagy az 

éttermen. Ez azt jelenti, hogy az egyén szempontjából a többi vevő 
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viselkedése, megjelenése, stb. szintén az 

igénybe vett szolgáltatás részévé válik, és annak megítélésében 

szerephez jut. Komoly problémát jelenthet például egy szállodában a 

többféle vendégkör keveredése. A többféle itt sok mindent jelenthet, 

utalhat nemzetiségre, korra, és egyéb jellemzőkre is. Előfordult 

például, hogy a szálloda drinkbárjánál kisebb dulakodás tört ki 

gyógykúrára érkező német nyugdíjasok, és román futballfanatikus 

között, mert nem sikerült kompromisszumra jutni, hogy a ZDF esti 

híradóját nézzék a kivetítőn, vagy a futball Európa bajnokság egyik 

mérkőzését. 

 A vevő számára nehezebb a kipróbálás, összehasonlítás. A 

megfoghatatlanságból következik, hogy a vevő számára jóval 

nehezebb az összehasonlítás, ha szolgáltatást vásárol, mintha 

terméket vásárolna. Egy termék esetében előzetesen lehet 

információkat gyűjteni a pontos paraméterekről, és ezek alapján lehet 

döntést hozni a vásárlásról. Ezzel ellentétben a szolgáltatásoknál 

kevés az objektíven mérhető paraméter, így a döntéshozatal is 

nehezebb. Csak a tényleges kipróbálás a legmegbízhatóbb 

információforrás. 

 Az időtényező fontossága. A szolgáltatások esetében az előállítás és 

a fogyasztás egy időben és egy helyen történik. A vendégeknek 

emiatt sok esetben várniuk kell a szolgáltatás igénybevételére. Pl. 

sorba kell állniuk egy fürdő pénztáránál, vagy várni kell egy szabad 

asztalra egy étteremben. Ez az időtényező nagyon fontos a vendégek 

elégedettsége szempontjából. Fontos, hogy a szolgáltató cégek jól 

menedzseljék ezt az időtényezőt. Egy lehetőség az úgynevezett 

elsőbbségi belépés biztosítása például egy fürdőben, múzeumban, 

vagy vidámparkban. 

 Elosztási csatornák közötti különbség. Az elosztási csatornák 

hossza általában rövidebb, a szolgáltatások esetében, mint a 

termékeknél. A legtöbb esetben a vendégek közvetlenül a 

szolgáltatótól vásárolnak, ha van is közvetítő a láncban, a számuk 

általában alacsony. 

2.2. A marketing mix 

A marketing mix kifejezést a marketingesek már nagyon rég óta használják, és 

mára ennek koncepciója általánosan elfogadottá vált. Aki marketinggel 

foglalkozik, annak fontos megismernie mind elméleti, mind gyakorlat síkon. 

Ebben a fejezetben szó lesz a hagyományos marketing mix megközelítésekről, 

illetve a speciális szálloda- és vendéglátóipari verzióról is. Megnézzük, hogy 

milyen hasonlóságok és milyen különbségek vannak a kétféle megközelítés 
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között. A későbbi fejezetekben a marketing mix-szel, még 

fogunk foglalkozni részletesebben is. 

- A hagyományos marketing mix (4P) 

A hagyományos marketing mix négy eleme a Termékpolitika (Product), az 

Értékesítés-politika (Place) a Reklámpolitika (Promotion), és az 

Árpolitika(Price) (McCARTHY, 1960). A marketingtevékenységnek ez a 

felosztása az 1960-as évekre nyúlik vissza, és ebben a formájában E.J. 

McCarthy használta először a klasszikus Basic Marketing – A Managerial 

Approach című munkájában. Természetesen minden vállalat célja az, hogy 

eladja a megfelelő terméket, a megfelelő helyen, a megfelelő reklám 

segítéségével, a megfelelő áron. 

- A 7P 

Később, 1981-ben a 4P-t további 3P-vel egészítették ki. Ezek a People 

(Emberek), Process (Folyamat), Physical Evidence (Ami kézzelfogható) 

- Még több P 

A P-k sora kifogyhatatlan. Beszélhetünk 8P-ről, és még több P-ről. Az igazán 

lelkesek akár 44P-ig is eljuthatnak, de az igazság az, hogy ezek általában 

besorolhatóak a 4P-7P mix valamely elemébe (VAVREK, 2015). Érdemes 

megjegyezni, hogy ma már egyre többet említik a 4P helyett a 4C-t. 1990-ben 

Robert Lauterborn egy ügyfélcentrikusabb mixet hozott létre. Ennek elemei a 

Clients (Ügyfelek, Product helyett), Costs (Költségek, Price helyett), 

Convenience (Meggyőzés, Place helyett), és Communication (Kommunikáció, 

Promotion helyett). 

2.3. A marketing mix a szálloda- és vendéglátóiparban 

Ahogyan láttuk, jelentős különbségek vannak a termékek és szolgáltatások 

között. Több kutató is úgy gondolja, hogy a 4P-s megközelítés nem 

alkalmazható a szálloda- és vendéglátóiparban. E helyett, egy módosított 

marketing mixet javasolnak, mely 5 elemből áll. 

Termék-Szolgáltatás 

 Megjelenés 
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 Kommunikáció 

 Árazás 

 Elosztási csatorna 

- Termék-Szolgáltatás 

A termék-szolgáltatás kombináció a legjellemzőbb terméke a szálloda- és 

vendéglátóiparnak. Ide tartozik a szállodai szoba, a szobában kínált 

bekészítések, és minden más amit a vendégnek kínálunk a szállodában 

tartózkodása során. Fontos szem előtt tartanunk, hogy ha a vendég elhagyta a 

szállodát, gyakorlatilag semmi kézzelfogható nem marad, amit birtokol. 

(Tegyük hozzá, hogy jó esetben. Regényt lehetne írni arról is, hogy a vendégek 

miket visznek magukkal a távozás során.)  Ez egyúttal azt is jelenti, hogy bár az 

igénybevétel közben van ami megfogható, az igénybevételt követően valóban 

csak a megfoghatatlan emlékek maradnak. 

- Megjelenés 

A megjelenés alatt értjük mindazt, amit a vendég a termék-szolgáltatás 

kombinációból kézzelfoghatóan érzékel. A helyet magát, fizikailag, az 

atmoszférát (fények, hangok, színek), a személyzetet.   

-  Kommunikáció 

Ide tartozik minden kommunikáció, amit a szolgáltatást nyújtó és a vendég 

folytat egymással függetlenül attól, hogy ez mikor, milyen módon valósul meg. 

Ez lehet hirdetés, marketing kutatás, vagy éppen vendégvisszajelzések a 

vendégek tapasztalatairól. Ahol lehetséges, kétirányú kommunikációt érdemes 

folytatni. 

-  Árazás 

A hagyományos jelentéshez képest itt muszáj hangsúlyozni, hogy az árazásban 

itt nagy szerepet kap a vendég által érzékelt érték, és a differenciált árazás. Az 

értékalapon történő árazás és a differenciált árazás a 6. fejezetben részletesen is 

bemutatásra kerül.  

- Elosztási csatorna 
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A szolgáltatások jelentős részénél az elosztási csatorna 

jelentősen lerövidül, nem alakul ki igazi lánc, mivel az előállítás és fogyasztás 

egy helyen, egy időben történik. Az elosztási csatornák szerepe, köszönhetően 

az Internetnek is, felértékelődött.  

Vannak hasonlóságok és különbségek is a hagyományos marketing mix és a 

szakma specifikus marketing mix között. A szakma specifikus verziónál a 

hagyományos termék komponens kiegészül a szolgáltatásnyújtás aspektusaival. 

Az ember a szolgáltatás részévé válik a szolgáltatásnál, és a disztribúció, az 

elosztás, gyakorlatilag a vendég jelenlétében történik a szolgáltatás nyújtása 

által. A kommunikáció gyakorlatilag megegyezik a hagyományos mix reklám 

elemével, kiegészülve pl. a marketing kutatással.  A „Megjelenés” az az eleme a 

marketing mixnek, amely a leginkább eltér a hagyományos marketing mix 

elemeitől, tekintettel arra, hogy megjelenik benne az atmoszféra, és a személyzet 

illetve vendég közötti interakciók. 

 2.4. Szolgáltatásmarketing 

A turizmus marketing és ezen belül a szálloda marketing a 

szolgáltatásmarketing egyik területe, amely a marketingtervezést, a 

helyzetelemzést, a kommunikációt, és a végrehajtást illetően nem tér el más 

marketing területtől. Tehát ha a célunk pl. egy új panzió beindítása, akkor is az 

alábbi teendőink vannak: 

1. helyzetelemzés (SWOT analízis) 

2. célcsoport meghatározása 

3. marketing pozicionálás 

4. marketing stratégia meghatározása 

5. marketing akcióterv készítése 

6. végrehajtás (időzítési terv szerint) 

7. ellenőrzés és stratégiai módosítás 

A turizmus marketing esetében, így a szállodai marketing esetében is, a 

szolgáltatás szorosan kapcsolódik egy földrajzi helyhez, területhez, és egy adott 

időszakhoz. Például nyári tengerparti üdülés vagy téli síelés, stb. 

A szálloda marketing a következő főbb pontokon hasonlít a 

szolgáltatásmarketingre: 

 terméke egy “ígéret”, a jó pihenés, feltöltődés ígérete 

 erősen személyfüggő: az egyik vendég elégedett valamivel, ami a 

másiknak elfogadhatatlan, és elégedetlenséget eredményez 
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 kommunikációja az érzelmekre hat – nincsenek 

megfogható, összehasonlítható termékjellemzők minden esetben 

2.5. Desztinációmarketing 

Ahogyan azt már említettem, a turizmus marketing kötődik a földrajzi 

területhez, így kiemelten fontos szerephez jut az országmarketing, a 

régiómarketing, a kistérségi, és a helyi, településszintű marketing. 

Az országmarketing és a régiómarketing feladata, hogy egy-egy nagyobb 

földrajzi egységre hívja fel a figyelmet, csináljon kedvet az adott ország, régió 

meglátogatásához (UJVÁRI, 2015). 

Természetesen ez a marketingkommunikáció egy rövid, tömör üzenetet tud csak 

megfogalmazni a célcsoport számára, amely leginkább egy hangulatban, 

érzésben tud megjelenni. Az országmarketing és az országimázs építés olyan 

terület, amin mindig lehet vitatkozni. Mire helyezzük a hangsúlyt? Az 

egészségturizmusra vagy a hagyományos gulyás – puszta vonulatra? 

Buliországként hirdessük magunkat, vagy éppen a tradícióinkat, és színes 

történelmünket hangsúlyozzuk? A válasz nyilván nem egyszerű. 

A regionális turizmus marketing feladata a régió népszerűsítése, a tartózkodási 

idő meghosszabbítása, a vendégéjszakák számának növelése, új turisztikai 

lehetőségek felkutatása (SZÁLLÁSMARKETING). 

A kistérségi, és helyi marketing esetében tovább szűkül a kör, és itt a szűkebb 

pátriánk értékeit kell számba venni, és azokat népszerűsíteni a kiválasztott 

célcsoportok számára. A szállodai marketing természetesen még kisebb 

egységre fókuszál. Ugyanakkor szállodai marketingesként nem szabad 

figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy önmagában egy szálloda általában nem 

vonzó. Nem azért száll meg általában egy vendég egy szállodában, mert otthon 

kényelmetlen az ágya, és szeretne végre egy jót aludni. Hanem azért, mert az 

adott helyszín, város, terület vonzó számára valami miatt. Tehát nem a szálloda 

vonzza a látogatókat, hanem a desztináció. Ha a vendég a mi desztinációnk 

meglátogatása mellett dönt, akkor kerülünk képbe mi, a saját szállodánkkal. Ha 

már idelátogat, akkor szálljon meg a mi szállodánkban. Egy korábbi 

munkahelyemen azzal küldött el a főnököm egy turisztikai workshopra, hogy 

mondjam el a magyarországi beutazó turizmust Japánban elősegítő szervezet 

képviselőjének, hogy a szállodánkban épült egy 7x10 méteres úszómedence. 

Végrehajtva az utasítást, elmondtam a képviselőnek, hogy nálunk már medence 

is van. A válasza az volt, hogy jó, de Japánból senki nem fog hozzánk eljönni 

azért, hogy a 7x10 méteres medencékben úszkáljon.  Ezt fontos megérteni 

mindenkinek, aki szállodai értékesítéssel, és marketinggel foglalkozik. Együtt 
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kell működni a desztinációs marketing szervezettel, vagy 

szervezetekkel. A legnagyobb sikert a közös munkával, együttműködéssel lehet 

elérni. A desztinációba kell csábítani a turistákat, ez az ő feladatuk. A turistákat 

pedig magas szinten ki kell szolgálni, ez pedig a szállodások, vendéglátósok, és 

még sok-sok további szereplő feladata.  
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3. A MARKETING TERV 

A marketing egy olyan folyamat, amely állandó figyelmet igényel ahhoz, hogy 

eredményesek legyünk. Napjainkban sok szálloda és étterem tulajdonos nem 

ismeri fel a jól meghatározott marketing terv előnyeit. David Brudney, a 

Nemzetközi Vendéglátó ipari Tanácsadók Szövetségének egyik alapító tagja 

szerint: „a marketing terv a vendéglátó ipar alapja – minden sikeres szálloda 

rendelkezik részletesen kidolgozott marketing tervvel, amely segíti a 

vállalkozást az előrehaladásban és a szükséges felülvizsgálatban”. A direkt 

értékesítés csak egy összetevője a megbízható marketing tervnek, teljes egységet 

kell alkotnia a további alkotóelemekkel, úgy, mint a hirdetések, reklámok, 

promóciók, kereskedés, árazás a terjesztési csatornák a közösségi média 

platformjai mentén, utazási kiállítások és vásárok, valamint a meghatározott 

költségvetés.  

3.1. A marketing ciklus 

A szállodai, éttermi műveletek marketingtevékenységét három fő területre lehet 

felosztani, amelyek egy dinamikus marketing ciklushoz tartoznak: marketing 

tervezés, marketing végrehajtás és végül a kiértékelés. 

 

 

 

 

 

1.ábra, Dinamikus marketing ciklus. Forrás: Bojanic-Reid, 2017 

A hatékony értékesítés és marketing elengedhetetlenek, ha versenyben akarunk 

maradni az általunk kitűzött piaci pozícióért. A marketing kitűnő alapot biztosít, 

amelyre az értékesítés épülhet. A marketing kutatja, majd azonosítja és 

meghatározza a termékek és szolgáltatások iránti igényeket, ez után alkalmazza 

a stratégiai értékesítési és hirdetési technikákat, hogy elérje a vendégeket, 

vásárlókat. Egy jól meghatározott marketing terv nélkül - amely egy előzőleg 

elkészített, átfogó kutatáson alapul - elpazarolt erőfeszítéseket teszünk és az 

értékesítés kevésbé lesz hatékony. Annak ellenére, hogy rengeteg bizonyított 

Marketing tervezés 

Marketing  végrehajtás Kiértékelés 
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előnye van egy jól megalapozott marketing tervnek, sok 

szálloda és étterem lemond a fontos marketing eszközök használatáról, 

különböző okok miatt.  A szállodák, éttermek vezetőinek egy része a rövid 

időszakra vonatkozó értékesítést részesíti előnyben, szemben a hosszú távú 

marketing eszközökkel. Más vezetők úgy gondolják, hogy a saját ötleteik, 

elképzeléseik szerint a legcélravezetőbb az értékesítés. Míg vannak, akiket 

frusztrál a marketing terv használatának gondolata, ezért egyszerűen elkerülik. 

Előfordulnak olyan esetek, amikor a vezetők úgy gondolják, hogy az előzetes 

tervezés egyszerűen fölösleges, kihagyható folyamat.  

Manapság már vannak szakemberek, tapasztalt szaktanácsadók, akik segítséget 

nyújthatnak a marketing terv elkészítésében. Az interneten elérhetőek marketing 

terv sablonok és minták. A franchise hálózatok tagjainak általában biztosítanak 

sablont a marketing tervhez.  

A tervezés célja, hogy összekapcsolja a szervezeti célokat és az erőforrásokat a 

marketing lehetőségekkel. Elsődlegesen tudnunk kell, melyek azok a célok, 

amelyeket szeretnénk megvalósítani, illetve, hogy milyen erőforrásokkal 

rendelkezünk. Tervezni egyszerűen azért szükséges, hogy túléljük a versenyt 

ebben a folyamatosan és gyorsan változó világban. 

 

A marketing terv előnyei: 

 arra kényszeríti a cégvezetőket, hogy előre gondolkodjanak, és 

törekedjenek rá, hogy minél jobban kihasználják a rendelkezésre álló 

erőforrásaikat 

 meghatározza a felelősségi köröket  

 megfogalmazza a problémákat és a felmerülő akadályokat 

 azonosítja a piaci részesedés növelésének lehetőségeit egyes piaci 

szegmensekben, és új lehetőségeket nyit meg a korábban figyelmen 

kívül hagyott területeken 

 biztosítja, hogy az értékesítésbe és a reklámba fektetett energia ne váljon 

elpazarolttá a nem megfelelő irányú erőfeszítések miatt 

A sikeres marketing program létrehozása és fenntartása jelentős időt és 

erőfeszítést igényel az ezzel a területtel foglalkozó vezetőtől, munkatársaktól.  

3.1.1. Marketing tervezés 

Három fő kérdés van, amit fel kell tennünk magunknak a terv elkészítése előtt:  
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 Hol tartunk most? Helyzetelemzést kell végezni a 

vállalat erősségeinek és gyengeségeinek meghatározása érdekében. Ez az 

információ a múltbeli tendenciákon és az ez idáig történt teljesítményen 

alapul és magában foglalja a piac és a versenyhelyzet elemzését 

 Hova szeretnénk eljutni? A vállalkozásnak meg kell határoznia céljait és 

célkitűzéseit a jövőben való működésre. Ezeknek a célkitűzéseknek 

tömörnek, és pontosan megfogalmazottnak kell lenniük és mérhetőnek 

meghatározott időkereten belül. Mind az alkalmazottaknak, mind az 

érdekelt feleknek tudatában kell lennie a cég stratégiai irányzatával. 

Ezek a célok és célkitűzések a vállalat munkavállalóinak 

teljesítményének mérésére és értékelésére is irányulnak.  

 Hogyan fogjuk elérni, hogyan fogunk odáig érni? Miután a vállalkozás 

lefektette az irányelveket a jövőre vonatkozóan, stratégiákat és 

cselekvési terveket szükséges kidolgozni, amelyek útitervként szolgálnak 

a végrehajtásban. 

3.1.2. Végrehajtás 

Alapvetően a marketing menedzserek olyan marketing programokat fejlesztenek 

ki, amelyek összhangban állnak a cég céljaival. A programok komponensei a 

menedzserek közvetlen irányítása alatt állnak, és olyan stratégiákhoz 

alkalmazhatók, amelyek segítenek a vállalatnak a céljai elérésében. A termék-

szolgáltatásokkal, és promócióval megvalósított akciótervet integrálni kell, és 

közös célt kell elérni velük. 

A célkitűzések és stratégiák pontos meghatározása után a következő lépés: a 

tervezési folyamat során kidolgozott cselekvési tervek végrehajtása, a 

marketingterv részét képező speciális ütemterv felhasználásával. Ezt a tervezési 

szakaszban kidolgozott promóciós, reklám, személyes értékesítési és direkt 

marketing anyagok és módszerek felhasználásával lehet elérni. A 

munkavállalókat tájékoztatni kell a vállalat szolgáltatási ajánlatairól, és szükség 

esetén további képzést kell kapniuk. Az egységvezetőknek napra késznek kell 

lenni a marketing tervben bekövetkezett változásokkal, hogy a saját 

egységeikben azonnal tudják tájékoztatni a munkavállalókat és végrehajthassák 

a módosításokat. 

3.1.3. Kiértékelés 

A marketingciklus végső lépése: a marketingterv elemeinek figyelemmel 

kísérése és ellenőrzése. Az adatokat különböző marketingkutatási módszerek 
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felhasználásával összegyűjtik és kiértékelik, valamint 

egyszerűen visszakereshető formában tárolják. A szervezeti teljesítményt a 

célokkal és célkitűzésekkel összehasonlítva kell elemezni, és meg kell keresni a 

megállapított teljesítménycélok és a tényleges teljesítmény közötti különbséget. 

A cégnek elemeznie kell a futó marketingprogramjainak hatékonyságát, 

beleértve a termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó árazási, promóciós és 

terjesztési stratégiáit.  

A cég teljesítményét a versenytársakhoz viszonyítva is lehet értékelni, például 

az értékesítés, a piaci részesedés és a vevői elégedettség mérésével. 

Végül, ezen a ponton a vállalatok visszatérhetnek a marketing menedzsment 

ciklus tervezési szakaszába, és megtehetik a kívánt változásokat 

célkitűzéseikben vagy stratégiáikban. 

3.2. Marketing tervek 

A tervezés mindig a jövőre fókuszál, ami magában foglalja a jelenlegi 

környezeti trendekhez való igazodást és meghatározza, hogy mi várható a 

jövőben. Azok a személyek, akik felelősek a marketingtervek kidolgozásáért, 

olyan akciótervet mutatnak be, amelyről feltételezik, hogy lehetővé teszik a 

vállalat számára a kitűzött célok elérését. A tervezők soha nem lehetnek teljesen 

biztosak abban, hogy elérik a kitűzött célokat, de a jól kidolgozott terveknek 

nagy esélye van a kívánt eredmények elérésére.  

 

Általánosságban elmondható, hogy a marketingterv egy olyan írásos 

dokumentum, amely tartalmazza az üzleti egység marketing programjainak és 

erőforrásainak elosztását egy adott tervezési időszakra. A tervek arra kötelezik a 

vezetőket, hogy elemezzék a vállalatot, annak termékeit és szolgáltatásait, 

valamint a környezetet, hogy pontosan összeállított ütemtervet készítsenek a 

vállalatuk irányítására.  

 

Stratégiai üzleti egység (SBU = Strategic Business Unit) 

Olyan üzleti központok, amelyek közös jellemzőkkel és azonos versenytársakkal 

rendelkező termékeket tartalmaznak. A kiválasztott piacokon való versenyhez 

elengedhetetlen a potenciális piacok elemzésének folyamata és 

marketingprogramok kidolgozása marketingcsomag-stratégiák segítségével.  
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A stratégiai marketingtervek a cég alapvető üzleti 

stratégiájának és elsődleges marketingcéljainak alapos vizsgálatával jöttek létre. 

Amikor ilyen típusú tervezési folyamatban vesznek részt, a cégeknek a 

kulcsfontosságú területekre kell összpontosítaniuk. Ez után teszik fel a 

kérdéseket, hogy hol tartunk most és hova szeretnénk eljutni. Az ilyen 

kérdéseket nem könnyű megválaszolni, de ezek az alapok, amelyek segítségével 

stratégiai terveket dolgoznak ki. A stratégiai tervezés a vállalat elsődleges 

céljainak és célkitűzéseinek meghatározása, továbbá pontosan leírja, hogy 

milyen akciók teszik lehetővé e célok elérését.  

3.2.1. Taktikai marketing tervek 

A taktikai marketing tervek a stratégiai tervben meghatározott irányítási 

stratégiák végrehajtására koncentrálnak. Például, ha a szálloda stratégiája a 

célpiacra koncentrálva 2 százalékkal növelni szeretné a kihasználtságra 

vonatkozó tervét, akkor a taktikai terv megfogalmazza, hogyan közelíthető meg 

ez a piaci szegmens. Milyen konkrét lépéseket kell tenni a kitűzött cél elérése 

érdekében? A tényleges módszerek a taktikai terv részét képezik. 

A taktikai tervek jellemzően egy éves időszakra terjednek ki, és elsősorban 

olyan konkrét tevékenységekre koncentrálnak, amelyeket végre kell hajtani, ha a 

vállalat a hosszú távú stratégiai tervben megfogalmazott célokat és 

célkitűzéseket el kívánja érni. A taktikai tervek egyik fókuszpontja a források 

elosztása a kitűzött célok elérése érdekében. A taktikai tervek módosulhatnak az 

elsődleges versenytársak fellépései és az erőforrások rendelkezésre állása 

alapján, de a stratégiai terveket általában nem változtatják meg jelentős 

megfontolások nélkül. 

Kis láncokon és független műveleteken belül az egységvezetés gyakran nagy 

autonómiát élvez. Nagyobb láncokon belül a marketing legtöbb tevékenységét 

szorosan ellenőrzik, és az egyéni szervezetek vezetői nagyobb részt vállalnak a 

megvalósításban, mint a tervezésben. Láncon belül a tervezés magasabb szinten 

zajlik, hogy biztosítsa a marketing erőfeszítések összehangolását és a lánc 

következetességét. 

 

A vállalati szintű marketing menedzserek általában szorosan együttműködnek az 

egyes egységek vezetőivel, hogy segítsenek nekik olyan taktikai tervek 

kidolgozásában és végrehajtásában, amelyek lehetővé teszik az egység 
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sikerességének fenntartását, miközben szerves részei 

maradnak az általános vállalati marketing stratégiai tervnek.  

 

Az egy éves időszakra készített taktikai tervek az itt felsorolt kérdésekre adott 

válaszon alapulnak: 

 Jelenleg mennyi a piaci részesedésünk? Növekszik, vagy csökkenő 

tendenciát mutat? 

 Hogyan változtak az elmúlt évben a vállalat erősségei és gyengeségei? 

 Hogyan alakult a vendégek összetétele az elmúlt évben? 

 Milyen hirdetések és promóciók voltak a legsikeresebbek és a 

legkevésbé eredményesek az előző évben? 

 Milyen típusú promóciókat és értékesítési erőfeszítéseket kellene 

használnunk a kevésbé jól menő időszakokban? 

 Milyen konkrét promóciós és hirdetési tevékenységek vezetnek a 

sikerhez? 

 Milyen belső promóciókat kell elindítani? 

 

3.2.2. A marketing terv előnyei, hátrányai és sikertelenségének lehetséges okai 

 

Egy jól megfogalmazott marketing terv rendkívül pozitív hatással lehet egy 

idegenforgalmi vállalkozásra. A marketing terv 5 fő előnye: 

 

1. Segíti a cég hatékonyságát. Ha a versenykörnyezet gyorsan változik, 

egy vállalkozás, amely stratégiai terveket dolgozott ki, többféle 

készenléti lehetőséggel fog rendelkezni, vagyis jobb helyzetben lesz 

ahhoz, hogy hatékonyan kezelje a változást. 

2. A marketing tervek kidolgozása biztosítja a vállalat célkitűzéseinek 

elérését. A tervek útmutatóként szolgálnak, amelyek segítik a céget a 

célok elérésében. Ha bizonyos, előre nem látható körülmények 

között, a célok nem érhetők el, a tervek módosíthatók. A 

változtatásokat a helyzet alapos elemzésével végezzük el, 

megvizsgálva, hogy miért nem sikerült elérni az eredeti 

célkitűzéseket. 

3. A marketingterv létrehozása segítséget nyújt a menedzsmentnek a 

döntések meghozatalában. Az előre meghatározott tervek könnyen 

szolgálhatnak referenciapontként a vezetés számára, ha konzultálnak 
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egy nehéz döntés kapcsán. Az alternatívák 

alapján a vezetők dönthetnek arról, hogy melyek azok, amelyek a 

leginkább hozzájárulnak célkitűzéseik eléréséhez. 

4. Arra készteti a vezetőket, hogy vizsgálják meg a cég működését. A 

marketingtervek szükségessé teszik továbbá a vezetők számára, hogy 

a folyamatokban résztvevők feladatait és az erőforrások szabad 

kapacitásának használatba vételét a vállalat célkitűzéseihez 

kapcsolják. Egyértelműen meg kell határozni, hogy az erőforrások és 

az alkalmazottak munkája hogyan segítheti a vállalatot a célok 

elérésében. 

5. A stratégiai és taktikai marketingtervek kidolgozása segít a 

menedzsmentnek a marketing tevékenységek kiértékelésekor. A 

megvalósult marketing lépések eredményeit összehasonlítjuk a 

tervezett eredményekkel, és ez által a marketing egy irányítási 

folyamatot biztosít a menedzsment számára. 

 

Bár a marketingterv létrehozása számos előnnyel jár, azonban hátrányai is 

vannak: 

 

1. A célok meghatározása és a marketingterv kidolgozása nagyon 

időigényes. A menedzsment ideje, amit a tervezésbe fektet, túl drága 

lehet. Az eredménynek költséghatékonynak kell lenni, hogy megérje 

és visszahozza a befektetett munkát. Ezeknek az erőfeszítéseknek az 

általános előnyei általában meghaladják a vállalkozás költségeit. 

2. Ha azt szeretnénk elérni, hogy a tervezés sikeres legyen, és a kívánt 

hatást érje el, akkor a felső vezetés támogatásával és 

elkötelezettségével kell rendelkeznünk. Ha a vezetőség észreveszi, 

hogy a tevékenységben résztvevők munkájának nincs semmilyen 

hatása, akkor negatív véleményt fognak kapni a tervezésről. Ilyen 

körülmények között a vezetők a tervezési folyamatot extra 

feladatként fogják érzékelni, ezért alacsony prioritást adnak neki, ami 

alacsonyabb minőségű tervet eredményez. 

3. Ha a marketing menedzserek rosszul meghatározott terveket 

dolgoznak ki, vagy téves feltevések alapján készítik el a tervet, akkor 

pontatlan lesz a projekt, ami hatástalansághoz vezethet. Emiatt egyes 

vezetők úgy érzik, hogy a tervezés kevésbé lesz értékes. Emellett a 

nem tervezett marketing megoldások gyorsan fejlődhetnek, így a 

marketingtervek sokkal kevésbé hatékonyak. 
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4. Mivel a terv összeállítására viszonylag rövid idő 

szokott rendelkezésre állni, előfordulhat, hogy nincs lehetőség olyan 

háttérmunka elvégezésére, amely szükséges a kiváló minőségű 

tervhez. Ezen kívül a tervezési feladatot gyakran egy olyan 

menedzserre bízzák, aki más feladatokat és felelősségeket is vállal, 

ezáltal korlátozva a menedzser tervezési időtartamát.  

5. Számos vállalat nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel és 

szakértelemmel rendelkező személyzettel a tervezés során. A 

tervezésért felelős alkalmazottnak/alkalmazottaknak valamilyen 

formális szakképzéssel kell rendelkeznie/rendelkezniük. Gyakran a 

vezetők a mindennapi műveletekre koncentrálnak, és nincs idő vagy 

képesség arra, hogy stratégiai szempontból visszatekintsenek az 

megvalósult tevékenységekre. A terveknek sikeresnek kell lenniük, 

ezért fontos egy hosszabb távú stratégiát elfogadni. 

 

Mitől válhat sikertelenné egy marketing terv? 

 

Annak ellenére, hogy a tervezési folyamatban résztvevők a legkörültekintőbben 

és legalaposabban végzik a munkájukat, bizonyos tervek nem teljesítik a kívánt 

eredményeket a taktikai hiányosságok miatt. Kutatások igazolják, hogy az 

alábbiak a főbb okai egy terv sikertelenségének: 

 A vezetők nem integrálják a stratégiai tervezést a cég napi 

tevékenységeibe. Ezekben az esetekben a menedzsment a terveket 

önmagában véve célnak tekinti, nem pedig a kívánt eredmény eléréséhez 

szükséges eszköznek. Gyakran előkészítik a terveket, de ezeket nem 

hajtják végre, mert a munkavállalók képtelenek vagy nem hajlandóak 

végrehajtani őket. A tervezési folyamat dinamikus, állandó folyamatként 

működik. A terveket végre kell hajtani, ki kell értékelni, felül kell 

vizsgálni és az aktuális, módosított terveket újra végre kell hajtani. Csak 

akkor lehet igazán sikeres a folyamat, ha ez a ciklus megszakítás nélkül 

végre van hajtva. 

 A tervezésért felelős személyzet nem érti a tervezési folyamatot. Amikor 

a menedzserek marketing tervet dolgoznak ki, időt kell hagyniuk arra, 

hogy a tervezési folyamat minden lépését elvégezzék. Néha a vezetők 

előre akarnak ugrani és következtetéseket levonni, mielőtt minden 

környezeti tényezőt megvizsgálnának és megfontolnának. Azonban a 

vezetőknek el kell kerülniük ezt a tendenciát, mert az eredmények 

általában megbízhatatlanok. A tervezőcsoport minden tagjának teljes 



        

27 

 

mértékben meg kell értenie a tervezési folyamat 

lépéseit, és aktívan hozzá kell járulnia az egyes lépések kivitelezéséhez. 

 Többek között azoknak a menedzsereknek is be kell tartaniuk a tervet, 

akiknek más területeken is vannak feladataik, ahhoz, hogy sikeres legyen 

a folyamat. Bizonyos esetekben a marketing menedzserek felelősséget 

vállalnak a marketingtervek kidolgozásáért, míg a végrehajtás olyan 

vezetőkre marad, akik főként napi műveletekkel foglalkoznak. Ezek a 

vezetők nem vettek részt a tervezési folyamatban, és nem mindig látják a 

tervezés előnyeit vagy fontosságát. Ezenkívül a tervezők nem 

rendelkeznek a vezetők működési ismereteivel. 

 A pénzügyi előrejelzések nem marketing tervek. Egyes vendéglátó- és 

idegenforgalmi cégek bevételi előrejelzéseket vagy értékesítési 

előrejelzéseket készítenek, ezeket a tevékenységet is 

marketingtervezésnek nevezik. Az előrejelzések önmagukban nem 

tervek. 

 Az erőforrások kihasználása nem megfelelő és a környezeti tényezők 

nincsenek kellőképpen figyelembe véve. Annak ellenére, hogy nem lehet 

minden egyes tényezőt figyelembe venni, az igazi veszély az, ha 

elégtelen mennyiségű információ áll rendelkezésünkre a döntések 

meghozatalakor. A vezetők gyakran elsietik a döntések meghozatalát, 

ahelyett, hogy elegendő információt gyűjtenének, és megalapozott 

döntést hoznának.  

 A tervező vezetők túl nagy hangsúlyt fektetnek a rövid távú 

eredményekre. A vezetőknek hangsúlyozni kell olyan tervek 

kidolgozását, amelyek lehetővé teszik a vállalat számára, hogy a hosszú 

távú célok elérése felé haladjon. Gyakran a vezetők hangsúlyozzák a 

rövid távú nyereséget a hosszú távú célok és a nyereség rovására. 

 A tervezési folyamat nyomon követésére és ellenőrzésére nincs 

kidolgozva művelet. Fontos olyan eljárások kidolgozása, amelyek a 

tervezési folyamatot a kezdetektől a végéig nyomon követik. Ez lehetővé 

teszi a cég számára, hogy az új információk vagy problémák alapján új 

változtatásokat hajtson végre. Ha a tervezőcsoport tagjai egyértelműen 

nagyobb hangsúlyt fektetnek a tervezési folyamat kezdeti szakaszaira, 

akkor a későbbi szakaszok sokkal könnyebben befejeződnek, és a 

sikeresség valószínűsége növekedni fog. Fontos elkerülni a kísértést, 

hogy a kezdeti lépéseken átrohanjunk a gyors eredmények elérése 

érdekében. 

Egy régi mondás szerint 3 cégtípus létezik: 
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1. Cégek, akik tesznek a fejlődésért 

2. Cégek, akik figyelik az eseményeket. 

3. Cégek, akik rácsodálkoznak a megtörtént eseményekre. 

Az első csoportba tartozó vállalatok általában elkötelezettek a tervezés iránt. 

Ezek a cégek olyan célokat fogalmaznak meg, amelyek a sikeres stratégiák 

kialakulásához vezetnek.  

A mindennapi műveletek miatti túlzott aggodalom sok idegenforgalmi szervezet 

bukásához vezethet/vezet. Az eredmény az, hogy a menedzserek annyira 

elkötelezettek a pozíciójuk napi igényeinek kielégítésében, hogy nem látják a 

lényeget. Emiatt a „rövidlátó” szemléletmód miatt a vezetők nem ismerik a 

trendeket, és amikor a versenykörnyezet változik, nem készülnek rá. A sikeres 

tervezés kulcsfontosságú eleme minden vállalat pénzügyi sikerének. A humán és 

pénzügyi erőforrásokat tervező vendéglátó- és idegenforgalmi cégek sokkal 

nagyobb valószínűséggel érik el pénzügyi céljaikat, mint azok, amelyek nem 

vesznek részt a tervezésben.  

3.3. A marketing tervezési folyamat 

A sikeres marketing a versenykörnyezet alapos értékelésével kezdődik, amelyet 

egy marketingterv kidolgozása követ. A következő szakaszok képezik a keretet 

ehhez a folyamathoz. 

A marketingterveket általában viszonylag rövid távú időtartamokra fejlesztik ki. 

A rövid távú tervek általában egy évig terjednek, míg a hosszú távú tervek egy 

évnél hosszabb időtartamra, gyakran két vagy több évre szólnak. Az egyéves 

tervek meglehetősen taktikai természetűek. A marketing tervek konkrétak a 

cselekvési tervek és a kitűzött célok elérése érdekében végrehajtandó 

tevékenységek tekintetében. Általában előre meghatározzák a szükséges 

költségvetést és az erőforrások elosztását az egyes cselekvési tervekhez. 

Teljesítménymutatókat használnak fel az egyes célok elérése érdekében. Ezeket 

a mutatókat általában havonta vagy legalább negyedévente ellenőrzik. Ha a 

teljesítménycélok nem teljesülnek, a cselekvési tervek és taktikák változtatására 

lesz szükség a kitűzött célok elérésének érdekében. 

3.3.1. Hosszú távú tervek 

A hosszú távú tervek általában az alábbiak szerint készülnek el: 
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I. Vezetői összefoglaló. Ez egy összegzés, amely áttekintést 

nyújt az egész tervről. 

II. Helyzetelemzés 

a) Piaci összefoglaló 

1. Célpiacok. Milyen konkrét piacokat célozzunk meg? Miért ezek a 

konkrét szegmensek a legjobb célpontok? Idővel hogyan 

változtak a célpiacok? 

2. Piac analízis. Honnan származik az aktuális üzlet? Hogyan 

változott az üzlet az elmúlt 1-2 évben? 

3. Piaci demográfia. Az ügyfelek bemutatása demográfiai 

szempontból. Honnan jönnek földrajzi szempontból? Milyen 

utazási vagy fogyasztói magatartást tanúsítanak? 

4. Piaci igények. Milyen vendég igényeket kívánunk kielégíteni? 

Hogyan változtak ezek az igények az elmúlt 1-2 évben?  

5. Piaci trendek. Hogyan változott a piaci vagy a versenyképes 

magatartás? Volt-e változás a kínálatban vagy a keresletben? 

6. Piaci növekedés. Milyen volt az elmúlt 1-2 évben a piac éves 

növekedése? Hogyan hasonlítható össze ez a növekedés más 

hasonló helyzetekkel? 

b) SWOT analízis (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek) 

1. Erősségek. Melyek a belső erősségei a műveletnek? Mitől 

működik jól a szervezet? Milyen módon erősíti a szervezet a 

versenytársait? 

2. Gyengeségek. Melyek a művelet belső gyengeségei? Milyen 

folyamatokon szükséges javítani? Milyen módon gyengül a cég? 

3. Lehetőségek. Milyen módon juthat a cég versenyelőnyhöz? 

4. Veszélyek. A külső tényezők vizsgálata során fontos vizsgálni 

versenyhátrányt. 

c) Verseny 

Kik a fő versenytársak? Hogyan változott a versenyképesség az 

elmúlt 1-2 évben? A versenytársak olyan intézkedéseket hoztak, 

amelyek kihívásokat vagy lehetőségeket teremtenek? 

d) Szolgáltatási ajánlatok 

Mi a vállalat elsődleges termék-szolgáltatási köre? Változott ez a kör 

az elmúlt 1-2 évben? 

III. Marketing stratégia 

a) Feladat. Mi a vállalat küldetése? Felül kell-e vizsgálni vagy 

módosítani a feladatnyilatkozatot? 
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b) Célkitűzések. Mi a cég átfogó stratégiája? 

Hogyan működik, milyen konkrét célokat hajt végre a stratégia? 

Hogyan mérik a célkitűzésekkel szembeni teljesítményt? Vajon 

ésszerűek-e a kitűzött célok? Megvalósíthatók-e a célok a kitűzött 

időn belül? Milyen forrásokra lesz szükség a célok eléréséhez? 

1. Marketing. Melyek a marketing stratégiával kapcsolatos konkrét 

célok? 

2. Pénzügyek. Milyen konkrét pénzügyi teljesítménycélok állítsunk 

fel? Ezek általában az egyes marketingcélokhoz kapcsolódnak. 

Milyen szintű teljesítményt kívánnak a pénzügyi célok? 

c) Célzott marketing. Milyen stratégiák és taktikák kapcsolódnak az 

egyes megcélzott piaci szegmensekhez? 

d) Pozicionálás. Hol helyezkedik el a vállalat? Hogyan valósítható meg 

a pozicionálási stratégia? 

e) Marketing mix. Hogyan lehet megvalósítani a marketing mix 

elemeit? 

f) Marketing kutatás. Van-e olyan kutatás, amely szükséges a jövőbeli 

marketingtervek végrehajtásához? 

IV. Pénzügyek, költségvetések és előrejelzés 

a) Értékesítési előrejelzés. Melyek a havi értékesítési előrejelzések az 

egyes célpiacokra? 

b) Költség előrejelzés. Határozzuk meg, mennyi a havi költségvetés a 

marketing költségkeret minden egyes tételéhez! 

V. Ellenőrzés 

a) Mérföldkövek és mutatók a végrehajtás folyamatai során. Melyek a 

havi mérföldkövek? Hogyan fogják ellenőrizni ezeket? Milyen a 

teljesítmény ez idő alatt? 

b) Intézkedési tervek vészhelyzet esetére. Milyen lépéseket kell tenni, 

ha a teljesítmény a betervezett alatt marad? Hogyan hozhatók meg a 

marketingterv módosításával kapcsolatos döntések? Meg kell 

határozni, hogy ki lesz megbízva a felülvizsgálattal és az elemzéssel! 

 

Nincs pontos recept arra, hogy milyen lépések garantálják a sikert a vendéglátás 

és a turizmus ágazatában. Néha még a jól sikerült cégek sem tudják elérni a 

kívánt sikert. A menedzserek azonban olyan lépéseket tehetnek, amelyek 

növelik a sikeresség valószínűségét. Az alábbi ábra szemlélteti a 

marketingtervezési folyamat alapvető lépéseit. Ha a vezetők ezekre az elemekre 

koncentrálnak, sokkal valószínűbb, hogy a céget olyan irányba tudják vezetni, 

amely el tudja érni a céljait. 
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A marketingtervezési folyamat tényleges megkezdése előtt 

a cégnek el kell készíteni egy missziós nyilatkozatot. A cég missziós 

nyilatkozata meghatározza annak célját, vagyis azt, hogy hogyan 

különböztethetjük meg magunkat a versenytársaktól. A vezetőknek meg kell 

adniuk a döntéshozatal általános irányvonalait. Először is, a 

missziósnyilatkozatok jellemzően rövidek, gyakran csak egy-két mondatot 

tartalmaznak, és összesen egy bekezdésből állnak; meghatározzák a vállalat 

üzleti köreit, és válaszolnak a kérdésre: "Milyen üzletben vagyunk?". Például: 

ha egy vállalat úgy határozza meg a nyilatkozatban, hogy kiemelkedő 

vendéglátási szolgáltatásokat fog nyújtani a piac fizetőképes szegmensében, 

akkor ez lesz az elsődleges cél. Ezt az üzenetet közvetíti a cég a belső 

érdekeltségei felé: a tulajdonosoknak vagy a befektetőknek, a vezetőknek és az 

alkalmazottaknak. Másodszor, a tervezési folyamatban résztvevők gyakran 

létrehoznak egy értékbecslési portfóliót, amely leírja, hogy a vállalat miben hisz 

és hogyan próbálja végrehajtani a missziós nyilatkozatot. Végül a vezetők 

létrehoznak egy állásfoglalást, amely leírja ezt a missziós nyilatkozatot a cég 

külső érdekeltjeinek (ügyfelek, beszállítók és általános közösség), a 

közvéleménynek kínált előnyökre vonatkozó megítélése szerint. Fontos, hogy ez 

a koncepció kövesse a marketing tervezési folyamatot. A vállalat küldetése a 

rendelkezésre álló források és képességek függvénye. Nehéz ezeknek a 

paramétereknek megfelelően működni, és továbbra is sikeres maradni. A 

költséghatékony szállodák tudják, hogyan vonzzák be az árérzékeny ügyfeleket, 

akik szép, tiszta és biztonságos szobát szeretnének kapni egy hotelben. Ha a 

szálloda teljesíti küldetését, az érdekeltek között nem lesz zűrzavar és 

fejetlenség, így nagyobb esély lesz a sikerre. Miután le van fektetve a missziós 

nyilatkozat és minden érintett értesítve van róla, a vállalkozás megkezdheti a 

tervezési folyamatot. A kimutatások és nyilatkozatok készítéséhez széles körben 

találhatók minták és információk az interneten. 
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2.ábra, A marketing tervezési folyamata. Forrás: Bojanic-Reid, 2017 

Helyzetelemzés 

- Piaci összefoglaló 

A marketingtervezési folyamat első lépései között kell, hogy szerepeljen egy 

helyzetelemzés elvégzése a cég számára. A cégnek először meg kell vizsgálnia a 

múltját, majd objektíven fel kell mérnie erősségeit és gyengeségeit a 

versenytársakhoz képest. Ennek a folyamatnak ki kell terjednie a cég külső 

környezetében bekövetkező változások lehetséges lehetőségeire és 

fenyegetéseire. A helyzetelemzés biztosítja a háttér információkat, amelyek 
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hozzásegítenek a döntések meghozatalához a vállalat 

jövőbeli irányáról. Választ ad azokra a kérdésekre, hogy „hol vagyunk most?” és 

„hogy jutottunk ide?”. A helyzetelemzés segítséget nyújt a tervezésben részt 

vevő vezetőknek, hogy jobban megértsék a vállalkozás múltját.  

A cég múltjának áttekintése 

A vállalat múltjának az értékelése a piac vizsgálatával kezdődik, annak mérete, 

hatóköre és a versenytársak piaci részesedése alapján. A cégnek meg kell 

vizsgálnia az értékesítési előzményekkel kapcsolatos belső adatokat, beleértve a 

költségeket és a nyereséget. Hasznos látni a marketingprogramok és a környezet 

változásaiból eredő értékesítés, költségek és a haszonkulcs alakulását. Ez 

betekintést nyújt a lehetséges jövőbeli irányokba, lehetőségekbe, a 

szolgáltatások jelenlegi piaci helyzetén alapulva. Számos tendencia a külső 

környezetben bekövetkező változásoknak tulajdonítható. Például: a gyors 

technológiai fejlődés, valamint a kormányzati szabályozás arra kényszeríti a 

vállalatokat, hogy újragondolják stratégiáikat és megfelelően reagáljanak és 

lekövessék a változásokat. Egy másik példát tekintve, évekkel ezelőtt a 

hagyományos utazási irodák uralták az utazási tervezési piacot, ám most már 

versenyezni kényszerülnek az online utazási irodákkal (mint az expedia.com, 

hotels.com, priceline.com, stb.), illetve azokkal az online foglalások, amelyek 

közvetlenül a szolgáltatón keresztül realizálódnak (pl. marriott.com, hertz.com, 

stb.)  

A cégeknek meg kell vizsgálniuk az értékesítés eseményeit a fogyasztói 

vásárlási szokások változásait tekintve is. Például: az éttermi vezetők 

észrevehetik, hogy az ügyfelek nagyobb hányada korábban étkezik a 

kisgyermekes családok, valamint az elöregedő népesség növekedése miatt. 

Fontos azonosítani azokat a személyeket, akik befolyásolhatják a vásárlást (pl. 

családtagok). Meg kell határozni azokat a tényezőket is, amelyek 

befolyásolhatják a vásárlást, vagy a szolgáltatások igénybe vételét (pl. 

demográfiai, társadalmi-gazdasági státusz, életstílus vagy a vásárlási viselkedés 

bármely változat, pl. szezonális vagy ciklikus változatok). A vezetésnek iparági 

elemzést kell folytatnia, amelyből kiderül a tényleges és potenciális iparági 

méret, valamint a korábbi növekedési ütem. Az elemzés segítséget nyújt továbbá 

a jövőbeli előrejelzésekhez, az iparági tendenciák és a legfontosabb 

sikertényezők meghatározásához.  

- SWOT analízis 
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A vállalat erősségeinek és gyengeségeinek elemzése a 

versenytársakhoz képest, valamint a külső környezet által előidézett potenciális 

veszélyek és lehetőségek. 

 

3.ábra, SWOT analízis. Forrás: Bojanic-Reid, 2017 

A marketingterv erősségei és gyengeségei tükrözik a vállalat belső helyzetének 

értékelését. Melyek azok a területek, ahol a cég jól teljesít és ahol kevésbé? A 

lehetőségek és a fenyegetések mutatják meg és értékelik a külső környezetet, 

amellyel a cég szembesül. Ahogy azt az ábra is mutatja, az erősségek és a 

lehetőségek olyan tételek, amelyek a verseny előnyeihez kötődnek. Ebben az 

elemzésben a vezetők megvizsgálják, hogy az üzleti tevékenység milyen jól 

működik és mely területen/területeken lehetne javítani. Ugyanakkor a piacon 

kritikus értékelésre van szükség annak érdekében, hogy a lehető legpontosabban 

meghatározzák a cégen kívüli veszélyeket és potenciális lehetőségeket. A 

menedzsmentnek fel kell tennie a következő kérdést: mit kínálunk, ami más, 

egyedi vagy jobb, mint amit a versenytársak a fogyasztóknak kínálnak? 

Ugyanakkor azt is meg kell vizsgálni, hogy mit biztosítunk, ami átlag alatti 

minőségű?  

- Verseny 

A szállodák piaci helyzetelemzésénél a hazai és európai trendek ismeretén kívül 

fontos a szálloda közvetlen környezetének, a versenytársaknak a vizsgálata is. 

Fontos, hogy ismerjük a versenytársakat. Ennek az első szintje, hogy felismerjük 

és kiválasszuk az érdemleges versenytársakat. A gyakorlatban a közvetlen piaci 

környezetből kiindulva választjuk ki a lehetséges versenytársakat.  

A kiválasztás 3 szintje: 
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 benchmark szálloda: kategóriában, 

szolgáltatásokban hasonlít a szállodánkhoz, éttermünkhöz 

 közvetlen piaci környezetben: először javasolt a lokális piacot felmérni, 

függetlenül a kategóriától 

 versenytársak: valós, 5-7 hasonló kategóriájú és specializációjú 

versenytárs kiválasztása a közvetlen turisztikai környezetben.  

 

A versenytársak kiválasztását követi az elemzés és a kiértékelés. A rangsoroló 

elemzés a vendégigények szerint vizsgálja a konkurens szállodákat.  

 

A leggyakrabban alkalmazott viszonyítási tényezők:  

 piaci tényezők, pl. megközelíthetőség, egyediség/tematika, 

csomagárak/akciós árak 

 felszereltség, pl. szobák nagysága, berendezés, szálloda kora, utolsó 

felújítás éve, medencék, konferenciatermek száma 

 szolgáltatások, pl. medencék négyzetméter viszonya a szállodai 

férőhelyekhez, vendéglátóhelyek kínálata, szolgáltatások szakmai 

színvonala, parkolóhelyek száma 

 

Marketing stratégia 

- Feladat 

A stratégia az a mód, ahogyan egy szervezet megpróbál kapcsolódni, válaszolni, 

integrálni és kihasználni a környezetét. Vagyis a vállalat stratégiái integrálják a 

cég küldetését, céljait, célkitűzéseit és cselekvési terveit. A jól megfogalmazott 

stratégiák segítségével a vállalatok maximalizálják erőforrásaikat. Ez a piaci 

környezetben versenyhelyzetbe hozza őket. Nagyon sok múlik az időzítésen. A 

vezetőknek mindig meg kell keresniük egy stratégiai ablakot vagy egy 

meghatározott és korlátozott időszakot, amikor a marketing lehetőségek maguk 

is megjelenhetnek, és a cég abba a helyzetbe kerül, hogy ki tudja használni 

ezeket a lehetőségeket. 

Marketing stratégia kidolgozásakor a menedzser elsőként kiválasztja azokat a 

piacokat, amelyeket a vállalat meg fog célozni, majd összekapcsolja a 

marketing-mix elemeit, amely magában foglalja a termék-szolgáltatási kört, az 

árat, a promóciót és a forgalmazást. A cégek azonban különböző modelleket 

alkalmazhatnak az általános stratégia kidolgozásához. Az egyik legnépszerűbb 

modellrendszer négy alapstratégiát biztosít a növekedés eléréséhez annak 
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alapján, hogy a termékek és a piacok újak vagy jelenleg 

léteznek-e. Ezek a növekedési stratégiák jelennek meg következő táblázatban. 

 

2. táblázat, A termékfejlesztés stratégiai lehetőségei. Forrás: Bojanic-Reid, 2017 

 MEGLÉVŐ TERMÉK ÚJ TERMÉK 

MEGLÉVŐ PIAC piaci áttörés termékfejlesztés 

ÚJ PIAC piacfejlesztés termékváltás 

 

Termékfejlesztési stratégia 

A termékfejlesztési stratégia a már meglévő termékek és szolgáltatások új 

piacainak fejlesztésére összpontosít. A szállodák és éttermek esetében ez 

rendszerint új egységeket jelent új piacokon. 

 

Termék/szolgáltatás bővítő stratégia 

Ez a stratégia új termékek és szolgáltatások új piacokra való bevezetését jelenti. 

A stratégiák ezen fajtája a leghosszabbtávú lehetőségeket kínálja, ugyanakkor ez 

jár a legnagyobb kockázattal.  

 

- Cselekvési tervek végrehajtása és a teljesítmény értékelése 

 

Ha a menedzsment kiválasztja a legjobb stratégiai alternatívákat, akkor 

cselekvési terveket és ütemtervet kell kidolgoznia a megvalósításukhoz. Sor 

kerül akciótervek kidolgozására, amely jelzi, hogy mikor készül el, és hogyan 

fog megvalósulni a marketingterv. Ez nem jelenti azt, hogy rugalmatlan lenne, 

azonban továbbra is fontos az egyértelmű végrehajtási terv. 

 

A cselekvési terveknek a következő információkat kell tartalmazniuk: 

 ki vállal elsődleges felelősséget a cselekvési terv minden egyes 

részében? 

 hogyan fogják ezek az egyének (csapatok) végrehajtani a cselekvési 

tervet? 

 mikor kell befejezni a cselekvési tervet? 

 milyen forrásokra lesz szükség a cselekvési terv teljes körű 

végrehajtásához? 

 hogyan értékelik a terv eredményeit? 

 milyen konkrét mutatókat fognak használni a siker méréséhez? 
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A költségellenőrzési adatok egy új adatformát jelentenek a teljesítmény 

értékeléséhez. A cégeknek össze kell hasonlítaniuk az előrejelzett és a tényleges 

költségvetést, hogy meghatározzák, hol vannak nagy eltérések. Az értékesítési 

előrejelzés alapja általában a különféle kiadási tételek költségvetésének 

megállapítása, az értékesítés százalékában kifejezve. Ez a költséginformáció 

évente kerül megállapításra, de gyakran a vezetők értékelik azt havonta vagy 

negyedévente. 

 

A nyereségre vonatkozó ellenőrzési adatok az eladások és a költségek 

függvényei, valamint a piaci szegmensek szerint is le kell bontani őket. Az ilyen 

elemzés elvégzéséhez fontos megérteni az alapvető elszámolási és eredmény-

kimutatásokat. 

3. táblázat, Példa az eredmény-kimutatásra. Forrás: Bojanic-Reid, 2017 

Árbevétel összesen 1,1 milliárd Ft 

Az eladott áruk költsége 560 millió Ft 

Profit bruttóban 540 millió Ft 

 

Vendégvisszajelzés 

A vendégeknek közvetlenül a termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos 

tapasztalatairól kapott információk. Hátrányt jelenthet, ha a vezetők túlságosan a 

számokra összpontosítanak, mert a mutatók nem elegendőek a fogyasztói 

igények felméréséhez, nagyon fontos a vendégvélemény, a vendégek 

észrevételei.  

 

Értékesítési előrejelzés 

- Értékesítési előrejelzés és előrejelzési technikák 

A marketingterv egyik legfontosabb összetevője az értékesítésre vonatkozó 

előrejelzés. Ez az előrejelzés a folyamatban lévő értékesítések meghatározása és 

a termék vagy szolgáltatás jövőbeli értékesítésének becslését foglalja magában. 

A cég sikere gyakran az előrejelzések pontosságából ered. A piac elemzésére 

vonatkozó döntések az értékesítési előrejelzéseken alapulnak. 

Az értékesítési előrejelzési technikák két nagy kategóriába sorolhatók: 

mennyiségi és minőségi technikák. A mennyiségre vonatkozó technikák 

adatértékeket használnak és egy sor szabályt alkalmaznak a jövőbeni 
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értékesítések becslése érdekében. A minőséggel 

kapcsolatos technikák a megérzésre, az intuícióra támaszkodnak, és általában 

akkor használatosak, ha a fix adatok nem állnak rendelkezésre. 

Az alkalmi elemzési technikák a változók és az eredmények között ok-okozati 

összefüggést állapítanak meg a korábbi adatok felhasználásával, hogy 

definiálják az értékesítés és más tényezők közötti kapcsolatot, amelyekről úgy 

gondolják, hogy befolyásolják az értékesítést. 

 

Előrejelzési technika kiválasztása 

Az összes értékesítési előrejelzési technika előnyei és hátrányai az aktuális 

helyzeten alapulnak. A kritériumok felhasználhatók az előrejelzéshez és a 

helyzet értékeléséhez. 

 

A marketingterv ellenőrzése és értékelése 

- Ellenőrzés és értékelés 

 

Minél pontosabban mérik a marketing erőfeszítéseket, annál könnyebb lesz a 

jövőben a marketingtevékenységek és programok tervezése. A reklám és az 

értékesítési kampányok költséghatékonysága nehézségekbe ütközhet, mivel 

hosszú távú hatásaik miatt elengedhetetlen a kivitelezésük. Ezért egy ellenőrző 

rendszert kell létrehozni, ugyanakkor cselekvési terveket és konkrét 

promóciókat kell kidolgozni. A marketingtervet rendszeres időközönként felül 

kell vizsgálni, hogy a tervezési ciklus során korrekciós intézkedéseket lehessen 

végrehajtani. 

 

A marketingterv nyomon követésének módszerei a következők: 

 fel kell jegyezni az egyes piaci szegmensek éjszakáinak számát. 

Fölöslegesnek tűnhet a vendégéjszakák számlálása és kódolása a piaci 

szegmensek szerint, azonban ez a módszer egy jelentést eredményez, 

amely lehetővé teszi a tényleges eredmények és a marketingterv-célok 

összehasonlítását. 

 össze kell hasonlítani a hirdetések előtt és után értékesített 

termékek/szolgáltatások számát. Az értékelésnek számos tényezőt kell 

figyelembe vennie, beleértve a promóció költségeit a nyereség 

növekedéshez képest. 

 fontos az eredmények és értékesítési termelés nyomon követése a 

céloktól kezdve a értékesítésben résztvevő személyekig 
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 figyelemmel kell kísérni minden egyes értékesítő 

szoba-éjszaka értékesítését piaci szegmensek szerint 

 regisztrálni kell a közvetlen emailekre kapott válaszokat és a telefonos 

lekérdezéseket. Hat hónappal később mérhetőek a konverziók (a 

lekérdezések eredményeként realizált tényleges foglalások). 

 

A szálloda marketing terve megalapozza a hotel szolgáltatásait és piaci 

pozícióját. A célkitűzések és célok elérésével a következő években 

változhat/változik a szolgáltatások összetétele, ezzel együtt kimutatható az 

elsődlegesen megcélzott piaci szegmensek összetételének változtatási szándéka 

a jövőre. 
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4. MARKETINGKUTATÁS ÉS ALKALMAZÁSA 

(TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS, MENEDZSMENT) 

A számítógépek térnyerésének köszönhetően napjainkban hatalmas 

információáradatnak vagyunk kitéve. Ebből a rengeteg információból 

természetesen minden iparág szeretett volna magának hasznot kovácsolni. A 

rendelkezésre álló adatokat gyűjteni és elemezni kezdték, később tárolni, és újra 

felhasználni. Különösen igaz ez a szállodaiparra, hiszen a turisták a világ 

mindenféle tájáról érkezhetnek, s így a vizsgálandó környezet bonyolultabb és 

összetettebb, ennek köszönhetően, pedig nő az információigénye. A 

versenyképességet lehet növelni az adatok gyűjtésével és elemzésével. 

Manapság ezt a folyamatot, már különböző információs rendszerek segítik (pl. 

yield management és revenue management szoftverek). 

4.1. A marketingkutatás fogalma 

A marketingkutatás nem más, mint azon adatok tervezett, rendszeres és elemző 

gyűjtése és egyeztetése, melyek egy szervezet menedzsmentjét segítik a 

korábban meghatározott céljaik elérésében, valamint a korábbi döntések 

eredményeinek felügyeletében.  

A marketing kutatás szorosan kapcsolódik a tervezés folyamatához, hiszen 

minden vállalkozás számára fontos, hogy tisztában legyen aktuális piaci 

helyzetével, mielőtt meghatározza jövőbeli céljait. Ezeknek az információknak a 

megszerzéséhez kutatásra van szükség. Sok kutatás már készen áll a 

vállalkozások számára, de fontos, hogy saját kutatás is készüljön. Ez nem 

csupán jelentős kiadást jelent egy szervezet számára, de az adatok gyűjtése sok 

időt vesz igénybe.  

A kutatás célja, hogy segítse a vállalatokat megérteni, milyen természete van a 

piacnak, melyen megjelenik, hogy versenyképes tudást adjon a beszállítókról, a 

kis- és nagykereskedőkről, a versenytársakról és a fogyasztókról. 

4.1.1. A marketingkutatás típusai 

A marketingkutatásokat többféleképpen is csoportosíthatjuk. Létezik leíró 

kutatás, mely a tényszerű adatok gyűjtése során a piaci történéseket vizsgálja. 

(Mi történik a piacon, hol, hogyan, és kivel?) Míg az elemző kutatás során az 

előbb említett kérdések közötti összefüggések vizsgálata áll a középpontban. 
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A marketing kutatás módszere lehet kvantitatív vagy 

kvalitatív. A kvantitatív módszer alkalmazása során általában szükséges 

valamilyen felmérés készítése kérdőívek, vagy csoportos megkérdezési 

módszerek alkalmazásával, és ezeket aztán statisztikai módszerek 

alkalmazásával ki kell értékelni. A kutatást megelőzően szükséges a hipotézisek 

felállítása, melyeket a kapott eredmények alátámasztanak, vagy épp 

megcáfolnak majd. A kvalitatív kutatási módszer ezzel szemben az információk 

másodkézből történő átvételét jelenti. Ezek az adatok elsősorban nem szám 

alapú információk.  

Létezik továbbá elsődleges és másodlagos kutatási módszer. Az elsődleges, azaz 

primer kutatás minden esetben új kutatás bevonását jelenti, míg a másodlagos 

kutatás a már meglévő szakirodalmak és statisztikai adatok alapos elemzését.  

Tovább csoportosíthatók aszerint, hogy folyamatosan vagy ad hoc történik-e a 

kutatás. Az ad hoc kutatások egy adott esemény következményeit, és hatásait 

vizsgálják, míg a folyamatos kutatások nem köthetők egy adott időponthoz, 

hanem egy bázis időszak (nap, hét, hónap, negyedév, év stb.) változóit 

hivatottak megvizsgálni.  

4.2. Marketing Információs Rendszerek 

A marketing információs rendszerek magukba foglalják az embereket, a 

felszereléseket, és eljárásokat, amelyeket a szervezet döntéseinek 

meghozatalához szükséges információk gyűjtésére, elemzésére és elosztására 

használnak. Ez egy folyamatos adatgyűjtésen alapuló rendszer, mely magába 

foglalja a kezdeti adatgyűjtést valamint a rutin és szisztematikus adatgyűjtési 

folyamatokat is. Az adatok gyűjtése a vezetők a mindennapi feladataik ellátása 

során, az megbeszélések és beszélgetések alkalmával, valamint a kereskedelmi 

és egyéb szaklapok olvasása során történik. 

Legegyszerűbb példa ennek szemléltetésére, hogy egy szállodaigazgató kíváncsi 

arra, hogy a szálloda marketingje, milyen hatékony, s mely földrajzi területeket 

éri el leginkább. Megvizsgálja, hogy a szállodába, mely területekről érkeznek a 

vendégek, ehhez felhasználható például az iránytőszám, melyet a vendégek a 

bejelentkező lapokon adnak meg. Ez nem egy konkrét kérdés kezelésére irányul, 

hanem a szálloda általános működésének része.  

 

A marketing információs rendszereknek 4 fő kritériumnak kell megfelelniük: 
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 Szükséges egy jól felépített szervezeti háttér, és egy 

jól működő információ gyűjtő rendszer. 

 Fontos, hogy a rendszer folyamatos információáramláson alapuljon, 

valamint pontos és aktuális információkat nyújtson a vezetés számára. 

 Az információt a szervezet külső és belső környezetéből egyaránt fontos 

gyűjteni.  

 Az információt úgy kell összeállítani, hogy azok segítségével a vezetés 

marketing döntéseinek alapjául használhassa azokat.  

A marketing információs rendszernek 3 fontos célkitűzése van: 

 Adatok gyűjtése a makro- és versenykörnyezetből, valamint a szervezet 

közvetlen környezetéből. 

 A gyűjtött adatok összesítése és összegzése, valamint azok tárolása. 

 A vezetés számára készen elérhetővé tenni az adatokat. 

A marketing információs rendszerek sikerességéhez három feltétel 

elengedhetetlen.  

1.  Fontos a tárgyilagosság. A vezetőség számára elengedhetetlen az 

objektív, számszerű adatok gyűjtése, hiszen ezek az adatok támogatják a 

megfelelő döntéshozatalt. A szállodaiparra különösen jellemző, hogy sok 

vezető személyes vélemény alapján hoz döntést, ám ezek a döntések a 

későbbiek során nem minősülnek megalapozottnak és sikeresnek.  

2. Az információs rendszer legyen szisztematikus. Ez a rendszer a legfőbb 

információs forrása a szervezet döntéshozóinak. Ezt a rendszert úgy kell 

megtervezni, hogy az folyamatosan és folytonosan biztosítsa az adatokat.  

3. Legyen hasznos. Az információ gyűjtése, elemzése és tárolása csak 

akkor történjen meg, ha az valóban hasznos a szervezet számára.  

4.3. A marketing információk forrásai 

A marketingkutatásra használt információkat két csoportra oszthatjuk. 

Elsődleges és másodlagos adatokra. A másodlagos (szekunder) adatok már 

korábban kerültek a szervezet birtokába valamilyen más kutatási célból, míg az 

elsődleges (primer) adatokat egy speciális céllal generálja a szervezet, ha az 

adott témakörben más felhasználható adat nem áll rendelkezésre.  
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4.3.1. Másodlagos adatok 

A másodlagos adatok, olyan adatok, melyek más forrásokból, már korábban 

rendelkezésre és a szervezet működéséről nyújtanak információt a vezetés 

számára. Ezeknek az adatoknak az alapos és átfogó elemzése szükséges az 

elsődleges adatok gyűjtése előtt.  

A másodlagos adatok használatának előnyei a következők: 

 Költséghatékony: A már rendelkezésre álló adatok felhasználása sokkal 

kisebb anyagi beruházással jár, mint az adatok újbóli begyűjtése. A 

rendelkezésre álló adatok sokszor frissítést igényelhetnek, azonban ez a 

folyamat még mindig költéshatékonyabb, mint egy új kutatás 

kivitelezése. 

 Időszerű: A másodlagos adatok azonnal rendelkezésre állnak. Az 

elsődleges adatgyűjtéssel szemben ezekhez az adatokhoz az adatbázisból 

a vezető bármikor könnyen hozzáférhet, továbbá ezek felhasználásához 

nem szükséges kutatási terv készítése, valamint csökkenti az adatgyűjtési 

idejét és erőfeszítéseit.  

Természetesen a másodlagos adatgyűjtésnek nem csak előnyei, hanem hátrányai 

is vannak, melyek a következők: 

 A másodlagos adatok korlátozott mértékben alkalmazhatóak. A 

felhasználandó adatokat ugyanis egy másik személy gyűjtötte, így nem 

garantált, hogy azok egyes turisztikai egységekre vonatkoztathatók 

lesznek. Például Egyesült Államokbeli étterem fogyasztói preferenciái 

nem alkalmazhatók egy magyarországi étterem esetében.  

 Az adatok időtállósága nem garantált. Az adatok fontos, hogy minden 

esetben pontosak és aktuálisak legyenek. A másodlagos információk sok 

esetben bizonyulnak elavultnak, és ebből kifolyólag a marketing 

döntések szempontjából hasztalannak is.  

 Megbízhatóság: Minden olyan esetben, amikor a döntéshozatal során a 

vezetők másodlagos adatokra támaszkodnak, felmerül a megbízhatóság 

kérdése is. A másodlagos adatok gyűjtése során kiemelten fontos, hogy a 

vezető megvizsgálja az adatok forrását, valamint az adatgyűjtés során 

felhasznált eljárásokat.  
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4.3.2.  A másodlagos adatok típusai 

A másodlagos adatokat 2 csoportba sorolhatjuk eredetük szerint. Léteznek belső 

és külső forrásból származó másodlagos adatok. 

Belső adatok  

A marketing információs rendszerek legegyszerűbb eszköze a vállalat belső 

rendszerének kiépítése, továbbá a szükséges adatok gyűjtése a szervezet belső 

környezetéből. A belső adatok gyűjtése jelenősen költséghatékonyabb és 

kevésbé időigényes, mint a külső környezet, a versenytársak vizsgálata. A 

szükséges adatok már ismertek és mivel ma már a legtöbb munkafolyamat 

számítógépes rendszereken keresztül történik, szinte azonnal elérhetők. Például 

egy utazási iroda óriási adatmennyiséggel rendelkezik. A számítógépekbe 

rögzített értékesítési adatok feltárják, hogy milyen terméket, milyen 

mennyiségben és kinek értékesített az adott iroda. Ezeknek az információknak a 

birtokában lehetővé válik, hogy további szempontok alapján elemezzék tovább 

eladásaikat. A jövőbeli eladási célok meghatározhatók azzal, hogy előre 

tervezett eladásokat összehasonlítják az előző év hasonló időszakában történt 

értékesítéssel. Szintén meghatározhatók a belső adatok elemzésével a 

foglalásonkénti átlagos bevétel. Nagyon fontos, hogy ezekből az adatokból 

könnyen jellemezhetők például az ügyfelek is. Az adatok tisztán mutatják a 

vendégek számát, hogy mely időszak volt a leginkább preferált, vagy éppen 

mely úti cél.  

A belső marketing információkat a vezetők három fő forrásból gyűjthetik össze: 

vendég és értékesítési adatok, vezetési adatok, valamint a vendégek 

visszajelzései. Egy szállodában a minimum adat, melyet mindenképpen 

folyamatosan karban kell tartani azok a vendégek adatai, legyenek azok 

egyénileg, vagy csoportban érkező turisták. Ezek segítségével tudja a szálláshely 

vezetése ellenőrizni a változásokat a vendégkörben, mint például, hogy honnan 

érkeznek a vendégek, átlagosan hány éjszakát töltenek egy adott szálláshelyen, 

mennyit költenek a tartózkodásuk ideje alatt. Vendéglátás esetében pedig ezek 

az adatok meghatározzák, hogy mely étkezést hányan veszik igénybe, továbbá 

milyen eladást generál a vendéglátóhely menüje.  

Az idegenforgalomban sokszor nem számolnak azokkal az információkkal, 

melyeket az alkalmazottak (front desk, housekeeping, értékesítési és egyéb 

területeken dolgozók) gyűjtenek. Az említett alkalmazottak vannak napi 
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kapcsolatban a vendégekkel, mégis kevés esetben 

támaszkodnak a vezetők a tőlük gyűjthető információkra, pedig sok esetben igen 

hasznos információforrásnak bizonyulhatnak. Azonban az általuk szolgáltatott 

adatok nem mindig teljesen objektívek. Az alkalmazottaktól származó 

információk gyűjtésére sokszor jó alkalom a közvetlen vezetőkkel szervezett 

értekezletek, megbeszélések.  

A harmadik információforrás a vendégek visszajelzései, melyek kiemelten 

fontos szerepet kapnak, hiszen a szállás- és vendéglátóhelyek elsődleges célja 

az, hogy a vendégeik igényeit teljes mértékben kielégítsék. A visszajelzések 

gyűjtésének számtalan módja lehetséges. A vezetők beszélgethetnek a 

vendégekkel, és kikérhetik a véleményüket a szolgáltatásokról, de 

alkalmazhatnak online, vagy személyesen kitölthető kérdőíveket, de akár a 

személyzet is végezhet ilyesfajta gyűjtőmunkát. Például a szobaasszonyok 

hagyhatnak a szobákban kis kártyákat, melyek az elégedettség felmérését 

szolgálják, vagy a recepciósok is megkérdezhetik a vendégeket a 

kijelentkezésnél.  

Mindhárom adatgyűjtési módszer nagyon értékes. A három forrás adatai 

összesen olyan mértékű információt bocsátanak a vezetőség rendelkezésére, 

mellyel jelentősen elősegítik a döntéshozatal folyamatát.  

Külső források  

A marketing kutatásokhoz rengeteg külső forrás áll rendelkezésre. Ezek az 

adatok rendkívül fontosak lehetnek, azonban a belső adatokkal ellentétben ezek 

nem kerülnek napi szinten rendszerezésre egy szervezeten belül, így ez a 

módszer jóval időigényesebb és jelentős anyagi beruházást is jelent.  

A számtalan rendelkezésre álló nyilvános forrás közül ki kell választani azokat, 

melyek különösen jelentősek a szervezet, jelen esetben szálláshely számára. A 

források és az adatok folyamatosan változnak, bővülnek a marketingkutatás 

legfőbb forrásai a következők lehetnek 

 Szakmai szervezetek: A legtöbb szakmai szervezet szolgáltat adatokat a 

tagjai számára. Ezeket az adatokat a szakmai szervezetek a saját 

tagjaiktól gyűjtik, s ezeket az adatokat felhasználva készítenek 

statisztikákat, melyeket viszonyítási alapul véve a vállalkozások a 

döntési folyamataik során felhasználhatnak. Ilyen szakmai szervezet 

például a WTO (World Tourism Organization).  
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 TDM irodák: A városok, megyék, régiók és 

országok turisztikai szervezetei felelősek az adott területek 

népszerűsítéséért, éppen ezért számos terület specifikus kutatást és 

statisztikát készítenek, melyeket mindenki számára elérhetővé tesznek. 

 Szakmai folyóiratok és kiadványok: A legtöbb iparág rendelkezik 

szakmai folyóiratokkal, melyek elérhetőek a vállalatok számára. A 

szakmai szervezetek gyakran adnak ki saját szerkesztésű folyóiratokat. 

Az ezekben megjelenő publikációk információkat szolgáltatnak például a 

legújabb termékekről, hirdetési kampányokról, és a legújabb trendekről 

az iparágon belül.  

 Egyéb kiadványok: Ebbe a csoportba azok a kiadványok sorolhatók, 

melyek nem szorosan kapcsolódnak a turizmushoz, vagy a 

szállodaiparhoz, azonban mégis foglalkoznak az adott témával. Ilyen 

például a külföldi folyóiratok közül a Wall Street Journal, vagy a Forbes 

is. 

 Internet: Az interneten megtalálható források száma mind 

mennyiségében, mind minőségében jelentős növekedést mutatnak. A 

keresőmotorok megfelelő használata igen értékes forrásokhoz juttathatja 

el a vezetőket, azonban nagyon fontos, hogy meg tudják határozni, mely 

forrás pontos és hasznos a számukra.  

 Egyetemi források: Az egyetemek és főiskolák jó felszerelt 

könyvtárakkal rendelkeznek, ahol széles körben gyűjthető információ 

egy adott témáról. Ezekben az intézményekben gyakran egy helyen 

megtalálhatók a már említett külső források is. 

 Hatósági adatok: Önkormányzati vagy állami hatóságok folyamatosan 

készítenek statisztikai beszámolókat a gazdaság összes területéről, 

melyek bárki számára elérhetőek ingyenesen, vagy minimális díj 

ellenében. Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal szolgáltatja 

ezeket az adatokat. A Hivatal honlapján az adatok elektronikus formában 

is elérhetők. Továbbá nem csak a gyűjtött adatok elérhetők, de azokat 

részletesen bemutató, elemző publikációk is megtalálhatók. 

 Piackutató cégek: Ezek a cégek arra szakosodtak, hogy díjazás ellenében 

különböző adatokat gyűjtsenek és elemezzenek megbízóik számára. 

(Ilyen például az Ipsos is) Ezek a cégek adatokat szolgáltatnak például a 

vásárlói profilokról, szokásokról, a fogyasztók hirdetésekkel kapcsolatos 

reakcióiról, valamint a fogyasztói magatartásról és preferenciákról.  
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Mivel számtalan külső forrás áll rendelkezésre, így fontos, 

hogy egy jól felépített terv szerint haladjon az információk gyűjtése. Először is 

fontos megállapítani, hogy melyek azok az információk, amelyek már ismertek, 

így könnyen meghatározható, hogy melyek azok a további adatok, amik 

szükségesek a kutatás során. Fontos továbbá meghatározni a kutatás pontos 

célját. Létre kell hozni egy tervet, melynek alapja a kutatás céljainak kitűzése. A 

harmadik lépés az adatok gyűjtése. Ennek során ügyelni kell arra, hogy a 

gyűjtött adatok megbízhatósága, és validitása biztosítva legyen. Az utolsó lépés 

pedig az adatok összegzése és elemzése. Ennek során az összegyűjtött adatokat 

egy könnyedén átlátható és kezelhető „csomaggá” szükséges formálni, hogy a 

rendszerezett adatok bármikor könnyen elérhetők legyenek a döntéshozatal 

során.  

4.3.3. Elsődleges (primer) adatok  

Amennyiben olyan információra van szükség, mely másodlagos forrásokból 

nem áll rendelkezésre, elsődleges kutatás szükséges, mely az adatokat 

közvetlenül a fogyasztóktól gyűjtik.  

Az elődleges adatok gyűjtését végezhetik piac- és közvélemény kutató cégek, 

azonban ezek költsége igen magas. A kisebb cégek a kvantitatív kutatásaikat 

könnyen kivitelezhetik házon belül is.  

A teljes körül nemzeti felmérések rendkívül sok anyagi ráfordítást igényelnek, 

így csak a legnagyobb cégek engedhetik meg maguknak, továbbá az így gyűjtött 

adatok egy jelentős része összegyűjthető kereskedelmi kutató szervezetek által 

is. A helyi érdekeltségű felméréseket kis valószínűséggel lehet csupán 

másodlagos forrásokból elkészíteni. Az elsődleges felmérések kivitelezését 

pedig maga a cég is véghez tudja vinni.  

Az elsődleges adatgyűjtések egyik legnépszerűbb módja a kérdőíves 

megkérdezés, melynek célja, hogy például az adott vendég tervezi-e, hogy 

visszatér az adott turisztikai desztinációba, vagy éppen szállodába, milyen 

kiegészítő szolgáltatásokért lenne hajlandó fizetni, stb. A kérdőívek nagy 

előnye, hogy sok jelenleg is meglévő fogyasztóhoz el lehet juttatni, azonban 

nehezen lehet feltérképezni vele a versenytársak klienseit. Az otthoni interjúkat 

igen nehéz és költséges kivitelezni, azonban gondosan megtervezett és 

kivitelezett végrehajtása során a megkérdezettek válaszaiból sokkal összetettebb 

képet lehet alkotni. Az utcán történő megkérdezés viszonylag gyors formája az 
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adatok gyűjtésének, míg az otthoni megkérdezés sokkal 

nagyobb szervezést és odafigyelést igényel. A felméréseket gyakran random 

telefonos megkeresésekkel hajtják végre, melynek nagy hátránya, hogy sok 

potenciális megkérdezett elzárkózik a válaszadás elől.  

Az elsődleges adatgyűjtés előnyei a következők: 

 Az adatok egy vállalat igényeinek megfelelően kerültek összegyűjtésre, 

ennek köszönhetően kitűnő információ forrásai egy döntési folyamatnak. 

 Az elsődleges forrásokból gyűjtött adatok megbízható, valós 

információk, melyek gyakorlati alapokat is adnak a döntéshozatali 

folyamat során.   

A primer kutatás hátrányai: 

- Az adatgyűjtés e formája igen költséges, és a kis vállalkozások nagy 

része nem engedheti meg magának. 

- A primer kutatások nem csak anyagi forrásból emésztenek fel sokat, de 

rengeteg időt vesznek igénybe. A marketing döntések pedig legtöbbször 

igen gyors cselekvést igényelnek.  

- Habár az elsődleges adatok mindig úgy kerülnek gyűjtésre, hogy egy 

vállalat specifikus igényei állnak a háttérben, sokszor könnyen előfordul, 

hogy olyan információk gyűlnek össze, melyeket másodlagos 

forrásokban is meg lehet találni. Ebből kifolyólag fontos, hogy az 

elsődleges kutatás mindig a szekunder kutatás után következzen, hogy ez 

elkerülhető legyen.  

4.4. A marketing kutatás folyamata 

A marketing kutatás legfontosabb célja, hogy a felmerülő kérdésekre, mint 

például: honnan érkeznek a vendégeink, milyen gyakran utaznak és mennyi 

időre, a megtaláljuk a válaszokat. A marketing kutatás fogalma a 

következőképpen határozható meg: az a folyamat, mely adatokat gyűjt a 

marketing programokról, a külső környezetről, a fogyasztói csoportokról annak 

érdekében, hogy a marketig döntések színvonalán emelni tudjanak.  

Egy marketing kutatás lebonyolítása igen költséges feladat. Ezért az adatok 

összegyűjtése után különösen nagy gondot kell fordítani arra, hogy milyen 

módszer szerint történjen azok feldolgozása, hiszen a kutatás adatainak 

hitelessége és megbízhatósága múlik a választott módszeren. Ha nem a 
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megfelelő módszert alkalmazzuk, vagy nem kellő 

mélységig vizsgáljuk, akkor a kapott eredményekre alapozott marketing 

döntések se lesznek a későbbiek folyamán helytállóak. A marketing kutatás 

lépéseit következő ábrán láthatjuk.  

 

4.ábra, A marketingkutatás folyamata. Forrás: Bojanic-Reid, 2017. 

4.4.1. A probléma meghatározása 

A marketing kutatás lebonyolítása előtt a legfontosabb, amit meg kell határozni 

az az, hogy vajon szükséges-e maga a kutatás vagy sem, és amennyiben 

szükséges, akkor mely típusa. Marketing kutatást akkor szükséges készíteni, 

amennyiben egy konkrét problémát szeretne egy vállalat megoldani, vagy egy 

kérdéskörre választ kapni. Ha a válaszok már rendelkezésre állnak, akkor nem 

szükséges újabb kutatás megkezdése. Abban az esetben, ha a szükséges 

információ nem áll a szálloda vagy vendéglátóegység rendelkezésére az első és 

legfontosabb lépés a célok meghatározása kell, hogy legyen. Számtalan olyan 

kérdőívvel lehet találkozni, mely kérdései, nem kifejezetten megválaszolandó 

kérdésekre keresik a választ.  

A probléma meghatározásánál először is a vezető nézőpontját kell megvizsgálni. 

Általában a vezető figyelmét a csökkenő teljesítmény kelti fel, mely jelentkezhet 

az eladások ütemében, a bevételben, vagy a piaci részesedés hányadában. 

Ilyenkor fontos, hogy a felszín alatt rejtőzködő problémák jeleit felismerjük. 

Például: Egy szálloda foglaltsága hirtelen leesik. Ennek számtalan oka lehet. 

Egy új szálloda nyitása a környéken, a versenytársak akciós ajánlatai, vagy egy 

erőteljesebb hirdetési kampány és még számtalan egyéb ok, vagy azok 

kombinációja közrejátszhat a teljesítmény csökkenésében.  
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4.4.2. Források keresése 

Miután a kutatás céljai és a felmerülő problémák meghatározásra kerültek fontos 

összegyűjteni minden olyan információt a témakörben, ami már a probléma 

felmerülésének időpontjában is rendelkezésre áll. Tehát szükséges egy alapos 

szekunder kutatás készítése is.  

4.4.3. Kutatási terv készítése 

A kutatási terv egy olyan átfogó tervezet, mely meghatározza, hogy a kutatás 

során milyen módszereket és eljárásokat alkalmazzunk az adatok gyűjtése és 

elemzése során, hogy a szükséges információt megkapjuk. A kutatási terv 

szükséges, hogy tartalmazza a következőket: 

 Kik a megkérdezettek? Mekkora a minta nagysága, és hogyan kerültek 

kiválasztásra? 

 Milyen formában kerül sor a megkérdezésre? (személyes interjúk, e-

mailen keresztül kiküldött kérdőívek stb.) 

 Milyen kialakítása lesz a kérdőívnek? 

 Hogyan kerül megszervezésre a terepmunka? (ideértve a toborzást, és a 

képzéseket is) 

 Időbeosztás és költségvetés elosztásának meghatározása. 

Három különböző típusú kutatást különböztethetünk meg: felderítő kutatás, leíró 

kutatás, hagyományos kutatás. 

- Felderítő kutatás 

A felderítő kutatást legtöbbször olyan esetben alkalmazzák, amikor a vállalat 

nem látja át pontosan honnan ered a probléma valamint olyan esetekben is 

használható, amikor további információra van szüksége egy vállalatnak és 

hipotézisek generálásával kapcsolatot alakít ki egy, vagy több változó között. Ez 

a típusú kutatás többnyire informális és nem strukturált elsősorban a háttér 

információk és a problémák tisztázása érdekében használják.  

Ennek a típusnak a legelterjedtebb módszerei a másodlagos adatelemzés, 

tapasztalati felmérések, esettanulmányok, és a fókuszcsoportos felmérések.  

Másodlagos adatelemzésnek a már meglévő kutatások eredményeinek 

vizsgálatát nevezzük. Az esettanulmányok egy adott szituáció körülményeit 

elemzik, mely hasonlít az aktuális helyzetre, melyben a kutatást végző vállalat 
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van. A fókusz csoportos vizsgálatban általában 8-12 

személy vesz részt, akik a populációt képviselik, s kötetlen beszélgetések 

formájában vitatják meg a fennálló problémáról alkotott véleményüket.  

- Leíró kutatás 

A leíró kutatás feladata, hogy az alapvető kérdésekre választ találjon. Ilyen 

kérdések lehetnek például, hogy ki a vásárló, mit csinálnak a fogyasztók a 

termékkel/szolgáltatással, stb. Elsődleges feladata a kutatást készítőjének, hogy 

felvázolja a fogyasztó profilját a rendelkezésre álló demográfiai és 

pszichográfiai adatok alapján.  

Két alapvető módszere van ennek a kutatás típusnak. Az egyik a keresztmetszeti 

tanulmány készítése, mely egy pillanatképet ad a lakosság jelenlegi helyzetéről. 

A másik egy longitudinális módszer, mely a lakosságot egy megadott 

időtartamon keresztül folyamatosan vizsgál. A két módszer ugyanazokat az 

adatokat gyűjti, de a longitudinális vizsgálatnak köszönhetően megfigyelhetőek 

a szokások, a szükségeltek, és a viselkedések változásai is. 

- Hagyományos kutatás 

Ok-okozati összefüggéseket vizsgál, melyek fontosak a kutatásban szereplő 

probléma szempontjából. Például, ha egy szállodában emelik a szolgáltatások 

színvonalát, növekedni fog a vendégek elégedettsége is. Ezeknek az ok-okozati 

összefüggéseknek köszönhetően jobb termékeket/szolgáltatásokat lehet 

előállítani, növelni lehet a hirdetések hatékonyságát és maximalizálni lehet a 

bevételt is.  

4.4.4. Adatgyűjtés 

Az adatgyűjtés során két dologra szükséges nagyon odafigyelni. Az egyik, hogy 

milyen módszerrel gyűjtjük az adatot, a másik, hogy hogyan határozzuk meg a 

mintavételi tervet. Nagyon fontos, hogy a gyűjtött adatok ne csak érvényesek, de 

megbízhatóak is legyenek.  

Az adatgyűjtésnek két módszere használatos a marketingkutatás területén. Ezek 

a következők: 

- Megfigyelés 

Megfigyelés alatt azt a tevékenységet értjük, mikor a kutatást végző megfigyeli 

a fogyasztók magatartását, szokásait és azokról pontos jegyzeteket készít. Ehhez 
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két dolog elengedhetetlen: szükséges egy rendezett és tartós 

vizsgálati program, mely tudományos alapokon nyugszik, továbbá szükséges, 

hogy az a személy, aki a megfigyelést végezi meg tudja fékezni magát és ki 

tudjon maradni a körülötte történő eseményekből. A megfigyelés módszere 

kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy adott szituációkkal kapcsolatosan 

hipotéziseket állíthassunk fel.  

- Felmérés 

A felmérések készítése általában a legjobb módszer az adatgyűjtésre. A felmérés 

nem más, mint a fogyasztók megkérése információ szolgáltatásra a marketing 

kutatás során felmerült problémakörrel kapcsolatban. Mivel az esetek jelentős 

részében lehetetlen lenne minden érintettet megkérdezni, nagyon fontos a 

felmérések szempontjából, hogy a megkérdezettek köre jól legyen kiválasztva. 

Első lépésként meg kell határozni, hogy kiket is szeretnénk megkérdezni, és 

hogy mekkora legyen a minta nagysága. A felmérések során törekedni kell arra, 

hogy a minta lehetőleg jól ábrázolja a lakosságot. Ehhez egyenetlenségek 

esetében különböző súlyozási módszereket is alkalmazhatunk.  

A felméréseknek több típusát is megkülönböztetjük. A leggyakoribbak a 

telefonos megkérdezések, hiszen ezeket a legkönnyebb kivitelezni és azonnal 

van eredménye is. Fontos előnye, hogy igen költséghatékony, hiszen nincsenek 

például utazási költségek, stb. Az e-mail-ben kiküldött felmérések nagy hátránya, 

hogy kevés százalékuk érkezik vissza teljesen kitöltve, és akár 3 hónapot, vagy 

2-3 újbóli kiküldést is igénybe vehet az, hogy egy elfogadható nagyságú minta 

összegyűljön. Ezzel szemben a személyes interjúk lehetőséget biztosítanak arra, 

hogy a megkérdezettet részletesen kikérdezzék a témával kapcsolatban. A 

kérdező egy előre meghatározott szempontok szerint kötetlen beszélgetést 

kezdeményezhet az interjú alanyával. Az elektronikus felmérések nagy 

népszerűségnek örvendenek a könnyen elérhető e-mail cím listák és a fejlődő 

technikának köszönhetően. Legnagyobb előnyük, hogy azonnali visszacsatolást 

kap a kérdező, továbbá ennek segítségével könnyebb az információ kódolása is. 

A szállodaiparban igen népszerűek a szobákban elhelyezett 

vendégelégedettséget felmérő kártyák. Ennek fő célja, hogy adatokat gyűjtsön a 

vendégek tartózkodásáról, a tapasztalataikról. 

- Kísérletek 
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A kísérletek során egy a kutatók által kiválasztott csoport 

viselkedését figyelik meg laboratóriumi körülmények között. Például 

megvizsgálják, hogy egyes csoportok, hogyan reagálnak bizonyos bánásmódra, 

hogyan kontrollálják érzelmeiket, viselkedésüket. Például a Marriott 

International az alábbi kísérletnek vetette alá az értékesítési területen dolgozóit: 

egy részüknek lehetővé tette, hogy több szállodájuk szobáit is értékesíthesse 

otthoni munkavégzéssel, míg mások egy szálloda szobáit értékesítették 

irodájukból, majd megvizsgálták a két csoport teljesítményét és az általuk 

generált bevételeket is.  

4.4.5. Az adatok elemzése 

A kutatás eredményeiből kapott adatok elemzésére két módszer áll 

rendelkezésünkre. Az egyik ilyen módszer a leíró elemzés, mely aggregát 

adatokat használ az átlag és tipikus fogyasztók jellemzésére. A másik módszer, 

mellyel a statisztikai adatokat elemezhetjük az a következtetési analízis, amit 

arra használhatunk, hogy megvizsgáljuk hipotéziseinket, és megbecsüljük a 

népesség paramétereit egyszerű statisztikai számítások használatával.  

4.4.6. Beszámoló készítése 

A kutatás és az adatok elemzésének végeztével fontos, hogy készítsünk egy 

beszámolót, melyben összegezzük az eredményeket, levonjuk a helyes 

következtetéseket, és j9vőbeli ajánlásokat tehetünk. Fontos szem előtt tartani, 

hogy kinek készül a beszámoló.  

A beszámoló készítése során van néhány előre meghatározott irányvonal, 

melyek emelhetik a megrendelő elégedettségét. Elsősorban a kutató csapatnak 

meg kell határoznia a beszámoló készítésére szánt időt. Másodszor az eredeti 

célokat szükséges megvizsgálni és a kutatás céljait is fontos kiemelni a 

beszámolóban. Harmadszor, fontos, hogy a kutatás készítői megértsék a 

hallgatóság szükségleteit, és annak megfelelően állítsák össze a tartalmat és a 

hosszúságát a beszámolónak.  

A legtöbb beszámoló egy standard felépítést követ. Ez a felépítés a következő: 

vezetői összefoglaló, amely tisztán és érthetően megfogalmazza a kutatás célját, 

módszereit, következtetéseit és javaslatait. Következő részben olvashatók a 

kutatás módszereinek és eredményeinek részletes bemutatásai. Végül pedig a 

kutatók által megfogalmazott következtetések és javaslatok olvashatók. 
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4.5. Termék- és szolgáltatásfejlesztés 

A változás és az újítás elengedhetetlen feltétele annak, hogy egy vállalkozás 

szállásadói tevékenysége sikeres lehessen. A legsikeresebb vállalkozások annak 

köszönhetik eredményességüket, hogy folyamatosan új termékeket és 

szolgáltatásokat vezetnek be, melyek segítségével meg tudják őrizni piaci 

pozíciójukat. A szállásadás és vendéglátás területén az új termék és szolgáltatás 

bevezetése igen nehéz feladat. A piaci részesedés bővítése ma már nem csak új 

egységek nyitásával elérhető, hanem egy új termék-szolgáltatás mix 

kifejlesztésével is. Például a Pizza Hut megállapodott a Marriott Internationallal, 

hogy bizonyos Marriott hotelekben egy szűkített termékkínálattal, büfé 

formájában értékesítik a Pizza Hut pizzáit. Ezzel a Pizza Hut új vevői körhöz 

jutott, és a Marriott szolgáltatási is bővültek. A megállapodás kölcsönös 

előnyökhöz juttatta a szerződő feleket. Az ilyen fajta piaci megállapodásokat 

win-win kapcsolatnak is nevezzük.  

A termékek fejlesztésének két alapvető megközelítése van. Az egyik az 

innováció, mely az a folyamat, amely során az új ötletet termékké konvertálják 

át. Ekkor a termék fejlesztője viseli a kockázatot, mely az új termékek és 

szolgáltatások bevezetésével jár, azonban a termékből származó összes haszon 

is őt illeti meg először. A másik megközelítés az ún. follow-the-leader személet, 

mely következtében a piacon megjelennek a termék versenytársai is.  

4.5.1. A termékcsaládok szerepe 

Ahhoz, hogy egy szálláshely sikere folyamatos lehessen fontos, hogy legyen egy 

termék családja, mely a vállalat portfóliója az elérhető termékekről és 

szolgáltatásokról. Ha egy vállalat szigorúan egy termék vagy szolgáltatás iránt 

kötelezi el magát, nagyon hamar eléri a piaci részesedésének maximumát, és 

tovább már nem tud növekedni. Amennyiben több szolgáltatást fejleszt ki, vagy 

további márkák bevezetésére törekszik, a vállalati forrásokat is jobban tudja 

hasznosítani. Vegyük például a Marriott International-t. A hagyományos 

Marriott értékeket képviselő Marriott Hotels and Resorts mellett még számtalan 

brandet sorakoztat fel úgy, mint a J.W. Marriott Hotels and Resorts, Courtyard 

by Marriott, Residence Inn, Fairfield Inn, melyek mind-mind más fogyasztói 

igényeket elégítenek ki. Az új brandek bevezetésével a termékek és 

szolgáltatások szélesebb körben válnak elérhetővé, így az eladások volumene is 

növekedést fog mutatni, és a piaci részesedés is gyarapodni fog.  
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4.5.2. Új termékek tervezése 

Az új termékek vagy szolgáltatások tervezése mindig nagy kockázatot jelent egy 

vállalat számára. A tervezés folyamata előtt a vállalatnak mindig alaposan meg 

kell vizsgálnia, hogy a termék/szolgáltatás kompatibilis-e a cég céljaival, van-e 

elég forrásuk melyből a megvalósítás kivitelezhető, és vajon a környezet is 

alkalma-e az újítás bevezetésére.  

Az új termékek létrehozása során két féle stratégiát különböztetünk meg. Az 

egyik a reaktív stratégia, mely a piacon történő változásokra reagál. A másik 

pedig a proaktív stratégia, melyek piaci változásokat eredményezhetnek.  

A reaktív stratégia 

A reaktív stratégián belül négy különböző stratégiát különböztetünk meg. A 

defenzív stratégia arra szolgál, hogy a konkurens cégek új termékeinek és 

szolgáltatásainak hatását csökkentsék. Ez jelentős változtatásokat jelent a cég 

hirdetési, csomagolási, és árazási stratégiájában. Ezek a változások sok esetben 

járnak új termék, vagy szolgáltatás fejlesztéssel, vagy a meglévő szolgáltatások 

módosításával is. Az utánozó stratégia alkalmazása során a vállalat a 

konkurencia újonnan bevezetett termékét, vagy szolgáltatását még az előtt 

lemásolja, mielőtt az túl nagy piaci részesedésre tenne szert. Ilyen stratégia 

figyelhető meg például a gyorséttermek körében is. Ahogy a McDonald’s 

bevezet egy új terméket, az szinte azonnal megtalálható a konkurens éttermek 

kínálatában is.  

A harmadik stratégia az utánzó stratégia egy módosított verziója. Ennek 

lényege, hogy a vállalat a konkurencia termékét tovább fejleszti, és úgy vezeti 

be a piacra. Jó példa erre a Marriott által bevezetett Courtyard brand, melynek 

eredménye, hogy a Hilton és a Wyndham Hotels és létrehozta saját brandjeit 

azok számára, akik a kisebb hoteleket és a hosszabb tartózkodást preferálják. A 

márkák egyértelmű versenytársai a Marriottnak, de a fő cél az, hogy jobbak 

legyenek. A negyedik stratégia a reszponzív stratégia, mely során a 

termékfejlesztést a fogyasztók igényei határozzák meg, nem a konkurencia által 

teremtett versenyhelyzet.  

A proaktív stratégia 

A másik megközelítés, a proaktív stratégia, szükséges feltétele, hogy a vállalat 

megalkossa a saját kutatási és fejlesztési stratégiáját. A stratégia elkészítése 
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során a vállalat kutatásokat kezdeményez, hogy 

feltérképezze, milyen szolgáltatások és termékek megalkotására lenne igény a 

piacon. Egy másik proaktív stratégia a fogyasztóbarát stratégia. Ennek keretein 

belül a marketing tervben rögzítik, hogy mik az aktuális fogyasztói igények, és 

annak megfelelően hoznak létre új szolgáltatásokat/termékeket.  

A harmadik proaktív stratégia a vállalkozói. Azok a cégek, melyek ezt a 

stratégiát választják, nem csupán a kutatásokból és a fejlesztésekből származó új 

ötletekre kíváncsiak, hanem egyéb forrásból származókra is. Nagyszerű forrás 

jelentenek az alkalmazottak, aki a napi rutinból szerzett tapasztalatiknak 

köszönhetően a meglévő szolgáltatások és termékek fejlesztésében vehetnek 

részt.  

4.5.3 A termékfejlesztés folyamata 

Új termékek és szolgáltatások fejlesztése mindig időigényes és költséges, 

azonban a vállalkozás hosszú távú sikeres működéséhez elengedhetetlen. A 

termék és szolgáltatásfejlesztés lépései az alábbi ábrán láthatók. 

 
5.ábra, A termékfejlesztés folyamata. Forrás: Bojanic-Reid, 2017. 

Az ötletelés időszaka 

Az új termék/szolgáltatásoknak előnyt kell kovácsolniuk a dinamikusan változó 

piaci trendekből. Ebben az időszakban a vállalat külső és belső forrásait arra 

összpontosítja, hogy ötleteket generáljon új termékek és szolgáltatások 

alkotására. 
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Belső forrásként tekinthetünk például a szervezet 

értékesítési dolgozóira, vagy más alkalmazottaira, akik napi szinten 

kapcsolatban állnak a vendégekkel. Ezek az alkalmazottak azonnali 

visszacsatolást kapnak a vendégektől munkájuk végzése során, melynek 

köszönhetően a fény derül a hiányosságokra és fejlesztendő területekre.  

Külső forrásoknak tekintjük a versenytársakat, a beszállítókat, és például a 

szakmai folyóiratokat is. Új ötletek születhetnek a versenytársak 

tevékenységének figyelemmel kísérése során, vagy a szaklapok beszámolói után 

is.  

Termék/szolgáltatás elemzése 

Az új ötletek összegyűjtése után fontos azokat alaposan átértékelni és 

kiválasztani azt, amelyik az értékelés alapján a legnagyobb eséllyel lesz sikeres. 

Az értékelés során szükséges kvantitatív és kvalitatív úton is megvizsgálni az új 

szolgáltatásokat. 

A kvalitatív vizsgálat során a következő kérdésekre kell megkeresni a választ: 

 Milyen mértékben fogja növelni az új termék a bevételt? 

 Képes lesz-e az új termék új ügyfejek vonzására, és vajon nem fogja-e 

veszélyeztetni a jelenlegi termékek értékesítését? 

 Milyen árat lesznek hajlandók a fogyasztók fizetni az új termékért? 

 Rendelkezik ez a vállalat a kellő tudással és kapacitással, hogy saját 

egységén belül állíthassa elő a terméket? 

 Kínál-e hasonló termékeket a versenytárs, és ha igen, akkor hogyan lehet 

a saját terméket megkülönböztethetővé tenni? 

A kvantitatív analízis a következő kritériumokat vizsgálja a bevezetésre váró 

termékekkel kapcsolatban: 

 Vajon a termék pozitívan járul hozzá a vállalatról alkotott képet? 

 Hogyan hat a potenciális termék a vállalati célok elérésére? 

 A vállalat erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek és veszélyeinek 

vizsgálata (SWOT analízis) 

 Milyen hatással lesz az aktuális és a potenciális vendégekre/ügyfelekre? 

 Milyen berendezések szükségesek az új termék előállításához? 

 Milyen forrásból szerezhetők be az előállításhoz szükséges eszközök? 
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A koncepció tesztelése 

A termék és szolgáltatás ötletek vizsgálata után az ígéretesnek bizonyuló ötletet 

vetik alá a tesztelésnek. A koncepció tesztelésben a termékről írásbeli, szóbeli 

leírás és/vagy vizuális megjelenítés készül, melyet megmutatnak a potenciális 

fogyasztóknak. A tesztet véghez lehet vinni fókuszcsoportos, de akár szélesebb 

körben kiterjesztett marketingkutatással is. A fókuszcsoport tagjai olyan 

egyének, akik képviselik a célpiac résztvevőit. A tesztelés során a csoport tagjai 

visszajelzést adnak a termék megjelenéséről, áráról, és egyéb tulajdonságairól.  

Üzleti terv és marketing teszt 

Az előző lépés során összegyűjtött információt, mely a célcsoport véleményét 

képviseli a termékkel kapcsolatban, az üzleti tervben szükséges alaposan 

kielemezni, és megvizsgálni a termékben rejlő lehetőségeket.  

A fogyasztók visszajelzései alapján már előre megbecsülhető lesz az eladások és 

a piaci részesedés mértéke. Fontos, hogy megvizsgáljuk minden eshetőséget a 

legjobb esettől kezdve a legrosszabbig, hogy teljes képet alkothassunk a 

különböző piaci feltételeknek megfelelően.  

Szükséges egy marketing tesztet csinálni, mely a termék korlátozott bevezetését 

jelenti. A teszt időszak alatt csak bizonyos helyeken és mennyiségben elérhető a 

termék. A vizsgálat időtartama, az újravásárlásokat is beleszámítva körülbelül 3-

12 hónapot vesz igénybe. Ez idő alatt a következő szempontokat értékelik a 

termékkel kapcsolatban: fogyasztók visszajelzései a minőségről, árról és a 

hirdetési kampányról; értékesítési adatok a hét különböző időszakaiból; új 

pénzügyi hozzájárulás szükségessége. 

Bevezetés a piacra 

Az új termék bevezetésének utolsó lépése a piaci bevezetés. A 

termék/szolgáltatás ekkor minden piaci szereplő számára elérhetővé válik. A 

termékek piaci bevezetése általában igen költséges folyamat köszönhetően a 

hirdetési kampányoknak, az alkalmazottak továbbképzésének és az egyéb 

változtatásoknak köszönhetően. A sikeres bevezetést követően a terméket a 

termék életgörbének megfelelően kell megfigyelni és irányítani.  



        

59 

 

4.5.4. Termékek és szolgáltatások azonosítása 

A turizmus rengeteg szereplőjére jellemző, hogy egynél több szolgáltatást vagy 

terméket kínál. Fontos azonban, hogy ezeket jól meg lehessen különböztetni 

egymástól. Az egy szolgáltató által kínált különböző termékek hatékony 

marketing eszköze a brand, mely nem más, mint egy név, egy jel, szimbólum, 

vagy akár design, ami az adott termékre jellemző, és megkülönbözteti a 

versenytársaktól. A brand neve része magának a brandnek. A névben szereplő 

szavak és betűk szintén azt a célt szolgálják, hogy a termék felismerhető legyen. 

A brand jele lehet egy szimbólum, egy logó, mely képes arra, hogy ha a 

fogyasztó meglátja, egyből hozzátársítja a terméket. A brand részét képezheti 

még a védjegy, amely jogi biztonságot ad a kizárólagos használat felől.  

A sikeres brand építést a szakemberek hosszú évekig tanulják. A szállásadásban 

azonban a brandek használatát felülírják a hagyományok, hiszen legtöbb esetben 

a vállalatokat alapító, vagy birtokló család neve adja magának a brandnek is a 

nevét. Azonban ahhoz, hogy egy brand neve igazán ismert és jellegzetes 

lehessen fontos követni a következő szempontokat: 

 Legyen könnyen kiejthető, megjegyezhető, és felidézhető. A legnagyobb 

márkák általában azok, amelyek nevét a legkönnyebb megjegyezni. 

 Foglalja magába a termék, vagy szolgáltatás által nyújtott előnyöket. Jó 

példa erre a Comfort Inn, vagy Residence Inn 

 Adaptálható legyen idegen nyelveken is. Ez különösen fontos, ha egy 

vállalat nemzetközi téren is szeretne megjelenni. A fordíthatóság azért is 

nagyon fontos, mert számos ország korlátozza az idegen nyelvű 

hirdetéseket és márkanevek használatát. A legszigorúbb ország ebben a 

tekintetben Franciaország. 

 Legyen megkülönböztethető és jogi védelemre alkalmas.  

4.6. Termék és szolgáltatás menedzsment 

A termék és szolgáltatás mix megfelelő kezelésének három kulcsfontosságú 

tényezője van. Az első a termék szintjeinek (a termékek és szolgáltatások azon 

szintjei, melyek a végtermékhez kapcsolódnak) és megkülönböztethetősége 

jelentőségében rejlik, a második, a termék életciklusa, a harmadik pedig magába 

foglalja a vállalat erőforrás elosztási modelljeit, melyek meghatározzák a 

vállalat erőforrásainak lehető leghatékonyabb elosztását a termékportfólión 

belül.  
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Fontos megvizsgálni a szolgáltatok menedzseléséhez 

kapcsolódó feladatokat. A szolgáltatások más tulajdonságokkal rendelkeznek, 

mint a termékek, ennek köszönhetően, más kihívások elé állítják a vezetőket is. 

A termékek és szolgáltatások esetében négy alapvető szintet különböztetünk 

meg: alap termék, elvárt termék, kiterjesztett termék, és a potenciális termék. Az 

alaptermék az alapvető igények kielégítését célozza meg, hozzáadott értékkel 

nem rendelkezik. Például egy étteremben az alapvető termék az étel, mely a 

vendég étvágyának csillapítását szolgálja. Az elvárt termék lehet olyan 

szolgáltatás, mely lehetővé teszi a fogyasztó számára, hogy elfogyassza a 

terméket. A kiterjesztett termékek azok a hozzáadott termékek vagy 

szolgáltatások, melyek képesek arra, hogy a fogyasztó számára növeljék az 

értékét. Ilyen szolgáltatás lehet például egy szállodában a 24 órás recepció, vagy 

egy concierge szolgáltatás is.  

A potenciális termék az alaptermékek és a mellékszolgáltatások, melyek egy 

termék vagy szolgáltatás által nyújtott előnyök összességét kínálják. Tehát egy 

olyan csomag, mely magába foglalja magát a terméket és a hozzá kapcsolódó 

összes szolgáltatást is.  

4.6.1. Termék/szolgáltatás életciklus 

A termékek/szolgáltatások életciklusa (6. ábra) megmutatja az adott termék 

vagy szolgáltatás fejlődését, az új termék kifejlesztésétől, a növekedési, érettségi 

és hanyatlási időszakon keresztül. 

 

6.ábra,Termék/szolgáltatás életciklus görbe. Forrás: BARRET, 2012 (átszerkesztve) 
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A termékek és szolgáltatások életciklusának első szakasza a 

bevezetés. Ebben a fázisban a termék már átment a fejlesztés szakaszán. Az új 

termék vagy szolgáltatás egy új koncepciót képvisel és egyelőre nincsenek 

versenytársai a piacon. Ezért az elsődleges cél a termék elfogadásának 

elősegítése. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, igen nagy befektetésre van 

szükség akkor is, ha az eladások száma viszonylag alacsony, vagy esetleg 

negatív eredményeket hoz, és mindezek ellenére gyakran célszerű 

kedvezményeket és egyéb promóciókat kínálni. Az árazási stratégia hátterében 

legtöbbször a becsült költségek és a termék iránti kereslet a legmeghatározóbb 

tényező. 

A második szakasz a növekedés szakasza, melyben az eladások mértéke 

növekedésnek indul és ezzel párhuzamosan a kiadások mértéke csökken. 

Amennyiben a termék vagy szolgáltatás a bevezetés szakaszában pozitív 

visszajelzéseket kap egyre több versenytárs lesz hajlandó kockáztatni, hasonló, 

vagy ugyanolyan termékek bevezetésére. A termékek és szolgáltatások ebben a 

növekedési szakaszban termelt bevételeinek köszönhetően már megfontolható a 

termék bővítése, a szervezet bővítése, vagy akár belépés új piacokra is. A 

szervezet bővítése és új egységek létrehozása leginkább erre a szakaszra 

jellemző. Szintén itt figyelhető meg, hogy a fogyasztók köre is bővül. A 

bevezetés szakaszában még csak az úgy nevezett újítók voltak elég bátrak az új 

termék vagy szolgáltatás kipróbálására, itt azonban már a korai alkalmazók 

csoportja is megjelenik. A növekedési szakasz célja, hogy a fogyasztókat 

meggyőzzék a termék vagy szolgáltatás minőségéről, és olyan vevőkört 

alakítsanak ki, akik hűségesek lesznek az adott márka termékéhez. 

A harmadik fázis az érettség. Mire a termék ebbe a szakaszba ér, addigra elérte 

a piacon megszerezhető részesedést, az teljes éves eladások mértéke csökken. A 

piacon egyre több konkurens termék, vagy szolgáltatás jelenik meg. Az 

értékesítésekből származó profit pedig eléri a maximumot. A hirdetések már 

nem a termék népszerűsítésére fókuszálnak, sokkal inkább céljuk, hogy 

megkülönböztessék a terméket az újonnan megjelent versenytársaktól. Az 

érettség szakaszában az elosztás igen nagy szerepet játszik, hiszen fontos, hogy 

a fogyasztók kényelme továbbra is biztosított legyen.  

Az utolsó szakasz a hanyatlás szakasza. Ekkor az eladások és a bevételek 

csökkennek, a versenytársak közül már csak azok vannak a piacon, akik nagyon 

erős pozíciót vívtak ki maguknak. Az új fogyasztók megjelenése már nem 

jellemző, és a termék ára is folyamatos csökkenést mutat. A termék már csupán 
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egy alaptermék, néhány olyan mellék szolgáltatással, mely 

a fogyasztók számára igazi értéket jelent. A marketing költségek is 

alacsonyabbak lesznek ebben az időszakban, hiszen a terméket csökkentet 

minőség és elosztás, promóció és hirdetés jellemzi. 

4.6.2. Fejlesztési stratégiák a termék/szolgáltatás életciklus görbe 

alkalmazásával 

Rengeteg különböző stratégiát lehet alkalmazni egy termék vagy szolgáltatás 

életciklusa alatt, azonban a stratégiák alkalmazása előtt érdemes a következő 

pontok szerint megvizsgálni a terméket: 

1. Minden szállásadással és vendéglátással foglalkozó vállalat számára 

fontos, hogy rendelkezzen adatokkal az előző évek eladásairól. 

Kiemelten fontos adatok: az értékesített mennyiség, az árak, a teljes 

bevétel, költségek és a nyereség 

2. Fontos a versenytársak tevékenységének, a piaci részesedésük és annak 

változásainak, és a termék-szolgáltatás mix változásainak figyelemmel 

kísérése. 

3. Figyelemmel kell kísérni a piacon megjelenő termékek és szolgáltatások 

körének változását, fontos tudni, hogy mely újítások azok, amit a 

versenytársak is bevezetnek.  

4. Szükséges megfigyelni a hasonló termékek vagy szolgáltatások 

életciklusát.  

5. Fontos megvizsgálni a tervezett eladásokat. Célszerű 2-3 évre előre 

megtervezni az értékesítési adatokat. Ehhez ma már speciális 

szoftvercsomagok állnak rendelkezésre, melyek alkalmazásával lehetővé 

válik az előrejelzések kidolgozása. 

6. Meg kell találni a termék aktuális pozícióját az életcikluson belül. Ez a 

pozíció alapvetően meghatározza a marketing stratégiát.  

7. Amennyiben a termék az életciklus görbén elhelyezésre került, kezdetét 

veheti a stratégia alkotási folyamat.  

Stratégia az életciklus-görbe elnyújtására 

Minden vezető célja, hogy a termék vagy szolgáltatás életciklusát minél 

szélesebbre húzhassa, hiszen ezzel növelhető a cash flow és hosszabb távú 

jövedelmezőséget érhet a vállalat. 
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Az érettség szakaszában az értékesítés növekedése megáll, 

majd pedig csökkenni kezd, mert a legtöbb fogyasztó már más terméket használ, 

vagy pedig elhagyta a piacot. Ebben a fázisban egy módon növelhetők a 

bevételek. A már meglévő fogyasztókat kell ösztönözni a fogyasztásra. Ezt két 

féleképpen lehet megtenni. Az egyik út, hogy minden vásárlás alkalmával többet 

költsön. Ez egy szálloda esetében a tartózkodási idő kiterjesztésével történhet, 

például két éjszaka foglalása esetén a vendég kap egy harmadik „ingyen” 

éjszakát. A másik lehetőség, hogy a vendég gyakrabban foglaljon. Ennek kiváló 

eszközei a szállodák, utazási irodák törzsvendégprogramjai, melyek különböző 

kedvezményeket biztosítanak a vásárlások után.  

Egy másik stratégia az életciklus nyújtására az új fogyasztók keresése. Ennek 

célja, a piac átfogó növelése annak érdekében, hogy azok is megvegyék a 

terméket, akik eddig nem tették. További elosztási pontok létesítésével, új 

fogyasztók, vendégek érhetők el, melynek köszönhetően nő a vásárlók és az 

eladások száma. 

A harmadik lehetőség, amivel a termék életciklusa meghosszabbítható, az egy új 

felhasználási terület keresése. Például egy szálloda elérhetővé teszi a fitnesz 

termét nem csak a szállóvendégek, hanem a helyi lakosság számra is.  

4.6.3. Forráselosztási modellek és alkalmazásuk 

A termékek és szolgáltatások előállításához szükség van pénzforrásokra és 

pénzeszközökre. A termékek és szolgáltatások portfólióján belül 

megkülönböztethetünk olyanokat, melyek erős potenciált mutatnak a 

növekedésre és olyanokat is, melyekről ez nem mondható el. Egy vállalat 

néhány márkája erős piaci pozícióra tehet szert, míg más márkák nem szereznek 

nagy piaci részesedést.  

Azokat a márkákat, amelyek érős piaci pozícióval, stratégiai üzleti egységeknek 

nevezzük (SBU – Strategic Business Unit), mivel mindegyikre önálló üzleti 

egységként lehet tekinteni, mert saját piaci feltételeket, és versenytársakat 

teremtenek. Ezek az egységek jelentős hatást gyakorolnak a vállalat cash flow-

jára, az általuk generált bevételekkel és a hozzájuk köthető forrás 

felhasználással.  

A forráselosztási modellek megalkotásában nagy szerepet játszik a SBU-k 

osztályozása a relatív piaci részesedésének, vagy versenyhelyzet 

kihasználásának képessége szerint, valamint a jövőbeli növekedéshez szükséges 
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pénzeszközök iránti igénye szerint. A stratégiai üzleti 

egységek kidolgozásának folyamata segítséget nyújt egy szervezet számára a 

rendelkezésére álló erőforrások elosztásában.  

Az erőforrások elosztását leghatékonyabban a BCG-mátrix (Boston Consoulting 

Group matrix) segítségével lehet meghatározni. Ez a mátrix egy 2x2-es 

felosztású négyzet, mely a relatív piaci részesedést és a piaci növekedést jelző 

tengelyen alapul. 
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5. PIAC SZEGMENTÁCIÓ  

A vállalatok mára felismerték, hogy a piacon jelen lévő fogyasztók túl sokan 

vannak, igényeik túlságosan sokrétűek ahhoz, hogy minden egyes fogyasztót ki 

lehessen elégíteni. Ezért a marketing stratégiájuk megalkotása során a 

fogyasztói igények szem előtt tartása a fő cél, és az, hogy megtalálják azokat a 

fogyasztókat, akikkel a megfelelő kommunikáció kialakítására képesek. Ezért a 

legtöbb vállalat a tömegmarketing helyett inkább a célzott marketing felé vette 

az irányt.  

A szállodaiparban egy versenyképes előny megszerzése és fenntartása igen 

nehéz feladat. Ebben a szektorban sokkal könnyebb találni egy olyan piaci rést, 

vagy kisebb méretű célcsoportot, mely számára egyedi értéket tud teremteni. 

Ezért a marketing vezetők a teljes fogyasztói piacot kisebb homogén 

csoportokba osztani, mely csoportok mindegyike máshogy reagál a szervezet 

marketing mixének elemeire. Ezt nevezzük piaci szegmentálásnak.  

A legtöbb vállalat nem tud teljes körű szegmentálást csinálni ezért törekednek 

arra, hogy a vevők olyan széles kategóriáját érjék el, akik különböznek 

termékigényeikben. A szálláshelyek esetében ez a következőképp jelenhet meg: 

ugyanaz a szálláshely értékesíthet szobákat kisgyermekes családoknak és fiatal, 

gyermektelen pároknak is. 

Sok vállalat gondolja úgy, hogy az összes lehetséges fogyasztót el kell érnie, 

ennek érdekében tovább szegmentálják a piacot, mely egy idő után gyengíti a 

piaci pozíciójukat és csökkenti a profitot. Az alaposan átgondolt szegmentálás 

azonban növeli az eladások mértékét és a profitot. Ennek segítségével a 

vállalatok azonosíthatják azokat a fogyasztókat, akik komoly felhasználóik 

termékeiknek vagy szolgáltatásaiknak.  

A piaci szegmentálás folyamata alatt négy fő kritérium van, amit figyelemben 

kell venni. Az szubsztancialitás (fontosság), mérhetőség, elérhetőség és a 

cselekvőképes.  

Az első kritérium az alaposság, azaz meg kell határozni, hogy a szegmens elég 

nagy-e. A szegmensek mérete megfelelő kell, hogy legyen, hogy a vállalkozás 

kellő figyelmet fordítson a szegmens igényeinek kielégítésére, és a vállalkozás 

elérje a kitűzött marketingcéljait.  
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A második kritérium a mérhetőség, melyet két szempont 

alapján kell vizsgálni. A célpiac tényleges mérete és a tervezett teljes kereslet, 

vagy a célpiac vásárlóereje alapján. A harmadik kritérium az elérhetőség, mely 

szerint a szegmensnek elérhetőnek, megközelíthetőnek kell lennie a marketing 

kommunikációs eszközök megfelelő használatával.  

Negyedszer a cégeknek képesnek kell lenniük egy olyan marketingprogram 

létrehozására, amelyek hatékonyan vonzzák a vásárlókat. Azaz egy adott piaci 

szegmensben a résztvevőknek hasonlóan kell reagálniuk a vállalat marketing 

taktikájára, vagy stratégiájára.  

5.1.  Szegmentációs változók 

A fogyasztók szegmentálása során öt különböző változót szükséges 

megvizsgálni, ezek a földrajzi, demográfiai, pszichográfiai, viselkedési változók 

és a keresett előnyök. Ezek a szegmentálás során használhatók önmagukban, 

vagy egymással kombinálva is.  

5.1.1. Földrajzi változók 

A földrajzi változók felosztják a piacot különböző földrajzi egységekre úgy, 

mint országok, államok, régiók, megyék, városok, és azok környéke. A vállalat 

eldöntheti, hogy egy vagy több földrajzi területtel szeretne dolgozni, mérlegelve 

azt, hogy különös figyelmet fordít a földrajzi különbségekre a fogyasztói 

preferenciák vizsgálata során.  

A földrajzi változók ismerete lehetővé teszi, hogy a termékek és szolgáltatások 

köre területenként eltérjen a fogyasztói igényeknek megfelelően. A 

szállodaiparban a földrajzi adatok ismerete rendkívül fontos, hiszen ezek alapján 

a szálláshelyek készíthetnek a főbb küldő területekre kiemelt promóciókat és 

különleges csomagokat az adott területről érkezők számára.  

Fontos azonban odafigyelni a területi különbségekből adódó kulturális 

eltérésekre is, hiszen ezek a tényezők magát a kommunikációt is jelentősen 

megnehezíthetik.  

5.1.2. Demográfiai változók 

A demográfiai szegmentálás a piac csoportokra osztását jelenti, melyben a fő 

szempontok a kor, életciklus, nem, jövedelem, foglalkozás, képzettség, vallás, 
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nemzetiség. A demográfiai változók használata a 

leggyakoribb a piac szegmentálása során. Ez jelentős részben annak köszönhető, 

hogy ezek az adatok jól mérhetők, de fontos megemlíteni azt is, hogy a 

vállalatok gyűjtik a fogyasztóik adatait, hogy azok alapján megalkossák a 

komolya felhasználók profilját.  

Az életkor szerinti szegmentáció alapja, hogy a fogyasztói igények a korral 

változnak. Ma már sok vállalat kínál különböző életciklusban járó fogyasztói 

számára különböző termékeket, szolgáltatásokat. Az életciklus modell jó 

ábrázolja a fogyasztók életkori és anyagi helyzetét, a gyerekek számát, ahhoz 

hogy kategóriákat alkosson a diszkrecionális jövedelmek és vásárlási szokások 

alapján. A hagyományos életciklus modell feltételezi, hogy a felnőtté váló 

fiatalok belépnek a munkaerő piacra és eleinte alacsony jövedelemmel,  

A nemek szerinti szegmentációt leginkább a divatipar, a szépségipar alkalmazza. 

Azonban a női üzleti utazók számának növekedésével egyre inkább teret nyer a 

szállodaiparban is. Pl. szobák kialakítása, felszerelése terén.  

A jövedelem szerinti szegmentálást már nagyon régóta alkalmazzák a 

szállodaiparban is. Az alacsonyabb jövedelmű fogyasztók a motelek, hostelek 

célcsoportjait alkotják, míg a középosztály fogyasztói a turizmus legnagyobb 

szegmensét jelentik. Azonban figyelni kell arra, hogy a jövedelem nincs mindig 

összhangban azzal, hogy a fogyasztók mely terméket vagy szolgáltatást fogják 

választani. Például egy alacsonyabb fizetéssel rendelkező fiatal, gyermektelen 

pár magasabb diszkrecionális jövedelemmel rendelkezik, mint gyermekkel 

rendelkező társaik, ebből kifolyólag magasabb színvonalú szolgáltatást is 

megengedhetnek maguknak.  

5.1.3. Pszichográfiai változók 

A pszichográfiai változók szerinti szegmentálásban elsősorban a fogyasztók 

társadalmi helyzete, az életstílusa, és személyiségének jegyei játszanak fontos 

szerepet. A fogyasztók, akik azonos demográfiai csoportba tartoznak itt a 

legkülönbözőbb pszichográfiai szegmensekbe kerülhetnek. 

A pszichográfiának három jó jellemző tulajdonsága van. Általában elmondható, 

hogy ezek az adatok a viselkedési és társadalomtudományok gyakorlati 

alkalmazásának tekinthetők. Pontosabban olyan kutatási eljárások alkalmazása, 

melyek képesek meghatározni a fogyasztói magatartást akkor is, amikor a 

demográfiai, társadalom-gazdasági elemzések erre nem alkalmasak. Még 
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pontosabban megfogalmazva a pszichográfiai elemzések 

célja a fogyasztók személyes tulajdonságainak célja, melyek hatással lehetnek a 

termékre, csomagolásra.  

5.1.4. Viselkedési változók 

A viselkedési változók alapján történő szegmentálás során a fogyasztók által 

tanúsított vásárlási szokásokat vesszük figyelembe. Például azt, hogy a 

fogyasztók, mennyire márka hűek, vagy éppen mennyire könnyű őket 

elcsábítani a konkurenciától. Ez a módszer a legjobb annak megállapítására, 

hogy kik egy vállalat termékének vagy szolgáltatásainak fő felhasználói.  

Ezek a változók kiváló eszközei a fogyasztók szegmentálásának, hiszen az 

adatok gyűjtése során fény derül arra, hogy pontosan hogyan is viselkednek a 

fogyasztók a piacon.  

5.1.5. Keresett előnyök 

A szegmentálás alapja lehet az az elvárt előny, amihez a fogyasztó a termék 

vagy szolgáltatás megvásárlásával szeretne jutni. Marketingkutatásokkal 

megállapítható, hogy melyek ezek az előnyök. Ennek ismeretében a terméket 

vagy szolgáltatást úgy lehet kialakítani, hogy az általa kínált értékek vagy 

előnyök találkozzanak a fogyasztók igényeivel. 

5.2.  A szegmentálás folyamata 

A szegmentálás folyamata során szisztematikus megközelítés, és alapos elemző 

munka szükséges. A folyamat 4 lépcsőből áll, mely a 4. ábrán látható. 

 

7.ábra, A szegmentálás folyamata. Forrás: Bojanic-Reid, 2017. 

5.2.1. A szegmentáció alapjának meghatározása 

A szegmentálás első lépéseként fontos azonosítani egy vagy több jellemző 

tulajdonságot, mely a célpiacra jellemző továbbá az alapok meghatározásánál 

egy olyan homogén szegmens kialakítása a cél, amely olyan fogyasztókból áll, 

akik hasonló reakciókkal válaszolnak a vállalat marketig stratégiájára.  
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A folyamat elején szükséges adatokat gyűjteni és elemezni 

a jelenlegi szegmens értékesítésének növekedési rátáiról és a várható 

jövedelmezőségről. Egyes vállalatok nagy értékesítési szegmenseket és 

növekedési rátát szeretnének elérni, de nem minden vállalat számára ez a 

legjobb megoldás. Vannak olyan cégek, akik inkább a kisebb szegmenseket 

választják, melyek számukra jobban jövedelmezőnek bizonyulnak.  

5.2.2. A szegmens tulajdonságainak meghatározása 

A célpiac meghatározása utána a következő lépés, hogy a lehető legtöbb 

információ összegyűjtése. A legfontosabb célkitűzés, hogy a vállalat olyan 

termék és szolgáltatás-mixet kínáljon, mely megfelel a fogyasztók igényeinek.  

Fontos meghatározni a szegmensek közti hasonlóságokat és különbségeket, 

továbbá nagyon fontos odafigyelni arra, hogy az egy szegmensbe sorolt 

fogyasztók tulajdonságai ténylegesen hasonlók legyenek. A célpiac profiljának 

meghatározásában a korábban említett változók használata javasolt.  

5.2.3. A szegmens piaci teljesítményének előrejelzése 

Egy adott piaci szegmensen belüli értékesítési potenciál meghatározása igen 

nehéz feladat. A legalaposabb előrejelzések is magukba foglalnak néhány 

százalékos tévedést pozitív és negatív irányba is. Azonban fontos tisztában 

lennünk azzal, hogy milyen szintű a piaci kereslet, hogy a vállalat lehetőségeit 

rövid és hosszútávon, valamint a napi szintű működéshez meghatározhassuk. 

Az előre jelzett kereslete egy termék és szolgáltatás mixnek a teljes piaci 

kereslet és a piaci részesedés szorzatából állapítható meg. A piaci részesedést 

pedig a vállalat eladásainak a teljes iparág eladásaihoz való viszonyából 

kaphatjuk meg. A piaci részesedés előre jelzéséhez szükség van azonban még a 

vállalat kapacitásának, a relatív versenyképességének és a marketing 

stratégiájának vizsgálatára is.  

5.2.4. A szegmens kiválasztása 

A korábbi lépések után végül szükséges kiválasztani a megfelelő szegmenseket. 

A döntési folyamatban, nem csak a már említett számszerű adatok, hanem a 

döntéshozó korábbi tapasztalati is. A legfontosabb cél az, hogy a szegmentációs 

döntéseket minél kevesebb bizonytalanság vegye körül. A szegmens 
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kiválasztása során mindenképpen figyelembe kell venni a 

befektetési megtérülést, melyet a célpiac biztosít. 

5.3.  Szegmentációs stratégiák 

Miután a célpiacok azonosítása megtörtént, a megkezdődhet a marketing 

stratégia kialakítása, melyben fontos szerepet játszik a szegmentációs stratégia 

is.  

5.3.1. Tömegpiaci stratégia  

Tömegmarketing alkalmazása esetén a vállalat kihagyja a szegmentálási folyamatot, és 

az egész piacot célozza meg értékesítése során. A stratégiája középpontjába azt helyezi, 

hogy a piaci résztvevők igényeiben mi a közös.  

Ez a stratégia költséghatékony, hiszen az így értékesített termékcsalád nem szerteágazó, 

amely csökkenti a termelési és szállítási költségeket, valamint szegmentáció hiánya a 

felmerülő marketingköltségek csökkenéséhez is hozzájárul. Ezt a stratégiát alkalmazza 

például a McDonald’s is.  

5.3.2. Differenciált stratégia 

A differenciált stratégia alkalmazása során a vállalat több piaci szegmens 

kialakítására törekszik, és minden szegmens számára külön marketing stratégiát 

készít. Ennek a stratégiának a célja egyértelműen az eladások és a piaci 

részesedés növelése. 

Jó példa a differenciált marketing bemutatására az Accor Hotels, hiszen a 

francia vállalat 12 márka alatt értékesíti szolgáltatásait. Alakítottak ki márkákat, 

melyek a luxus kategóriát képviselik (Sofitel) és vannak olyanok is, melyek 

alacsonyabb kategóriákat (pl.: Ibis). 

A differenciált marketing esetében a költségek jóval magasabban, hiszen 

minden egyes szegmens részére külön marketingstratégiát szükséges készíteni, 

azonban a megtérülés is jóval magasabb.  

5.3.3. Koncentrált stratégia 

Koncentrált stratégiát elsősorban olyan vállalatok alkalmaznak, akik korlátozott 

erőforrással rendelkeznek, és ahelyett, hogy kis piaci részesedést szereznének 

egy nagy piacon, inkább a nagy részesedést választják egy kisebb kereskedelmi 

színtéren.  
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A Four Seasons Hotels például a magas árkategóriájú 

szállodák piacára koncentrál, és ezzel egy erős piaci pozícióra tett szert, 

köszönhetően annak, hogy kiismerte a szolgáltatásaira igényt tartó piaci 

szegmenst. 

Ez a stratégia alapvetően több veszélyt rejt magában, mint az előző kettő, hiszen 

az adott szegmens igényei megváltozhatnak. Éppen ezért a legtöbb vállalat több 

szegmens kiszolgálását választja. 

5.4.  A piaci pozícionálás 

A szegmensek meghatározását követően a vezetőségnek döntenie kell a termék 

és szolgáltatás mix piaci pozícionálásáról. Ez azt határozza meg, hogy a vállalat 

a cég termékeit hová helyezi el a versenytársak hasonló termékei közt. A 

vásárlási folyamatok során a fogyasztók a termékeket különböző kategóriákba 

sorolják, tehát gondolatban elhelyezik őket, azaz pozícionálják.  

A marketingesek a kialakított pozíció megőrzésre törekednek, ezért a 

pozícionálási stratégia megalkotása során úgy tervezik meg a termék 

elhelyezését, hogy az a lehető legnagyobb előnyt nyújtsa a fogyasztók számára.  

A pozícionálási stratégia megalkotása során elsősorban fontos a jelenlegi piaci 

helyzet és a versenytársak helyzete. Másodsorban pedig meg kell fontolni a 

vállalat kompatibilitását az áhított pozícióval, a fogyasztók igényeivel és a 

vállalat céljaival.  

A pozícionálás első lépéseként meg kell határozni azt, hogy mi is az, amit a 

fogyasztók keresnek, amikor megvásárolnak egy terméket. Általában egy 

terméknek vagy szolgáltatásnak van néhány kiemelkedő tulajdonsága, ami 

hatással van a fogyasztók döntéseire. Ilyen tulajdonság például az ár, az érték, a 

minőség, stb. A legfontosabb tulajdonságok közt az ár mindig ott szerepel, a 

másik pedig a szolgáltatások minősége, melyet a szállodaiparban gyakran 

használnak a brandek megkülönböztetésére is.  

A második lépés a vállalat és a versenytársak aktuális ajánlatainak vizsgálata 

annak érdekében, hogy feltérképezzék képességeiket a fogyasztók igényeinek 

kielégítésére. Meg kell figyelni a vásárlók reakcióit a saját és a versenytársak 

szolgáltatásaival kapcsolatban. Ehhez fontos, hogy a rendelkezésre álló 

információkat egy, a versenyképes előnyöket ábrázoló, úgynevezett észlelési 

térképet hozzunk létre. Ez alkalmas annak ábrázolására, hogy a vásárlók hogyan 
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észlelik a versenyző termékek viszonyát. A kapott 

eredményeket a következő célokra lehet felhasználni: 

Tanulmányozni lehet belőle az alternatív termékek fogyasztók által észlelt 

erősségeit, gyengeségeit, és a hasonlóságokat 

Tanulmányozni lehet a fogyasztók vágyait, és azt, hogy a jelenlegi termék vagy 

szolgáltatás képes-e azok kielégítésére 

Az fogyasztók tapasztalatainak mérésére több módszer is létezik. Az egyik a 

hasonlóságok –eltérések módszere, mely során a fogyasztót közvetlen 

összehasonlításra kérik. A másik lehetőség, a fogyasztói preferenciák vizsgálata, 

mely során a versenyző termékek, szolgáltatások rangsorolása a feladat. A 

harmadik módszer során egy előre meghatározott tulajdonság listát kap a 

fogyasztó, melyből a termékre szerinte legjellemzőbb tulajdonságokat kell 

kiválasztania.  

A következő lépés a felmérések eredményének kiértékelése, mely során 

fókuszba kell helyezni, az olyan területek keresését, ahol nincs vagy hiányos a 

lefedettség. Az fogyasztók tapasztalatainak feltérképezése lehetővé teszi egy 

pozícionálási nyilatkozat megalkotását. Ez megkülönbözteti a szervezet 

termékeit és szolgáltatásait a versenytársakétól. A pozícionálás kulcsa, hogy a 

termék egyedi részeit helyezzük előtérbe. Ez teszi lehetővé a termékek 

megkülönböztetését, ezzel a termék vagy szolgáltatás versenyképes előnyhöz 

jut.  

A megkülönböztetés alapja lehet fizikai tulajdonság (építészeti vagy design 

elem), szolgáltatásbeli különbség, elhelyezkedés szerinti megkülönböztetés (pl.: 

vidéki, városi, reptéri, tengerparti szálloda), de egy szálloda igen nagy előnyre 

tehet szert, ha olyan szakképzett, vagy egyedi tudással rendelkező 

alkalmazottakkal rendelkezik (pl.: speciális masszázsokat ismerő masszőr) 

A fogyasztók benyomásain a hirdetések és promóciók útján lehet változtatni. 

Sok vállalat gondolja úgy, hogy egy előny agresszív kommunikációjával lehet 

meggyőzni a fogyasztókat. Egy teória szerint egy vállalatnak, minden 

márkájához egy egyedi értékesítési tervre van szüksége, mások szerint több 

differenciálási faktor szerint kell pozícionálni egy vállalatot és annak termékeit 

is, hiszen a piac is több kicsi szegmensre van felosztva. Azonban minél több 

pozíciót próbál egy vállalat elérni, annál nagyobb a pozícionálási hibák 

elérésének esélye. Ilyen hiba lehet például az alul pozícionált termék, vagy 
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éppen a túlpozícionálás, vagy a zavaros pozícionálás, mely 

során a fogyasztó nem látja tisztán a termék helyét a piacon.  

A különbségek kialakítása során fontos a következő kritériumokat betartani: 

 Fontosság: a különbség a célcsoport számára fontos értéken alapul.  

 Megkülönböztető: fontos, hogy a versenytársak ne tudják jobban 

megkülönböztetni hasonló termékeiket. 

 Fölény: a különbség jobb, mint amit a fogyasztók egyébként előnyben 

részesítenének.  

 Kommunikálható: a különbség elmondható és látható a vásárlók 

számára. 

 Elfogadható: a vevők megengedhetik maguknak. 

 Jövedelmező: a vállalat számára bevételt generál. 

Egy pozicionálási stratégia kiépítése és fenntartása nem egyszerű feladat. A 

pozícionálási döntések meghatározzák, hogy kik lesznek a vállalat versenytársai. 

A stratégiai kialakítása során a vállalatnak felül kell bírálnia az erősségeit és 

gyengeségeit, és úgy megválasztani a helyét, hogy a versenytársakkal szemben 

előnyre tegyen szert. A pozícionálás nagymértékben függ a fogyasztók 

tapasztalataitól is. Éppen ezért a hatásos pozícionálás kulcsa az emlékezetes és 

megkülönböztethető felhasználói élmény biztosítása. 
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6. ÁRAZÁS 

Az ár az az eleme a marketing-mixnek, amely „termeli” a bevételt. Az összes 

többi elem a költségekkel függ össze. Egyúttal az ár az, amely segít a 

korlátozottan rendelkezésre álló termékek, szolgáltatások elosztásában. Néhány 

szakértő úgy látja, hogy az árazás, és az árverseny az elsőszámú probléma, 

amellyel a marketing vezetőknek szembe kell nézniük. Az ár a legkönnyebben 

változtatható eleme a marketing mixnek, ráadásul a változás hatása azonnal 

jelentkezik a bevételekben. Fogyasztói oldalról nézve az ár a legkönnyebben 

beazonosítható eleme a marketing-mixnek. Mennyire van szabad kezünk az ár 

meghatározásánál? Tulajdonképpen az eladó olyan árat mond, amilyet akar. Ez 

az eladói szabadság része. Ugyanakkor a vásárló eldöntheti, hogy hajlandó-e azt 

az árat megadni. Ez pedig a vevői szabadság része. Már Pubilius Syrus római író 

is megmondta: „Minden annyit ér, amennyit a vevő hajlandó érte fizetni”. Az 

árnak, számos megjelenési formája ismert. Az alábbi táblázat ezek közül mutat 

be néhányat. 

4. táblázat, Árak megjelenési formái. Forrás: Hayes, 2011 

Szolgáltató szektor  Eladott termék  Ár megjelenési formája  

Szállásadás  Szoba  Szobaár  

Szállásadás  Különterem  Terembérleti díj  

Szállásadás  Szobai telefonhasználat  Percdíj  

Vendéglátás  Étel és ital  Étlap szerinti ár  

Vendéglátás Felszolgálás  Szervizdíj  

Esemény / előadás  Belépőjegy  Jegyár  

Golf pálya  Játék  Greens fee  

Vidámpark  Belépőjegy  Jegyár  

Sí központ  Pályahasználat  Síbérlet  

Parkolóház  Parkolóhely  Parkolási díj 

Taxi  Szállítás  Tarifa  

Casino  Játék  Minimum tét  

Árként értelmezhető valaminek a megszerzése érdekében felmerülő ráfordítás.  

(mit vagyunk hajlandóak feláldozni azért, hogy valami mást megszerezzünk). 

(közgazdasági) 

Árként értelmezhető az a pénzmennyiség, amely árbevételként realizálódik, ha a 

terméket, vagy szolgáltatást értékesítjük.  (pénzügyi) 
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Árként értelmezhető az az érték, melyet egy cég 

szolgáltatása, vagy terméke képvisel. (marketing) 

Annak az értéknek a mértéke, amelyet a vásárló és az eladó (kölcsönösen) felad 

az üzleti tranzakció során. (bevétel-menedzsment)  

A továbbiakban ár alatt azt az összeget fogjuk érteni, amelyet a vevő fizet a 

szállodaipari, vagy vendéglátóipari szolgáltatásért vagy termékért az eladónak. 

6.1. Általános árazási technikák 

Az árazás komoly kihívás. Az ár elég magas kell, hogy legyen ahhoz, hogy 

profitot tudjunk generálni, másrészt elég alacsony ahhoz, hogy legyen elégséges 

kereslet. A költségek meghatározzák azt az árszintet, amely alá nem mehetünk. 

Ugyanakkor van egy plafon is, ez pedig nem más, mint a fogyasztó által a 

megvásárolni kívánt termékhez, vagy szolgáltatáshoz társított érték. Ezek között 

a korlátok között - figyelembe véve a versenytársak árait és egyéb külső-belső 

tényezőket – kell megtalálnunk a legjobb árat. A továbbiakban megnézzük a 

költség alapú árazást, az érték alapú árazást, és a versenytárs alapú árazást. 

6.1.1. Költség alapú árazás 

A költség alapú árazás a szállodaiparban és a vendéglátásban, sajnos 

napjainkban is széles körben elterjedt. Mielőtt megvizsgálnánk, hogy miért 

annyira népszerű, ismerkedjünk meg az árképzésünk szempontjából 

legfontosabb költségcsoportosítási lehetőségek: 

 Fix és változó költségek (termelési volumenhez kapcsolódóan) 

 Kontrollálható és nem kontrollálható költségek (menedzsment 

szempontból) 

Megjegyzendő, hogy ezek mellett létezik csoportosítás költségnemenként, 

elszámolhatóság szerint, időszakhoz és kalkulációhoz való kapcsolat szerint.  

Az árképzés szempontjából a fedezeti pont, és az önköltségi ár meghatározása 

elengedhetetlen, melyhez a fix és a változó költségeket kell alapul venni. 

Fontos, hogy minden költséget be kell sorolni vagy a fix, vagy a változó 

kategóriába. Hogy ez hogyan történik, és ehhez miket kell figyelembe venni, 

annak kifejtése meghaladja jelen jegyzet kereteit. 
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8.ábra, A fedezeti pont. Forrás: Kovács, 2011, átszerkesztve 

Az összköltséget reprezentáló egyenesről (Kö) leolvasható, hogy különböző 

volumenek mellett, mekkora az egy termékre eső önköltség. Ez az önköltség 

tartalmazza a termék előállításának változó költségeit, és a fix költségeknek azt 

a részét, amely egy termékre esik. Az előállított volumen növekedésével az egy 

termékre eső önköltség ár csökken, hiszen a fix költségek egyre többfelé 

oszlanak. 

Az árbevétel egyenese (Á) egy adott eladási ár esetén az értékesített volumentől 

függ. Ha növeljük az eladási árat az egyenes meredekebb lesz, és kisebb 

volumennél fogja metszeni az összköltség egyenesét. A metszéspont az F-fel 

jelölt fedezeti pont. A vízszintes tengelyen olvasható le, az ehhez tartozó 

volumen, a függőleges tengelyen pedig az elért árbevétel. Ennek az 

árbevételnek, és a hozzá tartozó volumennek a hányadosa eladási oldalról nézve 

az önköltségi ár. Ha ez alatt az ár alatt adjuk el ezt a mennyiséget, akkor 

veszteséget termelünk, de ugyanez a helyzet akkor is, ha ezen az áron 

értékesítünk, de kisebb mennyiséget. Tehát az önköltségi árnak csak egy 

meghatározott értékesítési volumennel együtt van értelme. 

 A költség alapú árképzésnél nincs más teendő, mint a termék önköltségi árához 

hozzáadni az elvárt profitot. 
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önköltségi ár (fix és változó önköltség) + elvárt profit = 

eladási ár 

Egy másik megközelítés: 

közvetlen önköltség + árrés = eladási ár 

(Itt az árrés kell, hogy tartalmazza a fix költségeket, és a profitot. Ezt az árazást 

alkalmazzák leggyakrabban a vendéglátásban.) 

Néhány ok, amiért a költség alapú árképzés elterjedt: 

 Relatíve egyszerű így árat kalkulálni. 

 A tulajdonos által elvárt profit és a költségek összege adja az árat, így 

könnyű azt hinni, hogy ez így rendben van. 

 Az a téveszme, mely szerint a magasabb árakat a piac nem fogadná el. 

 Az a hit, hogy mindenki ezt használja, ez van berögzülve. 

Azokon a piacokon, ahol a kereslet kicsi, a költség alapon képzett ár magas 

lehet, és fordítva. Azokon a piacokon, ahol a kereslet nagy, a költség alapon 

képzett ár alacsony lehet. Harmadszor pedig az ilyen árképzés hajlamossá teszi a 

céget, hogy befelé forduljon, és nem pedig kifelé, a vevők felé. 

További probléma, hogy az így kialakított ár nem biztos, hogy egyezik a vevő 

értékre vonatkozó érzékelésével. A vevőt, vendéget általában nem igazán 

érdekli, hogy nekünk milyen költségeink merülnek fel, és mekkorák ezek a 

költségek. Drága az ételek nyersanyaga? Miért nem keresünk olcsóbb 

beszállítót? Ezt kérdezi a vendég. Vagy azt, hogy miért nem gazdálkodunk 

jobban az alapanyagokkal. Miért olyan sok a tisztítási hulladék? És így tovább. 

Meg lehet próbálkozni azzal, hogy a vendéget tájékoztatjuk arról, hogy milyen 

sok költségünk van, van erre példa hazánkból, és külföldről is. De sajnos a 

vendégek többségét ezek nem igazán érdeklik. 

6.1.2. Érték alapú árazás 

Feltételezzük, hogy a vevő számára a vásárlásról meghozott döntés hátterében 

az áll, hogy a tranzakció számára előnnyel jár. A tranzakció során a vevő 

szemszögéből az érzékelt előny, az ár, és a képzelt érték között az alábbi 

kapcsolat áll fenn: 

képzelt érték – ár = előny (profit) 
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Talán érdekes lehet, hogy a vevő oldalán keletkező előny 

mögött zárójelben a profit szó szerepel. A megoldást a profit szó értelmezése 

jelenti. Értékalapú árazásnál: 

 profit = az eladó és a vevő által realizált többlet érték egy üzleti tranzakció 

során. 

Az 1900-as évek elején Herbert Marcus (a Neiman Marcus áruházlánc 

társalapítója) azt mondta a fiának: „Csak az a jó üzlet a Neiman Marcus 

számára, ami a vevőnek is jó üzlet.” 

A vevő legalább annyira éhes a profitra, mint az eladó. Talán még nem 

gondolkoztunk el azon, hogy ha vásárolunk valamit pl. 1000 forintért, az azt 

jelenti, hogy többet ér számunkra birtokolni azt a valamit, mint az 1000 

forintost. Tehát annak a valaminek a birtoklása számunkra előnnyel, profittal jár. 

Ezért „cseréljük” el az 1000 forintosunkra. 

 Emlékezzünk! Képzelt érték – ár = előny (profit). Ezek alapján a következő 

mondható el: 

5. táblázat, Vásárlási döntés a képzelt érték és ár alapján, Forrás: Hayes, 2011 

 Tranzakció egyenlege  Vásárlási döntés  

képzelt érték – ár = A, ahol A<0  Nincs vásárlás  

képzelt érték – ár = A, ahol A=0  Legtöbb esetben nincs vásárlás  

képzelt érték – ár = A, ahol A>0 Van vásárlás  

 

Természetesen a marketing-mix minden eleme nagyon fontos, akár a 4P-ről, 

akár a szolgáltatásmarketinghez kapcsolódó kiegészítésekkel értelmezett 7P-ről, 

akár még több P-ről beszélünk. Ugyanakkor, vevői oldalról nézve az ár (Price) a 

legjobban azonosítható, legjobban érthető eleme a marketingmixnek. 

Az érték kell, hogy meghatározza az árat, ez pedig behatárolja a költségeket. 

Képzeljük el, mi történne akkor, ha találnánk a földön egy gyémántot. Vajon 
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mennyiért adnánk el? Ha költség alapon akarjuk a gyémánt 

eladási árát meghatározni, azonnal észre fogjuk venni, hogy ez nem jó 

megoldás. Mennyibe is került nekünk ez a gyémánt? Egy fillérünkbe sem. Csak 

le kellett hajolni érte. (Azért írtam gyémántot, mert sokat cikkeztek arról, hogy 

van olyan gazdaggá lett ember hazánkban, akinek már nem éri meg pl. egy 

5.000 forintosért lehajolni.  ). Nyilván mit tennénk ilyenkor? Elvinnénk a 

gyémántot egy ékszerészhez, aki fel tudja becsülni a gyémánt értékét (!). 

 

Fontos megjegyezni, hogy a vevő által képzelt érték nézőpont szerint változhat. 

Nem mindegy, hogy a saját pénzünket költjük, vagy másét. És az sem mindegy, 

hogy magunkra költjük, vagy másra. Teljesen más a motiváció pl. 

ajándékvásárlásnál, mint amikor saját magunknak vásárolunk valamit, vagy 

mint annak az üzleti utazónak a motivációja, akinek a cége állja a szállás és 

reggeli költségeit. Az értékesítés során ezt is érdemes szem előtt tartani. 

Az érték alapú árazásnál kell említést tenni egy fontos fogalomról, ez pedig az 

árintegritás. Az árintegritás lényegében azt jelenti,  hogy a különböző termékek 

árai a termékek értékével „igazolhatóan” arányban állnak. Nem fordulhat elő 

egy szállodában például az, hogy egy vendégnek, aki tudatosan belső udvarra 

néző szobát foglalt alacsonyabb áron, csak azért, mert szépen kéri, lecseréljük a 

szobáját tengerre nézőre. Ezt még akkor sem tehetjük meg, ha egyébként sok 

üres tengerre néző szobánk van. Azért nem tehetjük meg, mert mit fogunk 

mondani annak a vendégnek, aki kifizette a magasabb árat a tengerre néző 

szobáért, és mondjuk vacsoránál megtudja, hogy aki a recepción szépen kérte, 

annak felár nélkül lecseréltük a szobáját. Az árintegritásra nagyon kell vigyázni! 

6.1.3. Versenytárs alapú árazás 

Mielőtt rátérnénk a versenytárs alapú árazásra alapvető, hogy meghatározzuk 

azt, hogy kik a versenytársaink. Ennek meghatározásában sokféleképpen el lehet 

indulni, de a legtöbb esetben csak megközelíteni tudjuk az igazságot. 

Próbálhatjuk saját kútfőből kitalálni, hogy melyek azok a szállodák, amelyek 

hasonló célcsoportot céloznak meg, melyek azok, amelyek hasonló szolgáltatást 

nyújtanak, amelyek a mi desztinációnkban vannak, stb. 

Segítségül hívhatunk OTA-kat, pl. booking.com, amely megmutatja számunkra, 

hogy azok, akik a mi szállodánkat megnézték az oldalon, milyen más 

szállodákat néztek meg. És ezzel el is jutottunk oda, hogy mi a legtökéletesebb 
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módja annak, hogy megtudjuk, kik a versenytársaink. 

Egyszerűen meg kell kérdezni a vendégeinket. Egy szálloda számára fontos, 

hogy a vendégek tapasztalatait a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan 

megtudja. Egy kérdést megér, hogy milyen más szállodák ajánlatait nézte meg, 

mielőtt minket választott. A vendégek pedig el fogják mondani. Természetesen 

jókora szórás lehet, de a leggyakrabban említett 4-6 szállodát érdemes 

közelebbről is figyelni. Nem célszerű sem túl kevés, sem túl sok versenytársat 

választani. 

Természetesen, amikor erről az árképzésről beszélünk, akkor nem csak az árak, 

amik számítanak, hanem az is, hogy mit kap a vendég az adott árért. Tehát az 

árazás mellett a versenytársak termék és szolgáltatás politikáját is érdemes 

figyelni. Nem csak az árakban versenyzünk, hanem a nyújtott szolgáltatásokat 

illetően, és a kreatív értékesítési megoldásokat illetően is. 

A versenytárs alapú árazásnál nagyon kell figyelni arra, hogy ne csak 

egyszerűen másoljuk a versenytársakat. Erről George Patton jr. tábornok a 

következőt mondta: „Ha mindenki ugyanúgy gondolkozik, akkor valaki nem 

gondolkozik”. Ne mi legyünk az, aki nem gondolkozik. Ha például a 

szállodánkban már csak kevés szoba van szabadon egy időszakra, mert mondjuk 

konferenciának fogunk otthont adni, akkor hiába adják a szobáikat olcsón a 

versenytársak, nekünk ezt nem kell megtennünk. Náluk valószínűleg több az 

üres szoba, ezért próbálnak keresletet generálni az alacsonyabb árakkal. És 

természetesen fordítva is igaz. Ha a konkurenseknél van rendezvény, és ezért 

magasabb áron adják a maradék szobáikat, akkor ez nem jelenti azt, hogy mi is 

adhatjuk ugyanolyan drágán, miközben a szállodánk üres.  

6.2. Differenciált árazás 

Arról már beszéltünk korábban, hogy az árstratégia mindig a vevő által érzékelt 

érték alapú kell, hogy legyen. Ezt most is fenntartjuk, de továbblépünk egy 

szinttel. Lehetőségünk van rá, hogy az árainkat több tényező alapján, azok 

figyelembevételével, differenciáljuk. A differenciált árazás az a gyakorlat, 

amikor az eladó különböző árakat alkalmaz a különböző vevők számára 

ugyanazért (vagy majdnem ugyanazért) a termékért vagy szolgáltatásért. Hívják 

még kereslet alapú árazásnak, szegmentált árazásnak, árdifferenciálásnak, 

árdiszkriminációnak. A differenciált árazás gyakorlatilag a fix árazás ellentettje. 

A fix árazás az a gyakorlat, amikor az eladó ugyanazt az árat alkalmazza adott 

termékért vagy szolgáltatásért valamennyi vevő esetén. Annak szemléltetésére, 
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hogy miért jobb a differenciált árazás, mint a fix árazás, 

nézzünk meg egy példát. 

Tegyük fel, hogy 200 szobája van az Egy Ár Hotelnek. 15.000 Ft-ért adja a 

szobáit, és ezen az áron 100 szobát tud értékesíteni egy adott éjszakára. Ezen az 

éjszakán 1.500.000 Ft szobaár  

bevételt ér el. Tegyük fel továbbá, hogy a szobák kiadásához közvetlenül 

kapcsolódó változó költségek szobánként 5.000 Ft-ot tesznek ki. Ez azt jelenti, 

hogy az Egy Ár Hotel az adott napon 500.000 Ft változó költséget „termelt”. 

Azon a napon (1.500.000 Ft – 500.000 Ft =) 1.000.000 Ft szolgál fedezetül a fix 

költségekre, és ebben kell, hogy a profit is realizálódjon. Nézzük meg, hogy mi 

történne akkor, ha többféle árat is alkalmazna! 

 

9.ábra, Kereslet különböző árak esetén. Forrás: Hayes, 2011 

A fenti ábrán láthatjuk a keresletet különböző árak mellett. A lenti táblázatban 

összefoglaltam, hogy különböző árak alkalmazása mellett mekkora összeg 

maradna (árrés) a fix költségek és a profit fedezésére. 

6. táblázat, Árrés különböző árak alkalmazása esetén. Forrás: saját szerkesztés 

Ár (Ft) Eladott szoba (db) Árbevétel (Ft) Közvetlen önköltség (Ft) Árrés (Ft) 

5 000 165 825 000 825 000 0 
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10 000 130 1 300 000 650 000 650 000 

15 000 100 1 500 000 500 000 1 000 000 

20 000 65 1 300 000 325 000 975 000 

 

Bármilyen árat is alkalmazunk, biztos, hogy le kell mondanunk bizonyos 

vevőkről. Vannak, akik nem akarnak/nem tudnak annyit fizetni amennyit 

kérünk. Vannak akik tudnának/hajlandóak lennének többet is fizetni, de ha nem 

kérünk többet, akkor természetesen nem fognak többet fizetni. Ezt szemlélteti a 

következő ábra arra az esetre, ha pl. 15.000 Ft-ot kérünk a szobákért. 

 

 

10.ábra, A különböző árakban rejlő lehetőségek. Forrás: Hayes, 2011 

Most nézzük meg, hogy mi történik, ha nem egy, hanem 3 árat alkalmazunk. 

Fontos megjegyezni, hogy ha 10.000 Ft-ot kérünk pl. a szobákért, és így 130 db 

szobát tudunk eladni, akkor az igaz, hogy van 130 ember, aki hajlandó 

legalább(!) 10.000 Ft-ot adni a szobáinkért. Fontos hangsúlyozni azt, hogy 

legalább. Hiszen lehet közöttük olyan, aki többet is hajlandó lenne adni. Az 

ábráról jól látható, hogy 100 olyan ember van, aki hajlandó 15.000 Ft-ot is adni 

a szobáinkért. Ez nem másik 100 ember, hanem a 130-ból az a 100, aki nemcsak 

10.000 Ft-ot, de 15.000 Ft-ot is hajlandó adni. Ha tehát nem 1, hanem pl. 3 árat 

alkalmazunk, akkor az alábbi ábrán látható árbevételt érhetjük el. 
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11.ábra, Bevételek 3 különböző ár alkalmazása esetén. Forrás: Hayes, 2011 

A differenciált árazást nem könnyű megvalósítani. Miért akarna valaki 20.000 

Ft-ot fizetni egy szobáért, ha fizethet 10.000 Ft-ot is? A feladat az, hogy olyan 

feltételrendszert alakítsunk ki, amely nem teszi ezt lehetővé. Eközben viszont 

körültekintőnek kell lenni. Be kell tartani bizonyos jogi, és etikai normákat. 

Csak olyan feltételeket határozhatunk meg, amelyek jogilag és etikailag is 

védhetőek, és ráadásul a vendégek számára érthetőek, és elfogadhatóak.  

Az érték alapú árazásnál beszéltünk az árintegritástól. Amikor differenciáltan 

árazunk, akkor lényegében szabályokat alkotunk (kerítéseket), amelyek 

megakadályozzák, hogy a magasabb fizetési hajlandósággal rendelkező vendég 

az alacsonyabb árat fizesse. Ezek a szabályok (kerítések) lehetnek fizikai és nem 

fizikai jellegűek. Fizikai pl. a szoba mérete, fekvése, felszereltsége. Nem fizikai 

pl. az, hogy aki előre lefoglalja és kifizeti a foglalását, az alacsonyabb árat kap. 

Ezek a szabályok, feltételek, megkötések (kerítések) szükségesek a differenciált 

árazás elfogadható alkalmazásához.  
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12.ábra, A differenciált árazáshoz szükségesek a „kerítések”. Forrás: Kimes, 2010 

A kerítések érték különbséget kell, hogy képviseljenek, mind a vendég mind a 

szálloda számára. Most pedig lássuk, melyik az a 8 tényező, melynek mentén a 

differenciált árazás alkalmazható. 

 

13.ábra, A differenciált árazásra ható faktorok. Forrás: Hayes, 2011 

6.2.1. Vevők jellemzői 

Ilyen lehet pl.: 

 nyugdíjasok (senior korosztály) 
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 tanulók 

 törzsvendégek 

 valamilyen szervezettől, vagy cégtől érkező vendégek 

 speciális ajánlat, vagy kupon birtokosai 

 létszám 

A szálloda megteheti, hogy kedvezményes árat alkalmaz pl. a senior vendégek 

számára. Annak meghatározása, hogy ki tekinthető senior vendégnek, a szálloda 

feladata. Ez szubjektív. Mikor 20 éves voltam, azt gondoltam, hogy a 40+, az 

már senior. Mikor 30 fölé kerültem, akkor már az 50+-ra tekintettem seniorként. 

Most 40 fölött már azt gondolom, hogy talán a 60+ korosztály a senior.  

Természetesen, ha sikerül kitalálni, hogy ki is tekinthető seniornak, akkor ezt 

megfelelően kommunikálni kell. Fontos, hogy a vevők jellemzőit valahogyan 

muszáj ellenőrizni. Ha ez pl. a kor, akkor becsekkoláskor el kell kérni 

bemutatásra a személyi igazolványt. 

Az is fontos, hogy csak olyan vevő jellemzőt szabad a differenciált árazás 

alapjául választani, ami törvényes és etikus. Nem lehet pl. világnézet, bőrszín, 

vagy vallás alapján árat differenciálni. Nem mondhatjuk azt, hogy szőkéknek 

olcsóbb. Vagy éppen drágább. A nemek alapján történő árdifferenciálás is az 

úgynevezett „vékony jég” kategóriájába tartozik. Itthon, és külföldön is született 

már bírósági ítélet, melyben éjszakai bár üzemeltetőjét marasztalták el azért, 

mert a nők ingyen mehettek be. Ugyanakkor pl. az életkor alapján történő 

árdifferenciálás elfogadott. Az árdifferenciáláshoz használt jellemzőknek 

védhetőeknek, és más vevők által elfogadhatóaknak kell lenni. 

Figyeljünk arra is, hogy a termék vagy szolgáltatás ne legyen könnyen átadható 

a vevők között.  

6.2.2. Hely 

Amikor hely alapján történő árdifferenciálásról beszélünk, akkor ez történhet az 

eladó helye szerint és a vevő helye szerint is. 

Egy szállodalánc által kínált ugyanolyan szobáért többet kell fizetni pl. 

Párizsban, mint Linzben, mert a láncnál észrevették, hogy a vevők Párizsban 

többet hajlandóak fizetni ugyanazért a termékért/szolgáltatásért mint Linzben. 
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Ugyanakkor lehet árat differenciálni a vevő helye alapján 

is. Egy étterem alkalmazhat különböző árat helyben fogyasztás, és kiszállítás 

esetén. 

Egy érdekes példa az árdifferenciálásra, amikor egy osztrák faluban a síbérletet 

nyáron, helyben megvásárlók számára jelentős kedvezményt adnak. 

Nyilvánvaló, hogy nyáron, helyben, főleg a helyi lakosok tudnak vásárolni. 

Tehát a kedvezményt tulajdonképpen számukra találták ki. Nem akartak nyíltan, 

a helyi lakosoknak kínálni kedvezményt, mert azt etikátlannak, vagy 

törvénytelennek ítélték, ezért folyamodtak az előbb ismertetett megoldáshoz. A 

kreativitás mindig segít.  

6.2.3. Idő 

Itt is két megközelítést alkalmazhatunk. Az egyik a vásárlás időpontja, a másik 

az igénybevétel időpontja. A vásárlás időpontja alapján beszélhetünk early bird, 

illetve last minute árazásról. Az előbbi azokat jutalmazza akik időben, jóval az 

utazásuk előtt foglalnak, míg az utóbbi azokat, akik az utolsó pillanatig várnak. 

A last minute árazás általában annak a jele, hogy a szálloda rossz értékesítési 

stratégiát folytatott, vagy ami még rosszabb, semmilyen stratégiája nem volt, 

egyszerűen csak ezt alkalmazza, mert a last minute az „olyan cuki”. Igen, sajnos 

van sok olyan szálloda, ahol a szálloda vezetését nem szakemberek látják el, 

hanem unatkozó férjek-feleségek. Akiknek nem gond, ha évente elbuknak 

néhány tízmillió forintot. Úgy gondolják, hogy még mindig jobb, mintha 

kaszinóban vesztenék el. Sajnos ezek a „szállodások” rengeteg kárt okoznak 

azoknak, akik hivatásszerűen, és nem csak hobbiból szállodáskodnak. 

Az igénybevétel időpontja alatt értjük a szezonalitást, vagy a folyamatos 

érdeklődésváltozást. A szezonalitás nem csak évszakok szintjén értelmezhető, 

hanem akár, havi, heti, napi szinten, sőt akár napon belül is. A folyamatos 

érdeklődésváltozásra pedig jó példa a premier a mozikban. Amíg újdonság a 

film, addig drágábbak a jegyek, utána olcsóbbak. 

6.2.4. Mennyiség 

Úgy tűnhet, hogy ez az a faktor, amelyik legkevésbé szorul magyarázatra. Azt 

gondolhatjuk, hogy minél több szobát foglal valaki, annál alacsonyabb árat kap. 

Jellemzően ilyen pl. a csoportár. Valóban, általában a nagyobb mennyiség 

vásárlása kedvezőbb árat jelent. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy ez nem 
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minden határon túl igaz. Ennek részleteibe most nem 

kívánok belemenni. Akit a téma jobban érdekel, annak a szállodai bevétel-

menedzsment témájú irodalmakat ajánlom figyelmébe. 

6.2.5. Elosztási csatorna 

Az elosztási csatornákat szokták disztribúciós csatornaként, vagy értékesítési 

csatornaként is említeni. Tulajdonképpen azt az utat jelenti, melyen keresztül a 

termék, szolgáltatás eljut a fogyasztóhoz, a mi esetünkben a vendéghez. 

Az elosztási csatorna két ok miatt fontos a differenciált árazás szempontjából: 

1. A vendégek nem egyformán preferálják a különböző csatornákat. 

2. A nem direktben érkező foglalások esetén általában változó nagyságú 

jutalékkal kell számolni. 

Vannak olyan vendégek akik idegenkednek az új technikáktól, és még mindig 

inkább telefonon foglalnak. Vannak akik a közvetítőket preferálják, szemben a 

szállodák saját weboldalával, és persze szerencsére az ellenkezője is igaz. 

Vannak akik inkább a szálloda weboldalát választják. 

Az elosztási csatornák esetén meg kell említenünk egy fontos fogalmat, ez pedig 

az árparitás. Az árparitás úgy definiálható, hogy következetesen árazzuk 

ugyanazt a terméket az online elosztási csatornákon – pl. szallas.hu, 

booking.com, Expedia, stb. - függetlenül attól, hogy az OTA mekkora jutalékot 

kér. Ez azért nagyon fontos, mert ha a vendég nem ugyanazt az árat látja 

mindenhol, akkor ez bizalmatlansághoz vezet. A vendég azt gondolja, hogy nem 

árt óvatosnak lenni, esetleg azt is gondolhatja, hogy be akarják csapni. 

Különösen veszélyes, és tilos a saját weboldalon kínálni a magasabb árakat. Ezt 

hívják öngyilkos értékesítési politikának. 

Az elosztási csatornákat sokféleképpen lehet csoportosítani. Lehet pl. közvetlen, 

és közvetett csatornákról beszélni, aszerint, hogy a szálloda közvetlenül értékesít 

a vendég felé valamely csatornán, vagy közvetítőn keresztül. Egy másik 

lehetséges csoportosítás, amikor elektronikus, és nem elektronikus csatornáról 

beszélünk. Az elosztási csatornákról, OTA-król a következő fejezetben lesz szó 

bővebben.  
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6.2.6. Termékváltozatok 

A különböző termékváltozatok különböző mennyiségi, és/vagy minőségi 

paraméterek mentén keletkeznek, és ezekhez a vevő más és más értéket társít. 

Ilyen termékváltozatok pl. a szállodában a különböző típusú szobák. 

Ugyanannak a terméknek, a szobának a változatai ezek, amelyek jól 

azonosítható mennyiségi (pl. alapterület, helyiségek száma, stb.) és/vagy 

minőségi (standard, superior, deluxe, stb.) paraméterek mentén keletkeznek, és 

valóban más és más értéket képviselnek mind a vendég, mind a szálloda 

számára. Egy jobban felszerelt, vagy éppen nagyobb alapterületű szobáért a 

vendégek egy része hajlandó többet fizetni. 

Egy színházban, moziban, vagy sporteseményen ilyen termékváltozatok a 

különböző helyeken lévő ülések. Itt sem vitás, hogy van olyan, ahonnan jobban 

látszik az adott esemény, és van olyan ahonnan kevésbé jól. Természetes, hogy 

ez a különbség az árak szintjén is megjelenik. Ha éttermi példát is szeretnénk, 

akkor jó példa a féladag étel. A termék ugyanaz, de a mennyiség más. 

6.2.7. Csomagok 

A csomag nem más, mint egyedi termékek és/vagy szolgáltatások 

összekapcsolása. Legalább két összetevőből kell állnia. A csomagokat 

úgynevezett csomagáron értékesítjük. Előnye a szálloda számára az így elérhető 

magasabb árbevétel. Előnye a vendég számára az alacsonyabb ár ahhoz képest, 

mintha egyenként vásárolná meg a termékeket és/vagy szolgáltatásokat. 

Elsősorban olyan szállodák számára előnyös a csomagok kialakítása, amely 

szállodák megfelelő számú szolgáltatással rendelkeznek, hiszen a vendég 

számára az előny az, ha olcsóbban kapja azokat a termékeket/szolgáltatásokat 

amiket egyébként is meg tudna vásárolni, mert rendelkezésre állnak. 

6.2.8. Fizetési feltételek 

Differenciálhatjuk az árakat akár fizetési mód alapján, akár a fizetés időpontja 

alapján. A fizetési mód alapján történő árdifferenciálásnak több oka is lehet. 

Vannak szállodák, amelyek lehetővé teszik pl. a PayPal-os fietést, de tekintettel 

ennek relatíve magasabb jutalékkulcsára, azt a vendégnek felszámítják. 

Ugyanakkor nem pusztán a költségek okozhatják azt, hogy eltérő árat kér egy-

egy szálloda fizetési mód alapján. A hazánkban népszerű, és a belföldi turizmus 

motorját jelentő SZÉP kártyák egyik jellemzője, hogy az azon jóváírt összegek 
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abban az esetben ha bizonyos időn belül nem használják fel 

őket, elvesznek. Ezen időpontok előtt a szállodák gyakran alkalmaznak 

kedvezőbb árakat azok számára akik SZÉP kártyával fizetnek, ezzel is 

ösztönözve az összegek felhasználását, természetesen abban a reményben, hogy 

ebből a saját szállodájuk is profitál. 

A fizetés időpontja szerinti árdifferenciálásnál általában kedvezményeket 

biztosít a szálloda arra az esetre, ha a vendég vállalja az előrefizetést. Az 

előrefizetés mellett természetesen lemondási feltételeket is meg kell fogalmazni. 

Jutalmazhatjuk kedvezménnyel a teljes előre fizetést, vagy akár a részleges előre 

fizetést is. A fizetés történhet az igénybevételkor is, ekkor általában nem jár 

kedvezmény. Megbízható, általában szerződéses partnerek számára a szálloda 

lehetővé teheti az utólagos átutalást. 
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7. ELOSZTÁSI CSATORNÁK 

Az előző fejezetben már esett szó az elosztási csatornákról. Ebben a fejezetben 

szó lesz ezek csoportosításáról, a nem elektronikus és az elektronikus 

csatornákról. 

Az elosztási csatorna tulajdonképpen a termék/szolgáltatás útja a 

fogyasztóhoz/vendéghez. Van egy termék előállító/szolgáltatásnyújtó és van egy 

vevő/vendég. Az egy adott pillanatban egy szállodában megszálló vendégek 

rengeteg különböző módon (csatornán) találhattak a szállodára, és foglalhatták 

le szobáikat. Lehet olyan, aki például besétált egy utazási irodába, és az irodán 

keresztül érkezett, lehet olyan, aki a booking.com-on foglalt, lehet olyan, aki 

telefonon foglalt szobát, és olyan is, aki a szálloda honlapján. A sor 

tetszőlegesen folytatható, hiszen számos más elosztási csatornán is érkezhetnek 

a vendégek. Az alábbi ábrán néhány példát láthatunk arra, hogy milyen 

csatornákon érkezhetnek foglalások a szálloda ügyviteli szoftverébe (PMS, 

Property Management System). 

 

14.ábra, A szobafoglalások forrásai. Forrás: Hayes, 2011. 

Az elosztási csatornák vonatkozásában beszélhetünk a csatorna hosszúságáról, 

és a csatorna szélességéről. A csatorna hossza tulajdonképpen az út hossza a 

termék/szolgáltatás előállítója és a fogyasztó/vendég között. Elképzelhető, hogy 

szállodaként eladjuk a szobákat egy utazásszervezőnek, aki kapcsolatban áll egy 

utazási irodával, aki pedig egy utazási ügynökkel, aki végül a szobáinkat egy 

csomag részeként értékesíti egy utas/vendég számára. Egy csatorna hosszát tehát 

a közbülső szereplők száma határozza meg. Minél több a szereplő, annál 
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hosszabb az adott csatorna. Mivel a szállodában a 

szolgáltatás előállítása és a fogyasztás egyidejűleg, egy helyben történik, így ez 

a csatorna rendszerint nem túl hosszú. Természetesen a közvetlen vagy más 

néven direkt csatornák a legrövidebbek, hiszen itt nincsenek közbenső 

szereplők. A csatorna szélessége alatt azon disztribúciós partnerek számát 

értjük, amelyek az adott piac előre meghatározott mértékű lefedéséhez 

szükségesek. Egy szálloda például dönthet úgy, hogy csak a szallas.hu online 

szállásközvetítővel működik együtt, de dönthet úgy is, hogy a szallasvadasz.hu 

vagy éppen a wellnesshetvege.hu közvetítőkkel is partnerségre lép. 

Mielőtt belevágnánk az elosztási csatornák részletesebb megismerésébe, meg 

kell ismerkednünk néhány fogalommal. Az első, a költségek szempontjából 

nettó ár. 

A költségek szempontjából nettó ár alatt egy szoba esetében a következőt fogjuk 

érteni: 

szobaár – elosztási csatorna költsége 

Tételezzük fel, hogy a szálloda szobáit két különböző csatornán keresztül 

értékesítjük. Az egyiket jelöljük A-val, a másikat B-vel. Tegyük fel továbbá, 

hogy mindkét csatornán ugyanazon az áron, 20.000 Ft-ért értékesítjük a 

szobáinkat. Mindkét csatornával kapcsolatosan merülnek fel költségek. Az A 

csatorna költsége egy szobára vetítve 2.000 Ft, míg a B csatorna esetén ez 4.000 

Ft. Az alábbi táblázatban láthatjuk, hogyan alakul a költségek szempontjából 

nettó ár a két csatorna esetében. 

7. táblázat, A nettó ár különböző elosztási csatornák esetén. Forrás: Hayes, 2011. 

 A elosztási csatorna  B elosztási csatorna  

Szoba nettó eladási ára (Ft)  20.000  20.000  

Elosztási csatorna nettó költsége (Ft)  2.000  4.000  

Költségek szempontjából nettó ár (Ft)  18.000  16.000  

Jól látható, hogy a bevételünk mindkét esetben 20.000 Ft, viszont a B csatorna 

költségesebb a szálloda számára. Ennek az az eredménye, hogy a további 
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költségek fedezésére, és a profitra a B csatorna esetében 

kisebb összeg áll rendelkezésünkre, mintha a szobát az A csatornán keresztül 

értékesítenénk. 

Az értékesítés során nagy figyelmet kell szentelni az egyes csatornák 

költségeire, és ezen csatornák menedzselésére. Ha pl. szilveszterre közvetlenül, 

a saját honlapunkon keresztül is el tudjuk adni a szobáinkat, akkor miért 

fizetnénk jutalékot egy közvetítőnek? Ugyanakkor természetesen nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül az egyes csatornák összbevétel termelő képességét 

sem. Csak akkor szabad egy drágább csatornát kizárni az értékesítésből, ha 

annak van olcsóbb alternatívája. Ha megszabadulunk egy csatornától csak azért, 

mert relatíve drága, és ennek az az eredménye, hogy a szobáink üresen 

maradnak, akkor nem hoztunk jó döntést.  

Az alábbi ábrán láthatjuk, hogy milyen díjak, jutalékok befolyásolják a 

költségek szempontjából nettó árakat. Az ábráról leolvasható, hogy a már 

említett közvetítői jutalékok mellett fizetni kell az elektronikus elosztási 

csatornákért, és ha franchise rendszerben üzemelünk, akkor a központi foglalási 

oldal használata után is van fizetendő díj. Ez a díj egyébként vagy 

foglalásonként fix összegű, vagy a foglalás értékének egy meghatározott 

százaléka. A franchise díjak egyébként franchise átadónként jelentősen 

eltérhetnek. Az elektronikus csatornákhoz soroljuk a Global Distribution 

System-t (GDS), és az Internet Distribution System-t (IDS). Mielőtt azonban 

ezekre rátérnénk, vessünk egy pillantást a nem elektronikus elosztási 

csatornákra. 

 

15.ábra, A nettó árat befolyásoló tényezők. Forrás: Hayes, 2011 
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7.1. Nem elektronikus elosztási csatornák 

A nem elektronikus elosztási csatornák szerepe kisebb, mint az elektronikus 

csatornáké, de ennek ellenére fontos szerepet töltenek be az értékesítésben.  

7.1.1. Utazásszervezők (tour operator) 

Ők tulajdonképpen a nagykereskedők, akik saját felelősségükre, nagy tételben 

vásárolnak turisztikai szolgáltatásokat, és ezekből előállítanak turisztikai 

termékeket, csomagokat, utazási ajánlatokat. A szolgáltatást az utasok felé nem 

ők nyújtják, hanem a velük szerződésben álló szolgáltatók. Ilyenek lehetnek pl. 

a légitársaságok, szállodák, éttermek, transfert biztosító cégek, stb. Az 

utazásszervezők által létrehozott utazási ajánlatok értékesítését az esetek döntő 

többségében utazásközvetítők végzik. Tipikus példák az üdülőhelyek (resortok) 

(pl. a török tengerparton), ahol a szállodák döntő többsége ebben a 

konstrukcióban értékesíti a szobáit. 

7.1.2. Utazásközvetítők (travel agent) 

Ők tulajdonképpen a kiskereskedők. Ide tartoznak az utazási ügynökségek, és az 

utazási irodák. Az ügynökségek általában az utazási irodák ajánlatait értékesítik 

tovább, jutalék fejében. Az utazási irodák legfontosabb feladata, hogy az 

utazásszervezővel együttműködve próbáljanak utasokat szervezni. Az utazási 

iroda szerződik az utassal, de természetesen az utazásszervezővel folytatott 

üzleti kapcsolatát is szerződés szabályozza. Esetenként közvetlenül szállodákkal 

is szerződhet vendégek közvetítésére. Az is előfordul, hogy a nagykereskedői és 

kiskereskedői tevékenységet (utazásszervező és utazásközvetítő) egy azon cég, 

vagy cégcsoport végzi. 

7.1.3.  Rendezvényszervezők 

Tulajdonképpen utazásközvetítőkről beszélünk, akik az üzleti szegmensre 

specializálódtak. Fő tevékenységük konferenciák, rendezvények, események 

szervezése, és ehhez kapcsolódóan szállásközvetítés a megrendelők számára. A 

legtöbb esetben cégek, szövetségek, egyesületek megbízásából dolgoznak, őket 

képviselik. 
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7.1.4. Desztinációs menedzsment szervezetek 

A desztinációs menedzsment szervezetek feladata a turizmus élénkítése egy 

adott településen, térségben, régióban. Ennek érdekében a terület szolgáltatóival, 

az illetékes önkormányzattal, vagy önkormányzatokkal közös és összehangolt 

marketingaktivitást fejtenek ki, információt szolgáltatnak a potenciális, és már a 

desztinációban lévő turistáknak. Részt vesznek a terület hosszú távú turizmus 

stratégiájának kidolgozásában, véleményezésében. Sok esetben turisztikai 

információs központot is üzemeltetnek, természetesen mindezt szolgáltató 

semlegesen. 

Ezen szervezetekkel történő együttműködés jó lehetőség a szállodák számára, 

mert nem jár komoly költségekkel. A szervezetek fenntartása történhet adókból, 

önkormányzati finanszírozásból, tagdíjakból. Természetesen jellemzően nem 

csak szállodák és más szállás szolgáltatók érdekében járnak el, hanem 

valamennyi a desztinációban turizmushoz köthető vállalkozás érdekében. 

7.1.5. Utazási vásárok, kiállítások 

Megoszlanak a vélemények arról, hogy napjainkban érdemes-e még részt venni 

kiállítóként utazási kiállításokon, vásárokon. Tény, hogy elsősorban az Internet 

egyre széleskörűbb elterjedésének, és a fogyasztói szokások megváltozásának 

következtében összességében a vásárok és kiállítások jelentősége csökkent az 

elmúlt években. Ugyanakkor hiba lenne, ha széleskörűen általánosítanánk, mivel 

vannak olyan desztinációk, célpiacok, és célcsoportok, amelyeknél hasznos lehet 

ez a csatorna. Érdemes olyan promóciókkal megjelenni, melyek később 

mérhetővé teszik a foglalásokat. Ilyen lehet például egy kupon, vagy jelszó, 

mellyel meghatározott időn belül foglalva valamilyen pluszt kap a vendég. A 

részvétel költsége egyértelmű, és általában magas, érdemes ezért amennyire 

csak lehet a másik oldalt, a megtérülést is vizsgálni. Léteznek úgynevezett 

szakmai, és közönségvásárok is. Azt is vizsgálni kell, hogy keresleti oldalról 

várhatóan kik jelennek meg. A jegyzet szerzője által vezetett szálloda 

rendszeresen vesz részt orosz, és izraeli vásárokon, amelyek összességében 

megtérülnek. Ugyanakkor a belföldi vásárokat már nem preferáljuk, belföldi 

pihenést már jellemzően nem vásárokon és kiállításokon foglalnak az utazók.  
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7.1.6. Telefonos értékesítés 

Ez történhet közvetlenül, vagy közvetett módon. Közvetlenül akkor, ha a 

szálloda saját kollégáival oldja meg ezt az értékesítési feladatot. Ugyanakkor 

dönthet úgy is, hogy ezt közvetett módon, egy call center segítségével 

menedzseli. Főleg nagyobb szállodák, szállodaláncok veszik igénybe a call 

centerek szolgáltatásait. Ezeknek előnye, hogy költséghatékonyabb a szálloda 

szempontjából, viszont hátránya, hogy sok esetben a call centerben ülők nem 

rendelkeznek mélyreható ismeretekkel az egyes szállodákról. Annak érdekében, 

hogy tesztelhessük a telefonos értékesítés megfelelőségét, érdemes úgynevezett 

mystery shoppingot alkalmazni. Ez ebben az esetben olyan próbahívást jelent, 

amelynek során értékelni tudjuk, hogy az ügyintéző a sztenderdekben 

meghatározott módon járt-e el a beszélgetés során. 

7.1.7. Helyszíni értékesítés 

A szálloda elsősorban egyéni vendégek részére, és közülük is főleg a szabadidős 

vendégek részére értékesít ily módon szobákat. Azokat a vendégeket, akik nem 

rendelkeznek előzetes foglalással, és úgy érkeznek a szálloda lobbyjába walk-in, 

vagy magyarul beeső vendégeknek nevezzük. Látszólag ez egy egyszerű 

definíció, de valójában pontosan nehéz definiálni, hogy ki is a walk-in vendég. 

Ennek mélységeibe most nem fogok belemenni, az ismertetett definíció 

nagyjából lefedi azt, amiről szó van. 

7.2. Elektronikus elosztási csatornák 

Az elektronikus elosztási csatornák szerepe az idő előrehaladtával egyre 

meghatározóbb. Kezdődött a GDS-ekkel és a CRS-ekkel, és folytatódott az IDS-

ekkel, az Internetes elosztási rendszerekkel.  

7.2.1. CRS (Central Reservation System) 

A CRS alatt néhol a Computer Reservation System vagy a  Computerized 

Reservation System kifejezést értik. A CRS valóban egy központi számítógépes 

foglalási rendszer, mely a hozzá csatlakozó szálloda adatait (árai, kapacitásai, 

stb.) tartalmazza, és amely kapcsolatban áll az alábbiakban ismertetésre kerülő 

GDS-ekkel, illetve OTA-kkal, és más közvetítőkkel. A kapcsolat valós idejű, 

online, és általában úgynevezett interface-eken (illesztőegységeken) keresztül 

valósul meg. Szállodaláncok és független szállodák is kapcsolódhatnak CRS 

segítségével a már említett elosztási csatornákhoz.  
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7.2.2. GDS (Global Distribution System) 

A légitársaságok az innovatív értékesítési technikákat és technológiákat tekintve 

mindig a szállodaipar előtt jártak. Így nem meglepő, hogy a GDS-ek is a 

légitársaságok „találmányai”. Az 1970-es évek végére a nagyobb légitársaságok 

rájöttek, hogy több ok miatt is érdemes elektronikus helyfoglalási rendszert 

kialakítani, és működtetni. Ilyen ok például a költséghatékonyság, vagy a 

gyorsaság. A kezdetekkor a légitársaságok saját, vagy közösen használt GDS-

eket alakítottak ki. Néhány a legnagyobbak közül: 

SABRE – American Airlines 

AMADEUS – Air France, Lufthansa, Iberia, SAS 

APOLLO – United Airlines (később összeolvadt a British Airways, Alitalia, 

Swiss Air, és egyéb társaságok által használt GDS-szel, és GALILEO néven élt 

tovább) 

WORLDSPAN – Delta Airlines, Northwest Airlines, TWA 

 Ezek a globális elosztási rendszerek később már nem csak a légitársaságoknak 

segítettek a repülőjegy értékesítésben, hanem sok egyéb turizmus területén 

érdekelt szolgáltatónak is. Ilyenek például a szállodák, az autókölcsönzők, a 

transzfert szolgáltató cégek, stb. Az ügynökök a GDS segítségével tudtak 

repülőjegyeket foglalni, és később már szállodai szobákat is. Ha pontosan 

szeretnénk definiálni, hogy mi is a GDS, akkor azt mondhatjuk, hogy: 

Elektronikus elosztási hálózat, amely az utazási szektor szolgáltatóit és a 

szolgáltatások igénybevevőit köti össze a vásárlás során, ezzel segítve a 

szolgáltatások értékesítését. 

Bár nagy a verseny az Interneten is a csatornák között, globálisan a szállodai 

szobák mintegy 20%-ának értékesítésében vesznek részt GDS-ek. 

7.2.3. IDS (Internet Distribution System) 

- Saját weboldal 

Egy szálloda számára létkérdés, hogy saját weboldallal rendelkezzen. Sajnos 

sok, lánchoz nem tartozó, független szálloda a mai napig nem ismerte fel ennek 

jelentőségét, és nincs megfelelő weboldala. Pedig itt a méret nem számít. 
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Manapság már nem csak a többszáz- vagy ezerszobás 

szállodáknak lehet igényes, és jól átgondolt honlapja. Sok szálloda gondolja 

úgy, hogy úgysem lenne komoly forgalom a saját weboldalán keresztül, hiszen 

kényelmesebb a közvetítői oldalakon jelen lenni. Sajnos sok, főleg kisebb 

szálloda mottója ez: „A szomszéd fiú olyan kis ügyes, majd ő olcsón csinál egy 

honlapot.” És már szinte hallom is a tulajdonost, ahogy a mottó elhangzását 

követően, így nyugtázza a felvetést: „Jáó az, jáó lesz az”. Hát van egy rossz 

hírem. Nem lesz „jáó”! Nem szabad sajnálni a pénzt a profi honlapra, a profi 

paraméterezésre, beállításokra. Ez mind megtérül. Ne feledjük, hogy a szálloda 

saját weboldala a legolcsóbb értékesítési csatornája. A tartalom csak a 

szállodától függ, a szálloda gyorsan tud tartalmat módosítani, mérni tudja a 

forgalmat, minden értelemben. A tartalom talán a legfontosabb, amikor a 

honlapról beszélünk. Alapvetően meghatározza a honlap helyezését a google 

találati listáján. A saját honlap egy egyedülálló értékesítési csatorna, melyet 

célszerű reklámozni, ahol csak lehet. Nem csak online, hanem nyomtatott 

kiadványokon, és egyéb felületeken. Értékesítési oldalról nézve nagyon fontosak 

a konverziók. A konverzióról, és a közvetlen foglalás előnyeiről nemsokára még 

kicsit részletesebben is lesz szó. 

 

- Közvetítői oldal 

A közvetítői oldalak többfélék lehetnek. Ide tartoznak az ügynöki oldalak, a 

kereskedői oldalak, az opaque (zsákbamacska), és az árösszehasonlító oldalak. 

Fontos megjegyezni, hogy az egyes cégeknél keveredhetnek az üzleti modellek. 

Általában hirdetésekből, közvetítői jutalékokból, és kereskedői árrésből termelik 

a bevételüket. Hangsúlybeli különbségek vannak közöttük. Van akinél a 

hirdetési modell, van akinél az ügynöki modell és van akinél a kereskedői 

modell dominál. 

- Ügynöki 

Ide tartoznak az online utazási ügynökök/ügynökségek (Online Travel 

Agent/Agency, OTA). A két legnagyobb szereplő az Expedia Group és a 

Booking Holdings. A legismertebb külföldi szállásközvetítő oldalak, és a később 

bemutatásra kerülő árösszehasonlító oldalak is hozzájuk tartoznak. Az Expedia 

Grouphoz tartozik például az expedia.com, hotels.com , míg a Booking 

Holdings olyan közvetítői oldalakkal büszkélkedhet, mint például a 

booking.com, priceline.com, agoda.com. Meg kell említeni, hogy az említett két 
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óriás közül a Booking az, amelyiknél az ügynöki 

tevékenység jelenti a fő bevételi forrást az üzleti modellben (UENLUE, 2017). 

Az ügynöki modell az elmúlt években a legdinamikusabb és leggyorsabb 

növekedést produkáló értékesítési típus volt. Jellemzője, hogy nem rendelkezik 

tényleges értékesítési helyszínnel, csak virtuálisan létezik.  Jellemzően szállodai 

szobák közvetítése történik, de természetesen csomagok ajánlatokat és önálló 

szolgáltatásokat is lehet ebben a modellben értékesíteni. Bár a szállodák számára 

ebben a modellben jutalékot kell fizetni az ügynöknek, mégis sok szálloda dönt 

úgy, hogy akár a teljes kapacitását is ilyen oldalakon keresztül értékesíti. Ennek 

természetesen vannak előnyei, és hátrányai. Előnye, hogy nem kell 

értékesítéssel foglalkozni, és marketinggel is csak korlátozottan, megteszi ezt az 

OTA, hátránya viszont a nagy mértékű kiszolgáltatottság. Saját értékesítéssel és 

marketinggel rendelkező szállodák, ha jól végzik a dolgukat, akkor az OTA 

jutalékszintje alatti költségekből is meg tudják oldani az értékesítést, és így nem 

kerülnek kiszolgáltatott helyzetbe. Természetesen az, hogy egy szálloda 

dolgozik-e OTA-kkal, és ha igen mekkora kontingenst ad az OTAknak, az 

szállodánként vizsgálatot igényel. 

- Kereskedői 

A kereskedői modellnél a kereskedő nagy tételben, alacsonyabb árakon vásárol 

szállodai szobákat, majd ezeket magasabb áron értékesíti a saját weboldalán 

keresztül. Az Expedia esetében ez a modell dominál. A szállodák számára ez a 

modell kényelmes, mert nagy tételben tudják eladni a szobáikat, ugyanakkor a 

saját értékesítési politikájuk jelentősen kiszolgáltatottá válik a kereskedő 

értékesítési politikájának. Előfordulhat, hogy a szálloda saját weboldalán 

drágább lesz egy ugyanolyan szoba, ugyanolyan feltételek mellett, mint amit a 

kereskedő kínál a saját oldalán. 

- Opaque 

Ez tulajdonképpen egy nagyon érdekes modell, melyet magyarra talán 

legtalálóbban a zsákbamacska szóval írhatnánk le. A priceline.com alkalmazta 

először a szállodáknál, és azóta ez a modelljük Name Your Own Price (NYOP) 

néven vált ismertté. Azóta más cégek is átvették, és alkalmazzák a modellt. A 

lényege, hogy a vásárló nem tudja, hogy kinek a termékét/szolgáltatását 

vásárolja meg. Leegyszerűsítve a modellt, megadhat például egy árat amit 

hajlandó kifizetni egy ötcsillagos szállodáért Prágában. Ha van a rendszerben 

olyan ötcsillagos szálloda, amely a megajánlott árért adna szobát, akkor létrejön 
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az üzlet. A vendég általában előre fizet, majd ezt követően 

kapja meg a visszaigazolást, amelyben már megtudja, hogy pontosan melyik 

ötcsillagos szállodában szállhat meg. Ebben a modellben a szállodák márkaneve 

nem sérül az alacsony ár miatt, mert a vendég nem egy Marriott, vagy egy 

Hilton hotelben foglalt szobát, hanem egy ötcsillagos szállodában. Ha a 

Marriottban szeretne foglalni, akkor ezt csak drágábban tudja megtenni. A 

bizonytalanságért cserébe jár az alacsony ár. A szállodák pedig úgy tudják 

növelni az árbevételüket, és úgy tudnak alacsony árakat alkalmazni, hoyg 

közben nem sérül a márkanév. A szállodaiparban ez újkeletű volt, de egyáltalán 

nem újkeletű a termékek piacán. Jóval az Internet kora előtt lehetett már 

Németországban Universum, vagy Ausztriában Audioton márkájú elektronikai 

cikkeket venni, amelyek tulajdonképpen ismert, többnyire neves gyártók 

termékei voltak, de nem tudhattuk, hogy a készülék burkolatát eltávolítva 

például Sony, vagy japán Orion, vagy más ismert gyártó nevét viselő 

alkatrészekkel találkozunk. 

- Árösszehasonlító (metasearch) oldalak 

Tulajdonképpen ezek is ügynöki oldalak, de fő funkciójuk az árösszehasonlítás. 

Az Expedia Grouphoz tartozik a Trivago, míg a Booking Holdingshoz a Kayak. 

Ezen oldalak lényege, hogy a foglalni szándékozó vendég számára transzparens 

módon megmutatja, hogy melyik felületen mennyibe kerül a vendég által 

lefoglalni kívánt szoba. Az árazásnál volt már szó az árparitásról, vagyis arról, 

hogy célszerű ugyanazokat az árakat feltüntetni az online csatornákon. Ha ezt 

nem tesszük meg, akkor ez az árösszehasonlító oldalakon könyörtelenül kiderül. 

A legrosszabb ami történhet, hogy a saját weboldalunkon elérhető ár is 

megjelenik és magasabb árral jelenik meg, mint amit vagy amiket az OTA-kon 

kínálunk. A vendég szemszögéből nézve ez nagyon problémás. Azt gondolhatja, 

hogy megpróbáljuk becsapni. Másik probléma, hogy a szolgáltatások árát eleve 

nehéz objektíven meghatározni. Ha azt látja a vendég, hogy minden csatornán 

más és más az ár, akkor könnyen elbizonytalanodik, és nem fogja tudni 

magában rögzíteni, hogy egy-egy szolgáltatás valójában mennyit is ér. A 

feladatunk az, hogy bizalmat építsünk, és elfogadtassuk a vendéggel, hogy 

igenis ez a szoba ennyibe és ennyibe kerül. Ha nincs árparitás, akkor ezt nem 

tudjuk elérni. 

- Web 2.0 és 3.0 
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Az 1980-1990-es időszakot nevezik a PC-k korának. Ezt 

követte a web 1.0, amikor a felhasználók passzív szemlélői voltak az Interneten 

megjelent tartalmaknak. Ez 1990-2000 közé tehető, és a world wide web (www) 

koraként emlegetik. 2000-2010 között jött el a web 2.0 korszaka, amikor már a 

felhasználók is alakíthatták az elérhető tartalmakat, aktív életet élve a 

világhálón. Ez a közösségi média kora. Ezek a felületek napjainkban egyre 

inkább erősödő szerepet töltenek be az értékesítési csatornák között. Míg 

korábban csak márkaépítésre használták a szállodák ezeket a felületeket, ma már 

szerves részei az értékesítésnek. Ennek ékes példája, hogy egyre több szállodába 

lehet szobát foglalni a szálloda facebook profilján keresztül. 2010-2020 a web 

3.0, a szemantikus web időszaka (INTEC ONLINE, 2017). Ebben már szerepet 

kap a mesterséges intelligencia, a virtuális és kiterjesztett valóság, a tárgyak 

internete vagyis az Internetet elérő intelligens eszközök elterjedése, a 

zökkenőmentes kapcsolódás és adatcsere. Ezek egy része már valóság, egy része 

pedig a közeli jövőben fog megvalósulni. Nekünk, szállodásoknak érdemes 

felkészülni az új lehetőségekre is. 

7.3. A book direct koncepció 

Az elosztási csatornák ismertetése során többször említettem már a saját 

weboldalon keresztül történő értékesítés fontosságát. Az OTAk térnyerése, 

folyamatos erősödése együtt járt azzal, hogy csökkent a szállodákban 

közvetlenül realizálódó foglalások száma, és összértéke. Ezt minden szállodás 

aggódva figyelte, míg végül a nagy szállodavállalatok úgy döntöttek, hogy 

harcot kezdenek az OTAk-kal. Ma már ezt a harcot próbálják vívni a lánchoz 

nem tartozó, független szállodák is, és úgy tűnik, hogy ennek a harcnak vannak 

eredményei. Most úgy tűnik, hogy megtorpant az OTAk növekedési dinamikája, 

köszönhetően a „book direct” kampányoknak. Ezeknek az a lényege, hogy a 

vendégek számára egyértelművé tegye, hogy a legolcsóbb és legegyszerűbb 

módja annak, hogy szállást foglaljanak egy szállodába az az, ha ezt a szálloda 

saját weboldalán teszik meg. Természetesen ez nem csak a vendég számára 

előnyös, hanem a szállodák számára is, hiszen kevesebb jutalékot kell fizetniük. 

Ha a hirdetésekre, book direct kampányokra fordított összegeket nézzük, akkor 

elképzelhető, hogy pillanatnyilag ez költségesebb, mintha szépen csendben 

kifizetnék a jutalékokat az OTAk-nak, viszont itt egy edukációról, népnevelésről 

van szó. Ez egy befektetés. El kell érnünk, hogy a vendégek tudatosan keressék 

a szállodák weboldalát, és ott foglaljanak. Ez nem azt jelenti, hogy a 

szállodáknak el kellene tűnniük az OTAk oldalairól. Szó sincs róla. Annál is 
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inkább nincs szó, mert az úgynevezett billboard hatás, vagy 

billboard effektus vendégeket hozhat a szálloda saját weboldalára. Az OTA-kon 

böngésző foglalni szándékozó vendégek ugyanis a legtöbb esetben megnézik a 

kiszemelt szálloda saját weboldalát is, mielőtt az OTA-n foglalnak. Ez pedig egy 

óriási lehetőség a szállodáknak. Ekkor elcsábíthatják azt a vendéget, aki 

tulajdonképpen az OTA segítségével jutott el a saját oldalukra. Kutatások 

alapján a szállodák saját honlapján foglaló vendégek 20%-a valamelyik OTA-n 

találkozott először a szállodával. És van még egy fontos dolog. A szálloda 

mindig találkozik/találkozhat a vendégeivel, az OTAk viszont nem. Ez egy 

óriási előny a szállodák számára, amellyel azonban egyelőre még nem igazán 

tudnak élni. 

 

1. kép, A book direct koncepció hirdetése. Forrás: 

https://jwgrandprixdotcom.files.wordpress.com/2015/10/mclaren-hilton.jpg 

A book direct koncepcióját a HOTREC (az Európai Unió tagországai szálloda, 

éttermi, és kávéházi szövetségeinek konföderációja) is támogatja. Ingyenesen 

letölthető, és felhasználható anyagokat tett elérhetővé a szállodák számára, 

melyekkel növelni tudják a közvetlenül a vendégektől érkező foglalások számát, 

arányát. 
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2. kép, A HOTREC is zászlójára tűzte a book direct koncepciót.Forrás: hotrec.eu 

7.4. Az elosztási csatornák menedzsmentje 

Végezetül foglaljuk össze, hogy melyek azok a neuralgikus pontok, melyekre 

célszerű figyelmet fordítani az elosztási csatornákkal kapcsolatban. 

 Meg kell vizsgálnunk a költségek szempontjából nettó árat a különböző 

csatornák esetén, csakúgy, mint a csatorna összbevétel termelő 

képességét. 

 A különböző csatornákon a megfelelő árakat kell kommunikálni. 

 Érdemes mérni a márkanevünknek tulajdonítható „saját” bevételt. 

 Célszerű alkalmazni a mystery shoppingot annak érdekében, hogy a 

vendégek felé a kommunikációt ellenőrizhessük. 

 Folyamatosan vizsgálni kell a nem elektronikus csatornák bevételét is. 

 Fejleszteni, és komolyan reklámozni kell a saját weboldalt. ne feledjük, 

hogy ez a legolcsóbb értékesítési csatornánk. 

 Folyamatosan ellenőrizni kell az árparitást az OTA-kon. Nem fordulhat 

elő, hogy valamely OTA-n alacsonyabb árakat kínáljunk a vendégeknek 

ugyanazon szolgáltatásért ugyanazon feltételek mellett. 

 Lehetőleg kerülni kell minden manuális adatfeltöltést az OTA-kba. Ha 

ez nem kivitelezhető, akkor folyamatosan ellenőrizni kell az ott szereplő 

adatokat. 

 Az ügynöki oldalakat kell előnyben részesíteni a kereskedőivel szemben. 

 Proaktív közösségi média politikát kell folytatni. 
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 Folyamatosan lehet új csatornákat keresni új 

ajánlatok, csomagok értékesítéséhez, figyelembe véve a célcsoportot. 

 Olyan stratégiát kell folytatni, mely a vendégek egy későbbi foglalását 

olcsóbb csatorna felé tereli. 

 a célcsoport és az eladni kívánt termék/szolgáltatás figyelembevételével 

kell a legoptimálisabb elosztási csatorna összetételt (mixet) kialakítani. 
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8. ONLINE MARKETING 

Az online marketing alatt az Internetes marketingtevékenységeket fogjuk érteni. 

Létezik még több hasonló fogalom például a digitális marketing, az elektronikus 

marketing (e-marketing). Jelenleg a szakértők is vitatkoznak arról, hogy ezek 

mennyiben azonos, és mennyiben különböző fogalmak. Eredetileg egyértelmű 

különbséget lehetett tenni pl. a digitális vagy elektronikus és az online 

marketing között. Elektronikus volt pl. a televízió, rádió de nem online. 

Ugyanakkor mára viszont már a TV is „okos”, és a rádiót is hallgathatjuk az 

Interneten. A határok egyre inkább elmosódnak, és a már említett WEB 3.0 

időszakában nem törünk már pálcát azok fölött, akik az említett fogalmakat 

szinonimaként használják. Ebben a fejezetben az Internetes marketingre fogunk 

fókuszálni, de megjelennek a digitális marketing egyes elemei is. Az Internetről 

sok érdekességet lehetne elmondani, de az ismereteket korlátozni fogom azokra 

a fogalmakra, és tudnivalókra, melyek a szállodai értékesítés és marketing 

szempontjából fontosak. A technikai részletekbe csak addig a mélységig fogok 

belemerülni, ameddig az a megértés szempontjából az feltétlenül szükséges. 

Ugyanakkor tényként kell megjegyezni, hogy azok, akik szeretik, értik, és 

hozzáértően művelik az online marketinget, általában rendelkeznek reálvénával, 

technikai érdeklődéssel, elemzőkészséggel és képességgel. Az online 

marketingben nem nagyon van mellébeszélés, köszönhetően annak, hogy szinte 

minden mérhető, és elemezhető. Az online marketing világa óriási, és 

dinamikusan változik, fejlődik. Ma már a szállodai marketing 99%-a online 

marketing (MÁTÉ, 2017). Ebben a fejezetben kaphatunk egy kis ízelítőt ebből a 

színes és érdekes világból. 

8.1. Elektronikus kereskedelem 

Az elektronikus kereskedelem, vagy röviden e-kereskedelem 

termékek/szolgáltatások vételét, eladását, cseréjét jelenti számítógépes 

hálózatok (elsősorban az Internet) segítségével. Célja az eladó szemszögéből az 

értékesítési volumen, és az árbevétel növelése. Azokat a honlapokat, melyek 

célja a termékértékesítés Internetes boltoknak, online boltoknak, webshopoknak, 

webárauházaknak nevezzük. Kezdetben elsősorban olyan termékeket várásoltak 

az emberek, amelyknél nem volt fontos, hogy felpróbálják, kézbe vegyék, 

kipróbálják őket. Ilyenek voltak a könyvek, CD-k, DVD-k. Ezzel indult el Jeff 

Bezos is 1994-95-ben, az azóta világhírűvé vált amazon.com alapító 

tulajdonosa, a világ ma éppen leggazdagabb embere. Később a vásárlók 
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bátrabbak lettek, és ma már olyan termékeket is vásárolnak, 

amelyeket korábban nem. Természetesen ehhez kellett az is, hogy az eladók is 

rugalmasabbá váljanak, illetve további fontos momentum volt a törvényi 

szabályozás megjelenése. Bár az üzleti életben a bizalom nagyon fontos, nem 

épülhet minden kizárólag a bizalomra, kellenek más biztosítékok is. 

8.1.1. Az Internet 

Története egészen az 1960-as évekig nyúlik vissza. Ahogy sok más esetben is, 

most is a katonai fejlesztések vezettek a számítógépes hálózat megalkotásához. 

A technológia aztán a civil szféra számára is elérhetővé vált. Ha definiálni 

szeretnénk, akkor azt mondhatjuk, hogy egy globális számítógépes hálózat, 

melyen a kommunikáció Internet Protokoll (IP) segítségével történik. Ma az 

Internet azt is jelenti, hogy az információhoz széles tömegek, tulajdonképpen 

bárki hozzáférhet. Ilyen értelemben vett Internetről az 1990-es évektől 

kezdődően beszélhetünk. Azóta a fejlődése töretlen, amelyre jó példa a Google, 

és a folyamatos innováció, ami jellemzi. 

 

3. kép, A Google oldala a kezdetek kezdetén, Forrás: 

web.archive.org/web/19981111183552/http://google.stanford.edu:80/ 

Napjainkra életünk részévé vált az Internet használata, ez pedig óriási 

lehetőséget jelent a termékek/szolgáltatások értékesítőinek.8.1.2. A honlap 
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Ha általánosságban beszélünk a honlapokról, akkor 

többfélét is említhatünk. Vannak a webshopok, melyek célja a 

termékértékesítés. Vannak siteok, melyek szolgáltatásorientáltak, és a 

kapcsolatépítés a meghatározó jellemzőjük. Sok esetben nincs online 

vásárolható termék vagy szolgáltatás, az informáláson van a hangsúly, esetleg 

offline vásárlásra ösztönöznek. Léteznek továbbá márkaépítő oldalak, ahol 

szintén nincs online vásárolható termék, inkább a megismertetésen, a bizalom 

kiépítésén van a hangsúly. Léteznek hírportálok, blogok, közösségi média 

oldalak is. A szállodák honlapja akkor jó, ha ötvözi ezen jegyeket, és van 

lehetőség rajta online értékesítésre, képes a márkaépítésre, a szolgáltatások 

bemutatására, a bizalomépítésre. Nézzük meg kicsit részletesebben, hogy mit 

várhatunk el egy jó szállodai honlaptól.    

Mindenekelőtt egy szálloda honlapja attraktív kell, hogy legyen. Meg kell, hogy 

ragadja a látogató figyelmét. Ugyanakkor fontos, hogy letisztult legyen, kerülni 

kell a bonyolult, nem átlátható felépítést. El kell fogadnunk, hogy vannak 

konvenciók, melyeket jobb, ha figyelembe veszünk, Ne akarjuk megváltoztatni 

a látogatók szokásait, mert nagy valószínűséggel nem fog sikerülni. A látogatók 

többféle eszközről, és többféle kapcsolódási sebességgel látogatják meg az 

oldalunkat. Ezért fontos, hogy a honlap áttekinthetően jelenjen meg 

mobileszközön, tableten egyaránt. A sebességből adódó korlátokat célszerű a 

képek, videók méreténél figyelembe venni. Érdemes az oldalakon felül 

elhelyezni a szálloda logóját, csakúgy, mint a levélpapírokon. Bizotsítani kell a 

nyitóoldalra történő visszajutást bárhol is járjon a látogató a honlapon. Szállodák 

esetében célszerű fényképgalériát elhelyezni, ahol a képeket kisebb méretben 

böngészheti a látogató, és érdeklődés esetén nagyobb méretben is megtekintheti 

őket. 

Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ne tereljük el a látogatót a 

saját honlapról. Örüljünk, hogy megtalált minket. Főleg ne tereljük el őket az 

OTAk irányába. Bár csábító, de ne tegyük ki az OTAk által nekünk ítélt 

„díjakat”. A hiúságunkra építenek, ne dőljünk be nekik. Hiába kapjuk meg a 

„LEGSZEBB, VIDÉKI ZÖLDÖVEZETBEN EGY FÜRDŐ TETÉJÉRE 

ÉPÜLT 96 SZOBÁS SZÁLLODA” díját egy OTA-tól, NE TEGYÜK KI! Főleg 

ne úgy, hogy átlinkel az OTA-hoz. Ez a lehető legrosszabb, amit tehetünk. 

- Online foglalás és fizetés lehetősége 
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Ma már elengedhetetlen, hogy egy szálloda honlapján 

keresztül lehessen szobát foglalni. A szobafoglalás folyamatának gyorsnak, 

egyszerűnek, és biztonságosnak kell lennie. A biztonság elsősorban az adatok és 

a fizetés biztonságát jelenti. Az online fizetés lehetősége is szükségszerű ma 

már. Ezt célszerű külső szolgáltató által igénybe venni, mint amilyen a Barion, 

vagy a még ismertebb PayPal. (Az ismertségnek ára van, a PayPal esetében a 

fizetendő jutalék jóval nagyobb, mint a Barion esetében.) Minél bonyolultabb a 

foglalási folyamat, minél időigényesebb, annál valószínűbb, hogy a vendég nem 

fog végigmenni a folyamaton, és nem fog szobát foglalni. 

Célszerű a szobafoglalás gombot minden oldalon, minden ajánlatnál 

szerepeltetni, annak érdekében, hogy ha a vendég szeretne foglalni, ez minél 

könnyebb és egyszerűbb legyen számára. Ha keresniük kell a szobafoglalás 

gombot, akkor könnyebben elhagyják az oldalt. Ha többféle 

terméket/szolgáltatást is árulunk, akkor a bevásárlókosár megközelítés 

működhet leginkább. A megvásárolni/lefoglalni kívánt tételeket egyben tudja 

megvásárolni/lefoglalni a vásárló/vendég.   

Függetlenül attól, hogy mit árulunk, célszerű betartani az alábbiakat: 

 Egyenként kell a termékeket/szolgáltatásokat árazni (Ez nem jelenti azt, 

hogy ne ajánlhatnánk pl. csomagokat), és meg kell jeleníteni az összesen 

fizetendő összeget is. 

 Érdemes többféle fizetési/lemondási feltételt alkalmazni, természetesen 

eltérő végösszegekkel. Így a vendég választhatja ki a számára 

legmegfelelőbb alternatívát. Háromnál több lehetőség nem szerencsés. 

 Az Interneten történő azonnali vásárlást/foglalást valahogyan célszerű 

jutalmazni, mint ahogyan azt is, ha előrefizetés történik. 

 Érdemes https vagyis biztonságos, titkosított kapcsolaton keresztül 

végigvinni a folyamatot. Ez növeli a vásárlói bizalmat. 

Megoszlanak a vélemények arról, hogy érdemes-e a vásárlási/foglalási folyamat 

során live chat kapcsolatot, vagy telefonos elérhetőséget mutatni, erőétetni. 

Egyrészt természetesen hasznos lehet, másrészt viszont kizökkentheti a 

vásárlót/vendéget a már megkezdett folyamatból. 

Fontos, hogy a folyamatot felbontsuk lépésekre, és a lépések saját URL-lel 

(webcím) rendelkezzenek. Ez teszi lehetővé azt, hogy mérni tudjuk, hogy 

mennyien morzsolódtak le az egyes lépéseknél. Úgy kell ezt elképzelni, mintha 
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egy nagy tölcsér lenne. Az elején még sokan vannak, a 

folyamat végére, a foglalásnál viszont sajnos jóval kevesebben. Ezt a tölcsért 

szemlélteti a következő ábra. A világoskék sávok a foglalási folyamat egyes 

lépéseit szemléltetik. Az érdeklődők elkezdenek nézelődni a honlapon, árakat 

kalkulálnak, szobafotókat nézegetnek, és belőlük csak kevés válik vevővé, 

vagyis megy végig a folyamaton, és foglalja le a szobáját. 

 

16.ábra, A foglalási tölcsér. Forrás: Saját szerkesztés 

Az angol terminológiában az érdeklődőre a „looker” a vendégre aki foglal is, a 

„booker” kifejezést használják. A feladat tehát a lookerből bookert csinálni. 

Rengeteg apró trükk létezik, amelyekkel a tölcsér alja szélesíthető. Az OTAk 

folyamatosan tesztelik, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy több 

érdeklődőből legyen valódi vendég a szálláshelyeken. A trükkök általában 

pszichológiai jellegűek, és mindaddig fokozhatóak, amíg az nem törvénytelen. 

Az OTAk folyamatosan a törvényesség-törvénytelenség vékony határán 

egyensúlyoznak, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb bevételt érhessék el. 

Sok vendég nem tudja azt, hogy a legtöbb esetben a külföldi tulajdonú OTAk 

esetében panaszaikkal csak a sóhivatalhoz fordulhatnak. Történt egyszer, hogy 

az egyik külföldi OTA oldalán félpanzióval hirdettek egy szálláshelyet. E sorok 

írója lefoglalta a szobát, majd jött a meglepetés, amikor a visszaigazolásban csak 

reggeli szerepelt. Kiderült, hogy az OTA hibásan jelenítette meg a szálláshely 

ajánlatát. Mivel előre fizettem, és a szálláshely nem hibázott, így az előre 
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befizetett összeget sem akarta visszaadni. Panaszommal az 

akkor illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordultam, ahol arról tájékoztattak, 

hogy hazánkban nincs az OTA-nak leányvállalata, így a saját országukban 

illetékes hatóságokhoz fordulhatok a panaszommal. Konklúzió? A szállodák 

oldalán kell foglalni, közvetlenül! Visszatérve a honlapokhoz, az alábbi táblázat 

egy honlappal kapcsolatos alapvető elvárások meglétének ellenőrzéséhez 

használható: 

8. táblázat, Honlap értékelőlap, Forrás: Bojanic-Reid, 2017 

Jellemzők elégtelen rossz közepes jó kiváló 

Céginformáció           

Információ a szállodáról           

Kapcsolat, megközelíthetőség           

Logo           

Termék/szolgáltatás           

Információ a 

termékről/szolgáltatásról           

Programlehetőségek/Eseménynaptár           

Árak (olyan termék/szolgáltatás 

esetén, amely a foglalási motorban 

nem foglalható)           

Speciális ajánlatok/akciók           

Tranzakciók           

Információ a fizetési módokról           

Online foglalás lehetősége           

Információ a tranzakciók 

biztonságáról           

Interaktív funkciók           

Hírlevélfeliratkozás/Klubtagság           

Belső keresőmotor           

Multimedia (képek/videók)           

 

8.1.3. Üzleti modellek 

Alapvetően két résztvevő (üzleti vállalkozás, és magánszemély) közötti négy 

különböző modellről beszélhetünk, amelyet ki lehet egészíteni egy harmadik 

résztvevővel, a kormánnyal, vagy akár egy negyedikkel, a munkavállalókkal. 

Ezeknél a modelleknél bár értelmezhetőek a kapcsolatok szintjén is, függetlenül 
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attól, hogy van-e értékesítés és marketing tevékenység a 

felek között, mi az értékesítés és marketing központú megközelítést fogjuk 

alkalmazni, és csak a négy alapmodellt nézzük meg, melyek a következők: 

B2C: Business to Consumer, vagyis amikor üzleti vállalkozás értékesít 

magánszemély számára. Fontos megjegyezni, hogy itt előfordulhat a 

termék/szolgáltatás fajtája alapján, hogy üzleti vállalkozás is megvásárolhatja a 

terméket/szolgáltatást. Pl. egy szállodai szobát a szálloda honlapján lefoglalhatja 

magánszemély, és egy céges utazó is. A lényeg az, hogy a termék/szolgáltatás és 

az értékesítés során alkalmazott feltételek alapvetően kit céloznak meg. 

B2B: Business to Business, vagyis amikor üzleti vállalkozás értékesít üzleti 

vállalkozás számára. Egy szálloda kialakíthat például konferenciacsomagot, 

vagy kávészünet ajánlatot, mellyel természetesen az üzleti vállalkozásokat 

célozza. Ugyanígy persze szállodai szobákat is ajánlhat üzleti partnereknek, 

ilyenkor azonban az igénybevételi feltételek különböznek a B/C ajánlattól. 

C2B: Customer to Business, vagyis amikor magánszemélyek értékesítenek 

üzleti vállalkozásnak. Ilyenre példa a következőkben bemutatásra kerülő 

affiliate marketing modell. Elöljáróban annyit, hogy pl. egy utazási blog 

szerzője értékesíthet hirdetési felületeket a honlapján, vagy publikálhat olyan 

videó tartalmat, mely szintén hirdetési bevételeket generálhat számára. 

C2C: Customer to Customer, vagyis amikor magánszemélyek kereskednek 

egymás között. Jó példa erre az ebay, vagy az apróhirdetések, garázsvásárok. Ha 

a turizmusból szeretnénk példát, akkor a magánszálláshely kiadása 

magánszemélynek, juthat először az eszünkbe. Ráadásul napjainkban ez 

slágertémának nevezhető. 

8.2. Közösségi média 

A közösségi oldalak megjelenésével elterjedt új marketing típus, amely a 

korábbi egyirányú kommunikáció helyett a kétirányú kommunikáció 

felhasználásán alapul. A szállodák esetében ez azt jelenti, hogy a vendégek felé 

nem csak tartalmakat közvetítenek, de közvetlenül kapcsolatba is tudnak lépni a 

vendégekkel, és természetesen ez fordítva is igaz. A tartalmak a legtöbb esetben 

a felhasználók közötti megosztással terjednek. Ez a kommunikációs forma a 

szórakoztatásról, informálásról, inspirálásról, és az elköteleződés kialakításáról 

szól, így kiváló terep pl. az imázsépítésre. Bár korábban konkrét értékesítési 
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lehetőségként nem annyira vették számításba, ma már ezen 

a területen is történt előrelépés, és bizonyos felületeket értékesítési céllal is 

használhatunk. Ilyen pl. a Facebook, míg az előbbi jó példa az Instagram.  

Egy szálloda számára a Facebookon történő megejelenés egyre inkább elvárás. 

Sőt, érdemes több közösségi oldalon is jelen lenni. Természetesen az 

alkalmazott marketing stratégia más és más kell, hogy legyen. Ami ezen a 

területen elengedhetetlen, az a gyorsaság. Itt folyamatosan jelen kell lennünk, 

nem engedhető meg, hogy pl. egy hozzánk intézett kérdést napok múlva 

válaszolunk meg. Aktivitásra van szükség folyamatosan. 

Természetesen a közösségi média oldalakon is van lehetőség fizetett hirdetések 

elhelyezésére, melyek szintén konkrét konverziókban, foglalásokban mérhetőek. 

8.3. Tartalommarketing 

A tartalommarketing az online marketing azon része, amely értékes, releváns, és 

konzisztens tartalmakat állít elő annak érdekében, hogy az előre pontosan 

meghatározott célcsoport érdeklődését felkeltse, megragadja, annak érdekében, 

hogy ez által vásárlást generáljon. Ebben a meghatározásban szerepel három 

kulcsszó. Az értékes, a releváns, és a konzisztens (HARRIS, 2018). 

Az értékes azt jelenti, hogy valóban kézzelfogható értéket kell, hogy jelentsen a 

célcsoport számára. Ez lehet számukra jól használható, fontos információ, 

technika, tipp, trükk, jó tanács, stb., ami valamilyen szempontból számukra 

segítséget, könnyebbséget jelent. Ha pl. a célcsoportunk a gyerekes családok, 

akkor ilyen lehet pl. az, hogy ha gyerekkel utazunk, miket vigyünk magunkkal 

feltétlenül, milyen veszélyekre figyeljünk, stb. 

A releváns alatt azt értjük, hogy bizalom- és kapcsolatépítő a cégünk és a 

célcsoport között. A kommunikáció, a használt nyelvezet, mind hozzájuk 

közelálló kell, hogy legyen. Valóban azt kell érezniük, hogy értük, miattuk, 

nekik készült a tartalom. Nem szabad, hogy azt érzékeljék, hogy önös érdek, 

hátsó szándék, vezérli a cégünket. 

A konzisztens pedig azt jelenti, hogy mindez nem a véletlen műve, nem csak 

egy tartalomra igaz, hanem hosszú távon. A tartalmak jól meghatározott 

alapokon, következetesen készülnek, tervezetten kerülnek publikálásra, 
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továbbításra, és minden esetben olyan minőségben, és 

céllal, amilyet a célközönség elvár. 

Ilyen tartalmak előállítása nem egyszerű feladat. Központi eleme a szövegírás, 

amely nagyfokú kreativitást igényel. Természetesen nem működhet önmagában, 

a marketingstratégia részeként, annak szolgálatában kell, hogy működjön. 

8.4. Banner marketing 

A banner marketing az online marketing leggyakoribb formája. Lépten-nyomon 

találkozhatunk velük, akármerre járunk a világhálón. Éppen ez az elterjedtség az 

oka annak, hogy már kevésbé kapjuk fel rá a fejünket. Sok esetben számunkra 

érdektelen tartalommal, abszolút érdekleten dizájnnal jelennek meg, ezért nem 

fordítunk figyelmet rájuk. Ezt a jelenséget nevezzük bannervakságnak. 

Ha azt szeretnénk, hogy a bannerünkre kattintson a látogató, akkor 

mindenképpen letisztult képre, és egyszerű szövegre van szükség. Fontos, hogy 

jelenjen meg rajta a cselekvésre történő felhívás, a „call to action”. Jó ha a 

banner vizuálisan hasonlít a weboldal dizájnjára. Igaz ez a színekre, betűtípusra 

egyaránt. 

Fontos, hogy releváns legyen azok számára, akik találkoznak vele, tehát 

érdemes a célcsoportra fókuszálni a bannerek megjelenítésekor.  

8.5. E-mail marketing 

Az e-mail marketing nagyon hatékony és olcsó módja a vendégekkel történő 

kommunikációnak. A legtöbb szállodára igaz, hogy a vendégei túlnyomó 

többsége rendelkezik e-mail címmel. Az e-mail címmel rendelkezők nagy része 

pedig napi szinten nézi a levelezését. Fontos megjegyezni, hogy az e-mailes 

kommunikáció első sorban arra jó, hogy olyan vendégekkel kommunikáljunk, 

akik már a vendégeink voltak, és nem arra, hogy új vendégeket szerezzünk. 

A GDPR életbe lépése óta szigorúbb szabályok vonatkoznak az e-mail címek 

gyűjtésére, de erről majd a 10. fejezetben lesz szó bővebben. Mindig lehetőséget 

kell adni az adatbázisban lévő vendégek részére, hogy leiratkozzanak erről a 

kommunikációs csatornáról. 

Szigorúan tilos a kéretlen levelek (spam) küldése a címzetteknek. Azon túl, 

hogy nem hatékony, ráadásul törvénybe ütköző is. 



        

113 

 

Régebben sok cég, szálloda élt azzal a lehetőséggel, hogy 

fizetett hirdetést jelentetett más cég hírlevelében, így érve el nagyon sok embert. 

Később kiderült, hogy ez nem túl hatékony módja a vendégszerzésnek. A jól 

célzott, és valóban a célcsoportunknak szóló hírlevelek sokkal hatékonyabbak, 

sikeresebbek. 

A címzettek reakciói többfélék lehetnek. Ha van a címzett részéről 

elköteleződés, és a hírlevél jól időzített, jól összeállított, akkor a nagy többség 

számára hasznosnak, értékesnek fog tűnni. Ennek a fordítottja is igaz. Ha nincs 

érdeklődés, elköteleződés, akkor idegesítőnek, zavarónak fogja találni a címzett. 

Néhány jó gyakorlat, amely növeli az e-mail elfogadottságát, és magasabb 

vendég elégedettséget eredményez: 

 Ne csak az e-mail címet kérjük el hírlevél feliratkozáskor, hanem egy 

nevet, melyen a vendéget megszólíthatjuk. 

 A honlapon keresztül legyen egyszerű a feliratkozás. 

 Próbáljunk olyan tartalmú e-mail küldeni, amely érdekli a feliratkozót. 

Tehát legyen célzott a tartalom. 

 Célszerű megkérni a vendéget, hogy a szálloda domain nevét jelölje meg 

ismertként, annak érdekében, hogy kisebb valószínűséggel kerüljön a 

spamek közé. 

 Célszerű kérni a feliratkozás megerősítését egy az e-mail címre kiküldött 

levélben. 

 Célszerű a szálloda nevéte a levél tárgyában, vagy a feladónál 

szerepeltetni. 

 Ajánlani kell leiratkozási lehetőséget. 

 A szálloda számára legfontosabb ajánlatokat az elsők között kell 

szerepeltetni. Tehát a híreket fontossági sorrenben kell a hírlevélbe tenni, 

kezdve a legfontosabbal. 

 Képi, és szöveges információt is tartalmazzon a hírlevél, megfelelő 

arányban. 

 Legyen cselekvésre felszólító üzenet/gomb (Call To Action). 

 Fontos a cím, és az első szöveges mondat. Ezek általában akkor is 

látszódnak, ha nem nyitja meg a levelet a címzett. 

 Érdemes kis ikont elhelyezni a tárgy mezőben. 

 Fontos, hogy mobilra optimalizált legyen, mert a legtöbben 

mobiltelefonon olvasnak hírlevelet. 
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8.6. Affiliate marketing 

Az affiliate marketing tulajdonképpen egy megállapodás egy kereskedő és egy 

weboldal tulajdonosa között. A kereskedő dönthet úgy, hogy segítséget vesz 

igénybe termékei vagy szolgáltatásai értékesítéséhez, és elindít egy úgynevezett 

affiliate programot. Ez lehetővé teszi mások számára, hogy segítsék őt a 

programban szereplő termékeket vagy szolgáltatások értékesítésében. A 

kereskedő minden partnerének egy egyedi azonosítót ad, amit használniuk kell a 

linkjeikben és hirdetéseikben. Ez alapján tudja a kereskedő regisztrálni, hogy 

egy eladás kitől, melyik affiliate partnertől származott. A partnerek különböző 

módszerek segítségével hirdetik a kereskedő termékeit a kereskedő weboldalára 

mutató affiliate linkekkel és hirdetésekkel. Cserébe a kereskedő jutalékot fizet a 

partnernek minden általa létrehozott eladásért (CSEPREGI, 2006). Az affiliate 

marketinget a nagy szállodaláncok is alkalmazzák. A Marriott például szállodai 

szobafoglalásnál brandtől függően 4-6%, vakációs csomagoknál 3% jutalékot 

kínál a partnereinek. A Hilton 4%-os jutalékkal kecsegtet. Az ACCOR francia 

szállodavállalatnál brandtől függően 1,5-10% közötti jutalékkal lehet számolni. 

Természetesen minden segítséget megadnak a partnereiknek, letölthetőek a 

kreatívok, szöveges linkek, bannerek, stb. Természetesen a kereskedő csak 

akkor fog jutalékot fizetni a partnernek, ha a vásárló rákattint a termék affiliate 

linkjére és a későbbiekben vásárol is (JAIN, 2008). 
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4. kép, A Marriott Affiliate programjának weboldala, Forrás: 

www.marriott.com 

8.7. Keresőmarketing (SEM) 

Egy cég sikerét döntően befolyásolja, hogy a Google, Bing, vagy Yahoo! 

keresőjében hányadikként jelenik meg a találati listán. A legjobb 

gyakorlatoknak, és technikáknak egész tárháza létezik, mely abban segít, hogy a 

listán előrébb kerülhessünk. A keresőmarketing (SEM) vonatkozásában három 

megközelítési mód van: 

 Keresőoptimalizálás (SEO) 

 Fizetett hirdetés (PPC, ad view) 

 Fizetett listázás 

8.7.1. Keresőoptimalizálás (SEO) 

Természetes, vagy más néven organikus keresés optimalizálása. Ezért a 

keresőszolgáltatónak nem kell fizetnünk, rajtunk múlik, mennyire sikerül az 

optimalizálás. Azért nagyon fontos, mert egyáltalán nem mindegy, hogy a 

szállodánk hanyadik helyet foglalja el egy találati listán. Kutatásokból tudjuk, 

hogy a felhasználók általában az első oldalon lévő találatokra kattintanak, és ott 

is inkább az oldal tetejéhez közelebb lévőket. Annak, hogy a listán hanyadikok 

leszünk, nagyon sok összetevője van, és nem is minden összetevő ismert. A 

keresőszolgáltatók a találati lista összeállításának logikáját titkos receptként 

örzik, akárcsak a Coca Cola az azonos nevű italának receptjét. Néhány 

összetevő, amely biztosan segít a jobb helyezés elérésében: 

 jól megválasztott kulcsszavak megadása a weboldalon, a megfelelő 

helyen 

 elégséges tartalom a weboldalon 

 átlinkelések másoknál, a mi weblapunkra (minél több és minél 

jelentősebb oldal hivatkozink ránk linkkel, annál jobb) 

A kulcsszavak a keresőmotorok számára adnak információt arról, hogy miről 

szól az oldalunk, és ezt összeveti a valódi tartalommal. Fontos a relevancia, 

vagyis az, hogy a kulcsszavak valóban az oldal tartalmához kapcsolódjanak 

(KAMARA ONLINE, 2015). A kulcsszavak megalkotásában a Google is segít. 

Az alábbi linken egy ingyenesen elérhető kulcsszótervező eszközt kínál a 

kulcsszó meghatározáshoz: 
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https://adwords.google.com/intl/hu_hu/home/tools/keyword-

planner/ 

A weboldalakon beállított kulcsszavakat meg lehet nézni a böngészőben. A 

„forrás megtekintése”, „view” „source” menüpontok mentén érhető el ez a 

funkció. 

A forrást áttekintve látható, hogy ún. meta tagek találhatóak benne. Ezek közül a 

meta description tartalmazza az oldal leírását, általában 50-200 karakter 

terjedelemben. A meta keywords tartalmazza a kulcsszavakat. A teljes hossza 

általában 75-120 karakter. Az alábbiakban egy szállodai példát láthatunk: 

<meta name="description" content="XYZ hotel és élményfürdò komplexum 

egyszerre kínál kíváló lehetőséget több száz fős konferenciákra, egy napos 

kikapcsolódásra, wellness hétvégére vagy akár többnapos trópusi vakációra." /> 

<meta name="keywords" content="XYZ wellness szálloda, konferencia 

szálloda, konferencia terem, rendezvényhelyszín, esküvő helyszín" /> 

 

Egy-egy oldal célszerű, hogy 200-600 szót tartalmazzon. A szavak között kell 

használni a kulcsszavakat 4-6 alkalommal, ezzel is növelve a keresőmotor 

hatékonyságát. 

A beállításokat követően, a honlap indulása után célszerű monitoroni az 

eredményeket. Ehhez kiváló segítésget biztosít a Google ingyenes analitikai 

programja, a Google Analytics. 

8.7.2. PPC és ad view 

A PPC pay-per-click vagyis kattintásalapú marketinget jelent. Ebben a 

konstrukcióban hirdetőként akkor kell fizetnünk, ha a hirdetésünkre 

rákattintottak. Az elszámolás kattintás alapon működik. Általában kattintást 

vásárolunk, vagy egy fix darabszám megadásával, vagy egy összeg 

megadásával, amit erre a célra kívánunk fordítani. Az adott oldal 

látogatottságától, és a beállításoktól függ, hogy mennyi idő alatt érjük el a 

megvásárolt kattintásszámot, vagy mennyi idő alatt költjük el az előre 

meghatározott összeget. Napjainkban az egyik legnépszerűbb eszköz és példa is 

egyben a Google AdWords, ahol szintén kattintás alapon történik az elszámolás. 

Itt fizetnünk kell a keresőszolgáltatónak azért, hogy a hirdetésünket 

megjelenítse, amikor releváns, a profilunkba vágó kulcsszóra történik keresés. 

Ha a látogató rákattint a hirdetésünkre, akkor a böngészőjében megnyílik az 

oldalunk, ahová a hirdetés vezet (landing page). 
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Gyakorlatilag kulcsszavakat „vásárolunk”, melyek ára 

bonyolult algoritmus segítségével kerül meghatározásra az ügyfelek számára. 

Ennek az algoritmusnak csak részletei ismertek. El kell fogadni, hogy a 

keresőóriások a hirdetésekből élnek, és nem engedhetik meg, hogy ne releváns 

hirdetések jelenjenek meg a felhasználók számára a keresések során. Sokan 

próbálkoznak azzal, hogy „becsapják” a keresőket, ezért sem nyilvánosak az 

algoritmusok. Az ad view konstrukciónál azért fizetünk, hogy a hirdetésünk 

megjelenjen az általunk kiszemelt weboldalon. Itt a megjelenítések darabszáma 

lesz az elszámolás alapja. 

8.7.3. Fizetett listázás 

Egyszerűbb esetben a keresőszolgáltató adatbázisába történő bekerülésért, vagy 

gyorsabb bekerülésért kell ilyenkor fizetni. Tehát nem a helyezésért. 

Ugyanakkor létezik olyan formája is, amikor a helyezésért fizetünk a találati 

listán. A tipikus fizetési mód az idő alapú elszámolás, pl. éves díj. A Google 

elutasítja ezt a konstrukciót, mert nem akarja „felpuhítani” az objektíven 

szerkesztett természetes (organikus) találati listáját. (A Google részéről ez kicsit 

képmutató hozzáállás, hiszen nála is létezik a fizetett hirdetés, és folyamatosan 

dolgozik azon, hogy ezek megjelenésükben minél jobban belesimuljanak a 

természetes, organikus találati listába.) 

  



        

118 

 

9.  ÉRTÉKESÍTÉSI TECHNIKÁK (SZEMÉLYES, 

TELEFONOS, BELSŐ ÉRTÉKESÍTÉS, HIRDETÉS, PR) 

Az értékesítés kifejezést gyakran szinonim módon használják a marketing 

kifejezéssel. Az értékesítés magában foglalja azokat a tevékenységeket, amelyek 

a vendég és a szolgáltató közötti kapcsolat létrehozásához szükségesek. Ezek a 

tevékenységek: a promóció, az árképzés, a termék/szolgáltatás tervezés és 

forgalmazás/szolgáltatás. 

A mai technológiai környezet, ha megfelelően használják, nagymértékben 

növelheti egy szálloda értékesítési és marketing erőfeszítéseit. A személyes 

értékesítés csupán a promóciós mix egyik eleme, azonban az értékesítési 

folyamat egyik leglényegesebb része, melynek során az értékesítő próbálja 

rábeszélni a leendő vendéget valamire (például egy szolgáltatásra, szolgáltatás-

csomagra, stb.). 

Az idegenforgalom értékesítőinek figyelniük kell az internet, a közösségi média, 

a számítógépes marketingeszközök és az értékesítés egyensúlyára. 

A személyes értékesítés tevékenységeinek spektruma meglehetősen széles.  

9.1. Értékesítési szerepek 

Az értékesítők nagyrészt azzal foglalkoznak, hogy válaszolnak a vendégek 

kérdéseire, kezelik az egyéni kéréseket. Továbbá felelősek a megrendelések 

realizálásáért. Miközben kiszolgálják a visszatérő vendégeket, próbálnak új 

vendégkört is kialakítani. Számos szálloda élvezi a nagyszámú visszatérő 

vendégek adta előnyöket, ők kevesebb figyelmet igényelnek. Ezért lehetőség 

nyílik arra, hogy az érékesítők több időt tölthessenek azokkal az érdeklődőkkel, 

akik kérdésekkel rendelkeznek, akik egyéni kéréseket szeretnének 

megvalósítani, ugyanakkor nem szabad szem elől téveszteni a visszatérő 

vendégeket sem. A cél az, hogy olyan vendégkört próbáljunk meg kialakítani, 

akik hosszú távon maximalizálják a cég potenciális bevételét. Ha sok szobával 

rendelkező szállodában van foglalkoztatva egy értékesítő, fontos hogy 

megcélozza a csoportpiacokat, mert egyéni vendégekkel nehezebb megtölteni a 

szállodát. Egyes hotelek azonban úgy döntenek, hogy nem a csoportokra 

fókuszálnak, valamint kevés értékesítőt foglalkozatnak a szobakapacitáshoz 

képest.  
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9.2. Személyes értékesítés 

A személyes értékesítés olyan interperszonális folyamat, amelyben az eladó 

meggyőződik, cselekszik, és ezáltal kielégíti a vevő igényeit és vágyait, hogy az 

ügymenet mind az értékesítő, mind a vendég javát szolgálja. A művelet nem 

lehet egyoldalú: mindkét fél számára elégedettséget kell, hogy eredményezzen. 

Gyakran ez a leghatékonyabb ügyfélkapcsolati eszköz, különösen, ha a 

szabadidős és üzleti piacra irányul.  

Miért előnyös egy idegenforgalmi vállalkozásnak személyes értékesítésre, 

találkozóra vállalkoznia? Mert lehetővé teszi, hogy a céget személyesen 

mutassák be egy leendő ügyfélnek. A bemutatkozást támogathatjuk extra 

vizuális segédeszközökkel (pl. prospektus, imázs film vetítés, stb.).  

9.2.1. Bemutatkozó értékesítési találkozó 

Függetlenül a találkozó típusától, mindig legyen tervezett célja a meetingnek. 

Általában 5-7 ügyféllel tervezett találkozóból realizálódik egy. Miután előre 

egyeztetettünk időpontot a partnerrel, és felkészültünk egy prezentációra, a 

sikerhez a következő öt lépést kell követnünk: 

 a találkozó megnyitása: a nyitás legyen átlátható, érthető, ki kell 

alakítani a bizalmat a leendő ügyfél és az értékesítő között. A nyitó 

tartalmazza a bevezetést, a cél és az előnyök bemutatását. 

 az partner bevonása: a második lépés a találkozón az ügyfél egyedi 

igényeinek meghatározására összpontosít, az értékesítő kérdéseket tesz 

fel. A kérdések mindig megelőzik az értékesítési bemutatókat, ez egy 

alapvető szabály. Az olyan kérdések használata, mint például a „Nem ért 

egyet?”, „Mit gondol erről?” segítenek azonosítani az ügyfelek számára 

aggodalomra okot adó területeket. 

 a tulajdon (hotel) bemutatása: rendelkezni kell egy előkészített, jól 

összerakott prezentációval, amely megfelel az egyes főbb piaci 

szegmensek igényeinek, amelyekre a szálloda célzott. Azonban a sikeres 

értékesítők nem állnak meg itt, a prezentációt az adott találkozó 

résztvevőjének igényeihez igazítják, az ügyfelek megkérdezése és az 

előzetes tájékozódás alapján. Minden szálloda rendelkezik 

szolgáltatásokkal, a bemutatóban azonban csak azokat kell megemlíteni, 

amelyek relevánsak az ügyfél szempontjából. Például: ha a partner csak 

egy ötven fős tárgyalótermet szeretne igénybe venni, akkor ne mutassuk 

be neki a 300 fős báltermünk előnyeit: színpadát, a kifinomult 
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audiovizuális berendezéseit, stb., mert valószínűleg 

elveszítjük az ügyfél érdeklődését. 

 ellenvetések, kifogások orvosolása, kezelése: kétségek, ellenérvek 

bármikor előfordulhatnak, de nem szabad pánikba esni, ha kételyek 

támadnak az ügyfélben. Néhány felmerülő kérdés az ügyfelek eszköze 

arra, hogy több információhoz jussanak. Vannak azonban olyan 

ügyfelek, akik a kétségek felszínre hozásával arra szeretnének 

rávilágítani, hogy részükről a találkozó lezárult. Kifogás fajták lehetnek: 

magas árak, termék/szolgáltatás kifogás, érdektelenség. 

 a beszélgetés lezárása: sok értékesítő élvezi a termék bemutatását, de 

habozik a befejezésnél. A bemutatkozó fél próbál valamilyen reakciót 

megállapítani az ügyfél részéről. Befejezésként az értékesítés célzottan 

rákérdez, hogy szeretne-e az ügyfél üzletet kötni. A találkozót követően 

az értékesítőnek mindenképpen figyelemmel kell kísérnie a bemutatón 

részt vevőket, függetlenül attól, hogy sor került-e megállapodásra vagy 

sem. Küldjünk (lehetőség szerint kézzel írott) köszönő levelet az 

ügyfélnek, amiért részt vett a bemutatón. Ez pozitív benyomást tesz a 

partnerre és azt az üzenetet hordozza, hogy az ügyfél fontos a cégnek. 

Amennyiben az eladás/megállapodás nem történik meg, akkor is 

küldjünk köszönő levelet és mellékeljünk hozzá néhány, a céggel 

kapcsolatos dokumentumot – árlistákat, szerződés tervezetet, a 

szolgáltatások bemutató anyagát, stb. – mert elképzelhető, hogy a 

későbbiekben létrejöhet egy egyezség.  Ha megállapodunk a partnerrel, 

nem elég kézfogással megpecsételni az egyezséget, mindenképpen 

kössünk szerződést, vagy írásbeli megállapodást.  

Ez az öt lépés ugyanazt a sorrendet követi minden bemutató értekezleten, a 

legtöbb lépésre előre fel lehet készülni. Ha a pontok valamelyikét átugorják, az 

értékesítés valószínűleg nem fog megvalósulni. 

9.2.2. Az  értékesítés hatékonyságának javítása 

Az értésesítésnél nem elegendő a jól összerakott és előadott prezentáció. 

Folyamatosan kísérjük figyelemmel az értékesítési ügymenetet és mérjük a 

teljesítményt. A vizsgált eredmények alapján megállapítható, melyek azok a 

területek, ahol még tudunk fejlődni. A célokról írjunk listát – a célok alapját 

mindig a szálloda marketingterve adja. Majd az elért sikereket értékelni kell a 

hotel által meghatározott optimális ügyfélösszetétel elérése céljából. Például: 

egy értékelés kimutathatja, hogy látszólag produktív egy értékesítő munkatárs, 

mégsem a megcélzott ügyfélkört éri el a munkájával. A vállalati és személyes 
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célok egyértelmű meghatározása után két eszköz van 

segítségére az értékesítőknek a célok eléréséhez: az időgazdálkodás és az 

ügyféllel kapcsolatos ügyintézés. 

- Időgazdálkodás 

A jó időgazdálkodás elengedhetetlen a sikerhez. Az időgazdálkodás azt jelenti, 

hogy pontosan tudnunk kell, hova megy el a munkaidő. Érdemes legalább két 

hétig rögzíteni, hogy mikor mit csinálunk, hogy meghatározhassuk, mennyi időt 

töltünk el az alábbiakkal: értékesítési tevékenységek, papírmunka, találkozók, 

telefonhívások, nem produktív tevékenységek, pl. utazási idő, telefonon való 

várakozás és a megbeszélésekre való várakozások, valamint egyéb 

tevékenységek. Ha már körvonalazódik, mivel töltjük az időnket, akkor a 

legfontosabb tevékenységek érdekében rangsoroljunk és határozzuk meg a 

prioritásokat (sürgős; fontos, de kevésbe sürgős; kevésbé fontos kategóriákra). 

Az értékesítők idejüknek 60-75 százalékát aktív értékesítéssel kell, hogy töltsék. 

A nem értékesítési feladatokat ki kell küszöbölni ezen idő alól.  

- Az ügyféllel kapcsolatos ügyintézés 

Egy átlagos szállodai értékesítő 300-400 ügyféllel van kapcsolatban. Az új 

megrendelők megszerzése nem jelenti azt, hogy egyre növekvő számú 

partnerkört kell kialakítani. A nagy potenciállal rendelkező új ügyfelek 

kicserélődnek az alacsonyabb üzleti lehetőséggel rendelkezőkkel, így a 

kiszolgált kliensek száma viszonylag stabil marad, mivel az értékesítő 

folyamatosan növeli az ügyfelek minőségét. A stratégia kialakításának egyik 

módja a kulcsfontosságú ügyfélkezelés gyakorlása, amely a partnerek 

rangsorolását a jövedelmezőségük alapján végzi. Ez azért fontos, mert a legtöbb 

esetben az ügyfelek nagyjából 20 százaléka generálja az értékesítő bevételének 

kb. 80 százalékát. 

9. táblázat, Az ügyféllel kapcsolatos adatok táblázata. Forrás: Abbey, 2014 

AZ ÜGYFÉLLEL KAPCSOLATOS ADATOK 

ügyfélnév ügyfél 

felkeresésének 

száma az előző 

évben 

tervezett 

felkeresések 

száma ebben az 

évben 

várható 

vendégéjszakák 

száma az ügyféltől 
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Andrew Steward 4 személyes 

találkozó és  

4 telefonhívás 

5 személyes 

találkozó és 

5 telefonhívás 

75 v.é. x 69 Euro 

= 5.175 Euro/év 

 

9.3. Telefonos értékesítés 

A telefon fontos üzleti eszköz, de a jó (telefonos) modort nem tanítják az 

iskolákban, annak ellenére, hogy a telefonhívás megfelelő lebonyolítása az 

üzleti élet egyik legfontosabb része. Gyakran ez az első kapcsolat-felvételi 

eszköz az ügyféllel. Másodpercek alatt bizalmat lehet építeni, ami az alapja lehet 

egy jó üzleti kapcsolat kialakításának, azonban le is rombolhatjuk a bizalmat 

egyetlen rosszul sikerült telefonbeszélgetéssel. Miközben a személyes 

értékesítés a leghatékonyabb értékesítési mód, a telefon – ha helyesen 

használják – lehet az egyik legkedvezőbb módja annak, hogy értékesítsünk a 

leendő vendégnek/ügyfélnek.  

A következőképpen használják ezt az értékesítési eszközt: 

 értékesítési célpont keresése 

 ügyfelek minősítése (azonosítani azokat a potenciális partnereket, akik 

nagy eséllyel kötnének megállapodást) 

 bemutatkozás időpontjának kitűzése 

 lehetőség nyílik mind a helyi, mind a földrajzilag távolabb eső ügyfelek 

gazdaságos és időben történő kiszolgálására 

 segítséget nyújt a vendégeknek a meglévő foglalások leellenőrzésében és 

a szállodába való visszatérő látogatások megszervezésében 

 további szolgáltatásokat lehet értékesíteni a foglalással már rendelkező 

vendégeknek (plusz étkezés, rekreációs lehetőségek, szobaszerviz, stb.) 

 biztonságosan kezelhetőek a piackutatási adatok 

 speciális promóciókat hirdethet az értékesítő telefonon, mellyel újabb 

üzletkötést generálhat 

A telefonon történő értékesítést szállodán belül többféle területen dolgozó 

munkatárs is végzi. Az egyéni vendégfoglalásokkal kapcsolatos bejövő 

hívásokat a recepció vagy a foglalási személyzet (rezerváció) kezeli. Az 

étteremhez és szobaszervizhez kötődő kérések/kérdések a vendéglátás központi 

irodájába futnak be. A külső üzleti ügyfelekkel az értékesítés erre szakosodott 
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munkatársa vagy a menedzsment tagjai foglalkoznak. 

Fontos megjegyezni, hogy napjainkban sok értékesítő és rendezvény szervező 

okostelefont használ, mint elsődleges kommunikációs eszközt, gyakran 

telefonhívás helyett szöveges üzenetek küldenek. 

9.3.1. A telefonos kommunikáció alapjai 

Minden telefonhívás potenciális értékesítési hívás lehet, ezért fontos, hogy a 

szállodai alkalmazottak jó kommunikációs készséggel rendelkezzenek. A 

telefonos értékesítés nehezebb, mint a személyes, mert az értékesítő nem tudja 

leolvasni az ügyfél testbeszédét telefonhívás közben, vagy nem nyerhet 

betekintést a partner életébe az irodájának megtekintése során (dekoráció, 

családi fényképek, kitűntetések, stb.), nincs lehetőség barátságos kézfogásra. A 

szállásipar többet kínál a szobáknál és szolgáltatásoknál. A szállodai 

vendégszeretet, barátságosság és udvariasság fontos szerepet játszanak a 

szállodai alkalmazottak és a potenciális vendégek közötti bizalmi kapcsolat 

kialakulásában. A telefon használatakor a hotel munkatársainak éreztetni kell a 

vendégekkel a kedvességet és a szolgálatkészséget. Sajnos, a megértés, az 

empátia és az udvariasság gyakran hiányzik a telefonos hívásokból. Az az 

értékesítő, aki udvarias, segítőkész, és pozitív benyomást kelt, a hozzáállásával 

kiemelkedhet a többiek közül.  

Számos lehetőség van arra, hogy az értékesítők jó benyomást keltsenek: 

 megfelelő idő: a telefonos etikett azzal kezdődik, hogy az értékesítő 

megkérdezi a vendégtől, hogy számára alkalmas-e az időpont egy 

telefonbeszélgetésre 

 amennyiben nem alkalmas, nem szabad erőltetni a beszélgetést, tisztelni 

kell a vendég idejét és döntését 

 lényeges, hogy a potenciális vendég tudja, hogy ő fontos a szállodának 

 megfelelő előkészítés: mindig rendelkezésre állnak a hívás témájával 

kapcsolatos információk az ügyféllel történő beszélgetés közben 

 közvetlen kapcsolat: személyesen az értékesítő hívja a partnert, ne bízza 

rá egy asszisztensre, vagy recepciósra. Ne várakoztassuk a vendéget a 

telefonban. 

 udvariasság és tisztelet: soha nem tudhatod, ki fogadja a hívást - 

előfordulhatnak olyan esetek, amikor a felső vezetés, vagy akár a 

szálloda igazgatója veszi fel a telefont - ezért mindig professzionálisnak 

és udvariasnak kell lenni 
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 röviden: a hívás legyen tömör, lényegre törő, csak 

akkor folytassuk a beszélgetést, ha az ügyfél szeretné 

 időzítés: általános szabály, hogy kerülendő a késő délutáni vagy kora 

reggeli órákban történő hívás 

10. táblázat, Javasolt kifejezések a hatékony telefonos kommunikációhoz. Forrás: Abbey,2014 

HELYES TELEFONHÍVÁS HELYTELEN VÁLASZOK 

TELEFON FELVÉTEL 

„Mardi Hotel értékesítés, Tóth 

Henrietta vagyok. Miben segíthetek?” 

„Mardi Hotel értékesítés, segíthetek?” 

 

MEGBIZONYOSODNI VALAMIRŐL 

„Megismételné a nevét, kérem?” „Milyen nevet mondott? Nem 

hallottam.” 

 

SEGÍTŐKÉSZSÉG 

„Igen, kedves Albert. Örömmel 

lefoglalom a szobát Önöknek.” 

„Rendben, megnézem, mit tehetek.” 

 

VÁRAKOZTATÁS 

„Egy pillanat türelmet kérek, 

megnézem a foglalást.” 

„Egy perc és megnézem.” 

 

HÍVÁS BEFEJEZÉSE 

„Köszönjük hívását, Kovács úr! 

További kellemes napot kívánok!” 

„Rendben. Viszonthallásra!” 

 

- Telefonkommunikációs készségek 

 

Ellenőrizzük magunkat a következő fontos kommunikációs készségekkel 

kapcsolatban: 
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1. hangnem: az értékesítő hangjának tükröznie kell az 

őszinteséget, a kedvességet, a bizalmat és az érdeklődést, nagyon fontos 

a „verbális mosoly” kifejezése 

2. hangmagasság: az alacsonyabb hangszín kellemesebb a hallgató számára 

3. érdeklődés fenntartása: a monoton beszéd kerülendő. Érthető legyen a 

kiejtés, és lényeges a kulcsszavak hangsúlyozása. 

4. lelkesedés: a lelkesedés ragályos, a vendég könnyen átveszi a buzgalmat 

5. érthetőség: fontos, hogy jól hallhatóan, artikuláltan beszéljen az 

értékesítő, ne legyen semmi a szájában (étel, rágó, cukorka, stb.) és ne 

hadarjon. 

A hallgatás készségei 

A sikeres telefonhívás másik felét az adja, ha türelmesen végighallgatjuk, amit a 

vendég mond:  

1. fontos, hogy az értékesítő limitáltan beszéljen és hallgassa végig a 

vendég mondanivalóját, ne fojtsa bele a szót és ne vonjon le 

következtetéseket addig, amíg az nem mondta el végig, hogy mit 

szeretne. Általánosan elmondható, hogy ha a vendég sokat beszél a hívás 

alatt, akkor az megkönnyíti az értékesítő dolgát, mert fény derül a 

vendég igényeire és esetleges aggodalmaira. 

2. részvétel: általában sokkal könnyebb lelkesedni, ha éber valaki, ebben 

segít az egyenes testtartás. Figyelni kell a vendég mondandójára! 

3. kérdések: a kérdések feltevése a vendégek fokozottabb részvételét 

eredményezi a beszélgetésben és azt mutatja, hogy a hallgatót érdekli, 

amit mond. A kérdések feltétele hatékony módja annak, hogy az ügyfél 

beszéljen, ezáltal az értékesítő további információkhoz jusson. 

9.3.2. Kimenő hívások 

A kimenő telefonhívásoknak számos fajtája létezik: ügyfélhívások, felderítő 

hívások, időpont egyeztető hívások, értékesítő hívások, promóciós hívások, 

szolgáltatáshívások és PR hívások. 

- Ügyfélhívás és felderítő hívás 

Az ügyfélhívások célja az információgyűjtés és a döntéshozók nevének 

kiderítése. Számos hívás, amely ügyfélhívásként indul, felderítő hívásként 

végződik. A felderítő hívások elárulják az értékesítő számára, hogy az ügyfél 

megengedheti-e magának a szállodában elérhető szolgáltatásokat. A felderítő 

hívások nem értékesítő telefonhívások. Arra szolgálnak, hogy kiderüljön, hogy 
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egy magánszemély vagy cég potenciális ügyfél lehet-e a 

későbbiekben egy értékesítés céljából történő (telefonos, vagy személyes) 

megkeresésre.  

A következő kérdéseket érdemes feltenni egy felderítő hívás kapcsán: 

- Szüksége van az Ön cégének szállásra, konferencia teremre? 

- Hány munkavállaló szokott utazni a cégüknél? Melyek az elsődleges 

desztinációk? 

- Ki a döntéshozó a munkavállalók utaztatásával kapcsolatban? Milyen 

szállodákat részesítenek előnyben az utazáskor? 

- Általában ki végzi a szobafoglalásokat Önöknél? 

 

Ha úgy gondoljuk, hogy egy vendég partner lenne egy személyes értékesítési 

megkeresésben, az alábbi kérdésekkel még kiegészíthetjük a beszélgetést: 

 Hány meetinget tartanak egy évben? Milyen időszakokban szokták 

tartani a meetingeket?  

 Milyen típusú meetingeket szerveznek? Milyen eszközöket használnak? 

 Mi alapján választanak helyszínt?  

 Ki a döntéshozó ezzel kapcsolatban? 

 

- Időpont egyeztető hívás 

Az időpont egyeztető telefonhívások arra szolgálnak, hogy röviden bemutassák 

a vendégeknek a szállodai szolgáltatásokat és időpontot egyeztessenek egy 

személyes találkozóhoz. A cél nem az értékesítés, csak egy időpont kérés. A 

hívások időt takarítanak meg az értékesítőnek és az ügyfélnek, mert lehetővé 

teszik mindkét fél számára, hogy felkészüljenek a jövőbeli személyes 

találkozásra. Ha már van egy megbeszélt időpont, az növeli az esélyét annak, 

hogy a prezentációt meghallgatja az ügyfél.   

Hasonlóan a személyes értékesítéshez, az időpont egyeztető hívás is több 

lépésből áll: 

 a döntéshozó elérése:  

 a hívás megkezdése, megnyitása 

 a tárgy bemutatása 

 a kételyek eloszlatása 

 az időpont leegyeztetése 
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- Értékesítő hívás 

Az értékesítő telefonhívásokat egy értékesítő vagy egy telefonos munkatárs 

végzi, aki rendelkezik értékesítési tapasztalattal és segítségére van egy 

értékesítési leírás/forgatókönyv. A szállodaláncok és nagyobb hotelek 

speciálisan képzett telefonos értékesítő csapatot alkalmaznak, akik a 

foglalásokra koncentrálnak. Csakúgy, mint a személyes értékesítési 

bemutatóknál, fontos, hogy az előnyöket hangsúlyozzuk.  

Számos technikát alkalmazhatunk a telefonos értékesítés lezárására:  

 Rákérdezni közvetlenül arra, hogy szeretné-e a bemutatott szolgáltatást 

igénybe venni, nagyon egyszerű feladat, ugyanakkor ez a technika a 

választ igenre vagy nemre limitálja.  

 Hatékonyabb módszer feltételezni a megállapodást. Pl. „Szabó úr, még a 

mai nap folyamán küldöm a visszaigazolást, ami a Mardi Hotelünkbe 

szól, augusztus 4-re. Ahogy mondtam, 67 Euro/fő a szobaár egy 

éjszakára. Engedje meg, hogy még egyszer felolvassam a foglalási 

szabályzatunkat.”.  

 A kényszerített kérdések arra ösztönzik az ügyfelet, hogy válasszon az 

értékesítési alternatívák közül. Például: „Péntek vagy szombat estére 

foglaljam le a külföldi csoportot?”, „Szeretné, hogy a csoport tagjai 

svédasztalos vacsorát fogyasszanak, vagy az a’la carte éttermünkben 

foglaljak nekik asztalt estére?  

 A szünettel történő zárás egyedülállóan hatékony a telefonos 

értékesítésben, mert az audió közeghez szokott embernek nehéz a 

csendet elviselni. A szüneteltetés a következőképpen alakulhat ki: 

„Kovács úr, akkor lefoglalhatom Önnek a Titanic apartmanunkat 2 

éjszakára 250 Euroért?”. Majd csend következik. Aki először megszólal 

a szünet után, az a személy „veszít”. Ha az értékesítő beszél elsőnek, 

akkor nagy valószínűséggel nem történik meg a megállapodás. 

Amennyiben a vendég szólal meg elsőként, akkor valamilyen döntésre 

kell jutnia.  

 A kételyek és kifogások elismerése, pl. „… Ez igaz, kedves Dóra, 

azonban minden szállodai szobánk rendelkezik íróasztallal és WIFI-vel, 

így a kollégáinak lehetősége nyílik még a délutáni órákban is dolgozni.” 

vagy „… Egyetértek Önnel, szállodánk a belvárostól távolabb esik, 

ugyanakkor kitűnő a tömegközlekedés, és ha autóval érkeznének, 

ingyenes parkolóhelyekkel rendelkezünk közvetlenül a hotel előtt.”.  
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 A kisebb tetszés kinyilvánítások összegzése: a 

vendég által elhangzott pozitív mondatokat összegezhetjük a hívás 

végén, pl. „Önnek tetszett a legnagyobb tárgyaló termünk és a technikai 

eszközöknél megemlítette, hogy távvezérelt függönyt szerettek volna 

használni a legutóbbi konferenciájukon a vetítések gördülékenyebbé 

tételéhez, de az a szálloda nem rendelkezett ilyen eszközzel. Nálunk ez is 

megtalálható. Szóval május 8-ra befoglalhatom Önnek a termet?” 

 

- Promóciós hívás 

Promóciós hívásokat indíthatnak: értékesítők, hozzáértő telefonos személyzet, 

vagy a menedzsment tagjai, ha nagyobb promócióról van szó. Például: egy hotel 

újsághirdetést ad fel megyei újságokban, hogy promótálja a legújabb esküvői 

csomagját. A hirdetésben felhívják a jegyes párok figyelmét, hogy hívják a 

vendéglátás értékesítési vezetőjét, tárcsázva a „forró vonalat”, amely a 

hirdetésben fel van tűntetve. Ezután a vezető felkeresi azokat az újságokat, 

amelyek a környék eljegyzéseit közzéteszik és felhívja őket, hogy hallottak-e 

már a szálloda új esküvői csomagjáról, és ha érdeklődőek, bemutatja pár 

percben a csomag tartalmát, előnyeit más vendéglátóhelyekkel szemben.  

- Szolgáltatás hívás 

A vendégelégedettség és lojalitás növelhető a szolgáltatás hívásokon keresztül. 

A hívások célja a kapcsolattartás, a figyelemmel kísérés egy sikeres 

megállapodást követően. A partnerekkel éreztetni kell, hogy fontosak a 

szállodának. Ezek a hívások egy cég üzleti tevékenységének fenntartásához és 

fejlődéséhez szükségesek.  

- PR hívás 

A PR hívások azt a célt szolgálják, hogy jó üzleti hírnevet generáljanak a 

cégnek. Például: egy étterem vezetője felhívta azokat a törzsvendégeket, akik 

már egy ideje nem jártak az étteremben és nagyon kedvező vacsoraajánlatot tett. 

A hatás azonnal érezhető volt, az aznapi bevétel 35 százalékkal nőtt.  

9.3.3. Bejövő hívások 

Bármilyen típusú hívást fogad a szálloda, elengedhetetlen, hogy a személyzet 

pozitív benyomást tegyen a hívó félre. Amikor egy szállodai/éttermi alkalmazott 

felveszi a telefont, a figyelem rá terelődik és minden amatőr, nem 

professzionális viselkedési forma, amely rombolhatja a kialakult véleményt – pl. 
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más alkalmazottal is beszél a telefonkezelő személyzet, 

miközben vonalban van egy vendég/partner – súlyos bevételkiesést okozhat a 

vállalkozásnak. Tehát megéri udvariasan és kedvesen beszélni az első pillanattól 

kezdve. Ha 3-4 csöngésen belül nem vesszük fel a telefont, a hívó türelmetlenné 

válhat és feladhatja szándékát. A várakozási idő mindig hosszabbnak tűnik, mint 

amilyen valójában és az idő különösen értékes a mai, felgyorsult világunkban. 

Tovább ront a helyzeten, ha egy szálloda értékesítője a hangpostát használja. 

Néha előfordul, hogy a hívót „tartásra” tesszük. Ez nem azt jelenti, hogy 

figyelmen kívül hagyjuk. Bizonyos esetekben tovább kell kapcsolni a hívást, ha 

más az illetékes a vendég ügyének intézésében, kérdéseinek megválaszolásában, 

pl. „Kérem, legyen szíves tartani, amíg kapcsolom a rendezvényszervező 

munkatársat, aki készséggel segít Önnek a terem méreteivel kapcsolatos 

kérdésekben.”.  

- Rezerváció 

A telefon éveken keresztül nagyon fontos szerepet játszott a foglalások 

megtételekor. Napjainkban, a fejlett technika lehetővé teszi a számítógépeken, 

telefonokon, okos eszközökön, stb. történő kényelmesebb szobafoglalást. Ezáltal 

kevesebb személyzet is képes ellátni a foglalásokkal kapcsolatos teendőket. A 

saját rezervációval foglalkozó személyzetükön kívül sok szálloda egy központi 

helyfoglalási rendszert (CRS) használ, amely egy ingyenes telefonszámon 

keresztül érhető el és a foglalások megkönnyítésére szolgál. Ezen a rendszeren 

keresztül (melyet kifejezetten egy szállodára készítenek el) különböző 

információkhoz juthatnak a vendégek, pl. általános tudnivalók a szállodáról, 

árak, szolgáltatások, stb., valamint a környékről, pl. látnivalók, programok, 

utazási, tömegközlekedési információk. A szállodaláncok esetében a további 

tagok adatait is elérhetővé kell tenni a rendszerben.  

A CRS-nek több előnye is van: 

 díjmentesen hívható szám: a szállodatulajdonosok által használt egyik 

leghatékonyabb hirdetési módszer a díjmentes telefonszám feltüntetése a 

nyomtatott hirdetésekben, az emailekben és a webes reklámokban, a 

honlapon, stb.  

 fejlett számítástechnikai rendszer - a mai rendszerek nagy része már 

frissíthető online 

 hatékony eszköz az értékesítési és marketing erőfeszítések mérésére 

 statisztikákat készít, mely alapján kiderül például, a díjmentes hívások 

aránya a foglalásokban 
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Számos szálloda „mystery shopping”-ot alkalmaz, hogy értékelje a hívások 

kezelésének módját. Ezek a tesztelők általában egy előre megírt kérdéssort 

használnak, ami megkönnyíti számukra a rezervációs személyzet munkájának 

értékelését. Az érintett értékesítési személyzetet előzetesen értesíteni kell arról, 

hogy időről időre „mystery shopper” mérheti a teljesítményüket. 

HOTEL REZERVÁCIÓ 

TESZT HÍVÁS 

 

Hotel: ________________    Dátum: __________________    Időpont: 

________________ 

Felvette a kagylót 3 csörgésen belül: I / N          Kedves köszöntés:  I / N  

Bemutatkozott:  I / N                                           A nevén szólította a hívót:  I / N 

3 előny:   __________________      ___________________     

___________________ 

Próbált upgrade-elni felsőbb kategóriájú szobára:  I / N 

Ajánlott valamilyen akciót:  I / N                        Megköszönte a hívást/foglalást:  

I / N 

A hanghordozása:       kitűnő        jó        elfogadható        szegényes 

Megjegyzés: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________ 

17.ábra, Teszt hívás űrlap, Forrás: Abbey, 2014 

- Telefonos értékesítési műveletek 

A telefon kreatív módon használható az értékesítés növelésére. A leggyakoribb 

módszerek közül nagyon népszerű a telefonos értékesítési blitz, amely rendkívül 

hatékony lehetne a kis és közepes méretű szállodák számára, azonban 

elsősorban a nagy szállodák használják ezt a technikát. Mi az értékesítési blitz? 

Ez egy olyan eszköz, melynek során valami értéket ajánlunk fel a partnernek, pl. 

ingyenes ajándékkártyát vagy kedvezményes belépőket. Nagyszerű PR-technika 

új termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban, de már meglévő 
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termékek/szolgáltatások esetén az üzletről való 

nyitottságról is szól. A személyes értékesítési blitz során egyénileg keresik fel az 

ügyfeleket és viszik el a céges „ajándékokat”. A sikeres telefonos értékesítési 

blitz általában azzal kezdődik, hogy a szállodaigazgató vagy értékesítési vezető 

megcéloz egy adott földrajzi területet vagy piaci szegmenst, és tervet dolgoz ki 

arra, hogy rövid idő alatt hogyan kerüljenek kapcsolatba sok emberrel. A 

telefonos értékesítési blitz egyik előnye, hogy gyakorlatilag bármely munkatárs 

végezheti, mivel általában az elsődleges cél az információk összegyűjtése, nem 

értékesítése.  

- Telemarketing műveletek  

Szűkebb értelemben a telefonon történő reklámcélú direkt megkeresést jelenti. 

Tágabb értelemben olyan telefonon keresztüli marketing tevékenység, amely 

lehet adatbázis építés/frissítés, marketingkutatás, direktmarketing 

kommunikáció, vagy akár telefonos ügyfélszolgálat.  

Hatékony értékesítési eszköz, mert: 

 a személyes hívások költségei napjainkban elenyészőek 

 személyre szabott kapcsolat kialakításának lehetősége a partnerrel 

 azonnali információgyűjtés és visszajelzés az ügyféltől  

 azonnal mérhető direktmarketing  

 a telefonos lefedettség miatt nagy hatékonyságú 

Bár a telemarketinget gyakran összetévesztik az általános telefonos 

értékesítéssel, a két dolog mást takar. A telemarketinget a telefon rendszeres 

használata jellemzi, magasan képzett személyzet intézi a hívásokat, valamint 

számítógépen rögzített, azonnal hozzáférhető információkat használnak a 

hívások ideje alatt, hogy minden felmerülő kérdésre azonnali választ tudjanak 

nyújtani. Minden telemarketinges jó kommunikációs készséggel, türelemmel, jó 

szervező készségekkel, új helyzetekhez és különböző típusú ügyfelekhez való 

alkalmazkodás képességével, valamint lelkesedéssel, és rugalmassággal kell, 

hogy rendelkezzen.  

9.4. Belső értékesítés 

A szálloda értékesítését a személyzet minden tagja képes befolyásolni. Minden 

alkalmazott, a vezérigazgatótól a bell boy-ig valamilyen benyomást kelt a 

szállóvendégekben – vagy olyan benyomást tesznek, ami a vendégeket a 

következő látogatásra sarkallja, vagy akár el is veheti a kedvüket a 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Telefonos_lefedetts%C3%A9g&action=edit&redlink=1
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visszatéréstől. Az iparág egyik szakembere, Howard 

Feiertag szerint: "Az idegenforgalomban – a technológiai újításoknak 

köszönhetően - üzleti tevékenységet folytathatunk online interaktív 

weboldalakkal, e-mailekkel és internetes módszerekkel, de a technológia soha 

nem fogja helyettesíteni a klasszikus vendéglátás szükségességét. Az egyéni 

szobafoglalás az interneten keresztül folytatódni fog, de a szobákkal, étkezéssel 

és egyéb szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyek intézése, a kérdések 

megválaszolásának nagy része mindig az értékesítők, irodai munkatársak, és a 

vendéglátás/rendezvényszervezés személyzetének feladata lesz.”.  

- Mit jelent a belső értékesítés kifejezés? 

A belső értékesítés nem más, mint a szálloda alkalmazottai által, házon belül 

folytatott egyedi értékesítési tevékenység, a háttér-értékesítés 

munkafolyamataival kombinálva, a további értékesítés és a vendégelégedettség 

előmozdítása érdekében. Fő célja az értékesítés növelése a hatékony vendég – 

szállodai alkalmazott kapcsolatok előmozdítása révén. A vezetés 

háromféleképpen ösztönözheti ezeket a létfontosságú kapcsolatokat: 

 megfelelő környezetet, 

 motivációs programokat és 

 speciális képzéseket biztosít 

 

Házon belüli értékesítés esetén a ráfordított költségek minimálisak. Annak 

érdekében, hogy hatékony legyen, a belső értékesítési erőfeszítéseknek 

folyamatosnak kell lenniük. Egy belső értékesítési programnak a szálloda 

marketingtervéhez kell kapcsolódnia, amelyet a teljes szállodának és nem csak 

egy részlegnek terveztek. A belső értékesítést - mint a külső értékesítést - a 

kiemelt fontosságú piaci szegmensekhez kell tervezni és irányítani, különös 

hangsúlyt kell fektetni azokra a periódusokra, amikor az üzleti tevékenységre a 

leginkább szükség van. 

9.4.1. A kollégák szerepe a belső értékesítésben 

Sok alkalmazott több száz, akár több ezer vendégkapcsolatot kezel hetente, így 

elengedhetetlen a belső értékesítésben dolgozó személyzet munkája (ötleteiket 

és javaslataikat felhasználva), ha a szálloda a vendégek minél magasabb arányú 

visszatérését célozza meg. Évtizedekkel ezelőtt nem volt nagy választék 

szálláshelyek terén. Napjainkban azonban szinte minden utcában áll egy 

szálloda, ezért különösen fontos a vendégek iránti lojalitás, bizalom kialakítása 
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annak elkerülése érdekében, hogy a kialakult vendégbázist 

ne veszítse el a szálláshely.  

- Kapcsolat értékesítés 

A vendéglátók többsége arra a következtetésre jutott, hogy kevésbé költséges 

megtartani a már meglévő vendégeket, mint újakat szerezni, ezért a jelenlegi 

vendégekkel való kapcsolatépítésre összpontosítanak. A kapcsolat értékesítés 

(más néven kapcsolat marketing) úgy definiálható, mint a vendégek hűségének 

megteremtése a velük való kapcsolat létrehozásával és fenntartásával. A 

szállodák számos módszert alkalmaznak, hogy többet tudjanak meg a 

vendégekről, azért, hogy kapcsolatot építsenek velük. Az egyik leggyakrabban 

használt módszer a vendégprofilok használata. A vendégprofilok 

többféleképpen is kialakíthatók, a regisztrációs űrlapoktól a vendégfelmérések 

lebonyolításig. A hatékonyság érdekében azonban a vendégprofiloknak olyan 

információkat kell tartalmazniuk, amelyek lehetővé teszik a szállodai 

személyzet számára az egyéni vendégek igényeinek meghatározását. 

 

Munkavállalói képzések területei: 

1. a szálloda ismerete: ha a munkavállalók nem tudják, mit kínál a szálloda, 

nem tudják reklámozni a szolgáltatásokat sem. A folyamat részeként 

minden új alkalmazottnak meg kell látogatnia a szálloda összes területét. 

Ahhoz, hogy hatékonyan értékesítsenek, a szállodai alkalmazottaknak ki 

kell próbálniuk a termékeket/szolgáltatásokat, pl. a felszolgálók 

kóstolják végig az étlapon található ételeket, hogy utána pontosabb 

leírást tudjanak róluk adni.  

2. a környezet ismerete: a szálloda biztosítja a munkavállalóknak a környék 

látnivalóinak, rendezvényeinek, programjainak a megismertetését, akár 

személyes látogatást is, mert a vendégek általában megkérdezik a 

dolgozóktól, hogy ők jártak-e már azon a helyen, milyennek találták, stb. 

3. vendégkapcsolatok kialakítása, kezelése: a pozitív benyomás kialakítása 

elengedhetetlen ahhoz, hogy a vendégeknek legyen kedvük visszatérni a 

szállodába. Ebből a szempontból az egyik legfontosabb részleg a 

recepció. A recepciósok nem hivatalnokok, hanem az értékesítés 

képviselői. Gyakran előfordul, hogy az első személy, akivel a vendég 

kapcsolatba kerül, az a recepciós. A legtöbb szálloda felismeri a 

barátságos, udvarias ás hozzáértő recepciós személyzet fontosságát és 

értékét. 
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4. értékesítési készségek elsajátítása: az értékesítési 

készségek segítik a személyzetet az értékesítési lehetőségek 

kihasználásában. A legtöbb hotel ugyanazokkal a szolgáltatásokkal 

rendelkezik: wellness, drink bár, szobaszerviz, stb. De akkor mi tesz 

különlegessé, egyedivé egy szállodát? A vendégnek segítségre van 

szüksége ahhoz, hogy felismerje az előnyöket. A vendégközpontú 

alkalmazottak nem csak felsorolják a szolgáltatásokat, hanem az 

előnyöket hangsúlyozzák, pl. „Élvezni fogja a relaxáló masszázsunkat az 

egész napos üzleti meetingjét követően, mert ellazítja az izmokat a 

hosszú tárgyalás után.”. 

 

A belső értékesítéshez hozzátartoznak a szobába bekészített információs 

anyagok (prospektusok, könyvek, tájékoztatók), éttermi kiadványok, a közösségi 

térben található mini kártyák, a liftben elhelyezett kiírások, hirdető-és megállító 

táblák, és egyéb promóciós elemek, amelyek a hotel termékeit és szolgáltatásait 

népszerűsítik.  

A technológia szintén megjelenik a belső értékesítésben. A Hilton lánc egyike 

azon számos vendéglátó-ipari szervezetnek, amely "video magazint" használ. A 

videó magazinok megnézhetők akár a szállodák előcsarnokában, akár a 

szobákban, egy házon belüli csatorna használatával. A Hilton nagyjából egyórás 

videója bemutatja az adott hotel egységeit és szolgáltatásait, valamint részletezi 

a fogadó város történelmét és látnivalóit. A magazin havonta változik, és 

minden szállodájukban kicsit más, de minden videó tartalmaz pl. utazási 

tippeket, üzleti úttal kapcsolatos tudnivalókat és információkat a többi 

szállodáról láncon belül, egy kedvező árajánlattal, kedvcsinálóként, hogy a 

vendégek a Hilton hálózat más szállodáit is kipróbálják. 

- Területek ahol a vendégekkel kapcsolatba kerülhetünk 

Lobbi 

A lobbiban elhelyezett kiadványok reklámozzák a termékeket, szolgáltatásokat, 

ezzel elősegítve az értékesítést. Az információs anyagokat nagy forgalmú 

helyeken kell elhelyezni, pl. recepció közelében. A falakon, oszlopokon 

elhelyezett és álló, megvilágítható kerettartók nagyon figyelemfelkeltőek. A mai 

szállodák közül sokan használják az elektronikus médiát a recepció falán és az 

előcsarnok egyéb kulcsfontosságú területein. Előszeretettel alkalmazzák a video 
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hirdetéseket, reklámfilmeket. Számos hotel úgy találja, 

hogy az említett eszközök különösen hatékonyak.  

Szoba 

A lényeges információkat mindig egy figyelemfelkeltő tartóba kell kirakni a 

szobákban. A tartóban elhelyezett kiadványoknak szintén látványosnak kell 

lenniük. A kisméretű prospektusok, árlisták, térképek, stb. könnyebben 

kezelhetőek, praktikusak, mert a vendég szívesebben magával viszi őket. A 

legfontosabb, hogy ne csak felsorolásszerűen legyenek feltűntetve a 

szolgáltatások, hanem teljes körű információt tartalmazzanak a kiadványok, 

beleértve a telefonmellékeket, elhelyezkedést, nyitva tartást, stb. is. Az irattartó 

mellett a szálloda egyszerű üzenetet is választhat elektronikusan a tévében 

közvetítve vagy az éjjeliszekrényen elhelyezve nyomtatott formában. Például: 

nagyon hatékony módszer egy olyan üzenetet hagyni, amit maga a szálloda 

chef-je ajánl (nyomtatott üzenet esetén a saját aláírásával ellátva) „A ma esti 

specialitásom: marhasteak Wellington módra. Kérjük, hívja a 9049-et 

asztalfoglalás céljából. Üdvözlettel: Lambert séf” 

Lift 

A liftek falait a szállodák általában az éttermük reklámfelületeként használják. 

Érdekes, hogy a plakátot túlnyomórészt a lift szemközti falán helyezik el, mert a 

legtöbb vendég abba az irányba néz.  

Étterem 

Az étterem bejáratánál általában nyomtatott menük és borlista található. A 

dedikált fotók vagy a speciális ételekről és italokról készült fényképek szintén 

hatékony belső értékesítési eszközök. Kitűnő lehetőség a figyelemfelkeltésre a 

nagyképernyős tévé, ahol szemet gyönyörködtető képeket vetíthetünk, illetve a 

menüt és közérdekű étkezési információkat is megoszthatunk a vendégekkel. A 

jól megtervezett, átlátható étlapok promóciós darabként szolgálhatnak. A 

sátorkártyák az étterem különleges ételeit reklámozzák, amiből asztalonként egy 

kerül kihelyezésre. 

Szépségszalon 
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A fodrászatot és a szépségszalont reklámozhatjuk a 

közösségi terekben, ahol van lehetőség plakátokat, szórólapokat elhelyezni. A 

nagyobb szállodák saját márkás kozmetikai termékeket fejleszthetnek, amelyet 

árusíthatnak otthoni használatra.  

Kassza  

A kasszánál/recepciós pultokon általában megtalálhatóak a foglalással 

kapcsolatos információk, illetve ajándéktárgyak (pl. képeslapok, kulcstartók, 

stb.), ezek is ösztönzik az értékesítést. 

9.5. Hirdetés, PR 

A reklám és a PR tevékenység fontos kiegészítője az értékesítésnek. A hirdetés a 

vásárlás előtt felhívja a figyelmet a szállodára vagy étteremre. Mivel a reklámot 

széles körben használják az idegenforgalomban, fontos tisztában lenni azzal, 

hogy milyen fajtái érhetők el, és az is lényeges, hogy ezeket megtanuljuk 

használni. 

9.5.1. Hirdetés 

Miért hirdetnek az idegenforgalmi vállalkozások? 

 Hirdetéssel széleskörű közönséget érünk el: a hirdetések több ezer 

ember számára láthatók, vagy hallhatók. 

 A hirdetés relatíve olcsó: egy fő hallgatóra, vagy olvasóra lebontva a 

költsége meglehetősen alacsony a közvetlen értékesítési eszközökhöz 

képest. 

 A hirdetés a közönség reakcióját, válaszát igényli. A hirdetésekben 

szereplő telefonszámok, e-mail címek, webhely címek elérése, valamint 

az interneten történő hirdetések során a webhelyre és a közösségi média 

oldalakra mutató linkek megnyitása vezethet a jövőbeli értékesítéshez. 

 A hirdetés a versenyképességet mutatja. Mivel a legtöbb idegenforgalmi 

cég hirdet, az olvasóknak vagy a hallgatóknak lehetőséget kell adni arra, 

hogy összehasonlítsák az előnyöket és a szolgáltatásokat több helyen is. 

A hirdetés tehát felbecsülhetetlen értékű eszköz, amely képes elérni azt a piaci 

szegmenst, amelyet megcéloztunk, vagy eddig nem sikerült elérnünk, illetve 

további információkkal szolgál azoknak, akikben már sikerült kedvező 

benyomást kelteni a szállodáról vagy az étteremről.  
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- A hirdetés típusai 

A szállodák és éttermek által használt hirdetések fajtái közé tartozik: az internet, 

a nyomtatott hirdetés, a direct-mail, az e-mail, a fax, a kültéri hirdetés és az 

alternatív média. A hirdetés minden típusa hatékony lehet, de vannak korlátai is, 

amelyeket figyelembe kell venni a hirdetési stratégia kidolgozása előtt. 

 

1. Internetes hirdetés: az internet megváltoztatta azt a módot, ahogyan az 

idegenforgalomban részt vevő vállalatok a potenciális vendégkörük 

számára hirdettek a múltban.  Az internetes marketing annyira fontos, 

hogy a Nemzetközi Idegenforgalmi Értékesítés és Marketing Szövetség 

(Hospitality Sales & Marketing Association International) létrehozta a 

Tanúsított Idegenforgalmi Digitális Marketing Szabályzat (Certified 

Hospitality Digital Marketer, CHDM) megnevezést. Chris Hale, a 

Shanty Creek Resorts értékesítési és marketing alelnöke szerint: „Az 

internet képes arra, hogy szavakkal, képekkel és videókkal érzelmeket 

idézzen elő. Ahogy egyre több ember el tudja érni az e-mailjét 

bárhonnan – az okostelefonokról, amelyek tovább fognak fejlődni – a 

weboldalak, videók és célzott e-mail kampányok sokkal 

költséghatékonyabbak lesznek a vendégekkel való kommunikációban.”. 

A leggyakrabban használt internetes stratégiák közé tartozik a saját 

weboldal létrehozása.  

 

2. A legtöbb weboldal nem csak egy oldalból áll. A további oldalak, 

úgynevezett landing pagek, kategorizálhatók hivatkozási alapként 

(tájékoztató jellegűek) és tranzakcióként (üzleti-vásárlói kapcsolatot 

alakítanak ki, akár e-mail cím megszerzésével, akár foglalás útján). A 

keresőoptimalizálás magában foglalja a kulcsszavakat és kifejezéseket: 

ha rákeresünk egy kifejezésre, a keresőmotorok a felhasználók felé a 

fizetett találatot tűntetik fel. A bannerek – amelyek az interneten 

szörfölőket terelik a saját webhelyre, ha rákattintanak – elhelyezhetők a 

képernyő bármely részén, pl. a tartalom felett, közbeékelve, a lap alján, 

oldalt, stb.. Az olyan pop-up (felbukkanó) hirdetések, amelyek új 

ablakot nyitnak meg a megtekinteni kívánt tartalom fölött, gyakran 

bosszúságot okoznak a felhasználóknak, akik nem szeretik a böngészési 

munkamenet megszakítását (a Google letiltotta őket, és vannak olyan 

programok, amelyek blokkolják a pop-up hirdetéseket). Az internetes 

hirdetés másik módja a kattintásonkénti fizetés (pay per click). Ezzel a 

módszerrel, például a szállodák és éttermek bérbeadása esetén, a hirdető 
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minden alkalommal, amikor a hirdetéseikre 

kattintanak, szerződéses összeget fizet. A közösségi média-oldalak, 

például a Facebook, a Twitter, stb., lehetővé teszik a regisztrált tagok 

számára az információk, fényképek, videók és zenék megosztását. 

Manapság nagyon népszerű ez a módszer, és kiváló (valamint alacsony 

költségű) lehetőséget nyújt az idegenforgalomban részt vevő 

vállalkozások számára a jelenlegi és potenciális vendégek 

figyelemfelkeltésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.ábra, Top 10 legnépszerűbb közösségi oldal, Forrás: www.ebizmba.com 

Saját online tartalmunkat blog használatával is közzé lehet tenni. A blogok, 

amelyek kezdetben csak szöveges online folyóiratokként működtek, mára 

lehetőséget nyújtanak fotók, videók, hanganyagok és linkek megosztására más 

webhelyekről; valamint az olvasók számára is lehetővé teszik, hogy 

megjegyzéseket hagyjanak a bloggerek hozzászólásaihoz. 

9.5.2. Nyomtatott reklám 

A nyomtatott reklámhordozók közé tartoznak az újságok, magazinok és a 

különböző kiadványok.  

Az újságokat a vendéglátóipar számos okból használja: 

 az újsághirdetés hatékony módja a közönség elérésének, mivel a legtöbb 

újság nagyszámú olvasót ér el 

 az újságok számos hirdetésméretet kínálnak, és a többi médiumtól 

(például magazinoktól és rádiótól) eltérően a hirdetések száma nem 

1. Facebook  

2. Twitter 

3. LinkedIn 

4. Pinterest 

5. Google Plus+ 

6. Tumblr 

7. Instagram 

8. Flickr 

9. VK 

10. MySpace 
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korlátozható; a hirdetések növekedése miatt több 

oldal kerül hozzáadásra az újsághoz, csak hogy elnyerje a hirdetőket 

 az újságok több ezer potenciális olvasót érhetnek el viszonylag alacsony 

költséggel, és az újsághirdetések még több emberhez juthatnak el, ha az 

újság alacsony hirdetési árat kínál 

A magazinok kiváló hirdetési lehetőséget biztosítanak, hiszen számos 

fogyasztói és kereskedelmi folyóirat egy adott olvasóközönséget céloz meg.  

További előnyök: 

 magas termékminőség 

 széles körű, akár nemzetközi terjesztésű is lehet 

 hosszabb élettartamú, jellemzően többször olvassák, vagy átadják 

másoknak 

 

Az egyéb kiadványok 3 kategóriába sorolhatók: általános, szállodai és 

kereskedelmi. 

9.5.3. Direct mail, e-mail 

A hotelek és éttermek direct-maileket, e-mail promóciókat és faxküldeményeket 

is használhatnak a meglévő és a potenciális vendégek számára.  

A direct mail (nyomtatott szóróanyag) az egyik legnépszerűbb reklámfajta, 

mert: 

- célozható: közvetlenül annak küldik, akit szeretnének elérni 

- személyes: olyan automatikus szövegszerkesztő rendszer készíti, amely 

rövid időn belül képes több ezer levelet előállítani (mindegyik levél más 

személynek vagy cégnek címezve), így a címzetteknek imponál, hogy 

személyesen meg vannak szólítva és fontosak a szállodának, vagy 

étteremnek 

- szembetűnő: a direct mail nem tűnik el a média forgatagában 

- rugalmas: nincs kikötve a méret, forma mindaddig, amíg megfelel a 

küldés szabályainak 

- könnyen ellenőrizhetőek a költségei 

- könnyen mérhető (válasz borítékot szoktak küldeni) 

Az e-mailes hirdetések népszerűsége egyre növekvő, hiszen ez egy 

költséghatékony módja annak, hogy elérjék mind a meglévő, mind az új 

ügyfeleket. Az e-mailek ideálisak ahhoz, hogy ha az utolsó pillanatban 

szeretnénk hirdetni, vagy korlátozott időtartamú promóciókban, Nincs 



        

140 

 

térkorlátozás: webhelyre mutató linkeket, közösségi média 

oldalakra mutató linkeket, valamint speciális diavetítéseket és videókat is 

tartalmazhat további információk miatt, drága nyomtatási költségek nélkül.  

9.5.4. Kültéri hirdetés 

A külső reklámok magukban foglalják a vállalat logó/cégjelzését, az 

óriásplakátokat és a cég területén elhelyezett plakátokat/kijelzőket. Miközben 

egy jól megtervezett logó növelheti a névfelismerést, hátrányát okozhatja, hogy 

egy egyszerű jelkép elveszhet a logók zűrzavarában, különösen akkor, ha a 

közeli táblák nagyobbak vagy látványosabbak, mint a sajátunk. A cégérnek 

tükröznie kell a szálloda vagy étterem hangulatát. A forgalmas utak és 

autópályák mentén és stratégiai helyeken elhelyezett óriásplakátok nagyon 

figyelemfelkeltőek. Legfőbb hátrányuk, hogy vezetés közben nem tudnak sok 

információt elolvasni az emberek, ezért csak a főbb közlendőt lehet rányomtatni 

a plakátra. A plakátokat/kijelzőket mind házon belül, mind külterületen el 

lehet helyezni a termékek és szolgáltatások népszerűsítésére. Ide tartozik a 

tömegközlekedési eszközökön való megjelenés (buszon, villamoson, stb.). 

Használható járműveken belül, valamint taxik, buszok és egyéb járművek külső 

oldalán is.  

 

5. kép, Buszhirdetés, forrás: http://www.nseled.com/bus_led_display/509.html 
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9.5.5. Alternatív Média 

Alternatív média megjelenési lehetőségek: 

- mozis reklám: filmkezdés előtti hirdetések 

- szponzorált hirdetések: sporteseményeket vagy egyéb szórakoztató 

eseményt támogató cégek hirdetései 

- reklám a repülőn: filmek lejátszása előtti hirdetés 

- hirdetés a számlán: a számlák tartalmazhatnak különböző hirdetéseket, 

pl. egy csomagárra, vagy egy étkezésre vonatkozó akciós ajánlat egy 

következő alkalomra 

- levegő reklám: hőlégballonon, vagy kisrepülőgépen történő hirdetés 

9.5.6. PR – Public Relations 

Bár a hirdetés egy hatékony értékesítési eszköz, különösen azért, mert az üzenet 

tartalmát és ütemezését ellenőrizni lehet, léteznek más módszerek is, amellyel 

népszerűsíthetjük cégünket, és pozitív képet alakíthatunk ki szállodánkról vagy 

éttermünkről. A reklám és a PR együttes alkalmazása növelheti a hírnevet, és 

hitelességet kölcsönözhet az értékesítési erőfeszítéseknek. A PR (szó szerinti 

fordítása: közönség kapcsolat) jelentése: egy cég tudatos kommunikációjának 

folyamata a környezetével. A PR magában foglalja a pozitív 

vendégkapcsolatokat, a hírnév gondozását, a nyilvánosságot, valamint a 

nyilvánossággal és a médiával folytatott egyéb interakciókat. A PR része 

minden olyan eszköz, amelynek során a vállalat kapcsolatba lép a 

környezetével. Ezek a következő módszerek lehetnek: kutatások, felmérések, 

online kommunikáció, közösségi média, hírlevelek, konferenciák, vendéglátás, 

filmek, videók, kiállítások, szponzorálás. A professzionális PR folyamatok 

elengedhetetlen része a PR terv. A területen tevékenykedő szakemberek 

alkalmazása is szükséges a sikeres ügymenethez.  PR ügynökségek. Ha úgy 

döntünk, hogy szerződést kötünk egy külső PR ügynökséggel, az ügynökség 

kiválasztásának irányelvei hasonlítanak a hirdetési ügynökségek kiválasztására, 

ellenőrizzük az ügynökség piaci pozícióját, élettartamát, hírnevét, tapasztalatait, 

referenciáit és díjait. 
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10.  DIREKT MARKETING ÉS A GDPR 

Az új általános adatvédelmi szabályzás, azaz a GDPR (General Data Protection 

Regulation) 2018. május 25-én lépett érvénybe. Az új szabályzat értelmében 

sokkal nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni a magánszemélyek adatainak 

védelmére. A törvény megalkotásának elsődleges célja, hogy a 

magánszemélyeket ne érje sérelem a személyes adataik feldolgozása során.  

A szállodaiparban a szálloda adatkezelőnek minősül, és ebben az esetben felelős 

minden általa gyűjtött adatért és annak felhasználásáért. A szabályzat 

értelmében a felelősség a cégigazgatókat terheli. Ők felelősek azért, hogy a 

GDPR-ban foglaltak megvalósuljanak, és szabálysértés eseték, ki ellen kell 

eljárást indítani.  

Az általános adatvédelmi szabályzat kizárólag élő természetes személyek 

adatainak védelmére alkalmazható. Nem lehet alkalmazni a következő 

esetekben: már nem élő természetes személyek adatainak védelmére, vállalati 

adatok védelmére, nem vonatkozik egyének személyesen feldolgozott személyes 

adataira. 

10.1.  A személyes adat 

A GDPR 4. cikkelye egyértelműen megfogalmazza, hogy mi is az a személyes 

adat, melyet a szabály véd. Ennek értelmében „személyes adat”: azonosított 

vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely 

információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó 

adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, 

szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy 

több tényező alapján azonosítható.” (Forrás: Official Journal of the European 

Union, 4.5.2016, Regulation (EU) 2016/679 Of The European Parliament And 

Of The Council of 27 April 2016) 

A GDPR szabályzás értelmében a személyes adatok egyetlen tulajdonosa az a 

természetes személy, akire az adatok vonatkoznak. Tehát maga az érintett 

személy jogosult az adatok felhasználására. Fontos kiemelni, hogy az adatokat 

senki más nem birtokolhatja, és senki másnak nincs joga azokat felhasználni, 

kivéve, ha arra a tulajdonostól engedélyt kapott. A személyes adatok nem 

tartozhatnak semmilyen szervezet tulajdonába. Minden vállalkozásnak 
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rendelkeznie kell a tulajdonos beleegyezésével a személyes 

adatok felhasználására.  

A GDPR a személyes adatokat több kategóriába sorolja. Érzékeny adatok 

kategóriájába sorolja a faji, vagy etnikai hovatartozást, a politikai véleményt, 

vallási hiedelmeket, a szakszervezeti tagságokat, genetikai, vagy biometrikus 

adatokat, egészségügyi adatokat, és a szexuális orientációra vonatkozó adatokat. 

Ezen adatok kezelésére további rendelkezések vonatkoznak, hiszen az ilyen 

jellegű adatok esetleges kiszivárgása, súlyos károkat okozhat a 

magánszemélynek. 

Az új szabály értelmében az adatfeldolgozóknak tájékoztatni kell az érintetteket 

az őket érintő adatvédelmi jogaikról, melynek értelmében az érintettnek joga 

van tájékoztatást kérni, hozzáférni az adataihoz, helyesbíteni vagy azt kérni, 

törölni, megtagadni a feldolgozását, az adatok hordozhatóságához, kifogásolni 

és nem utolsó sorban élhet az automatizált döntéshozatalhoz és profilaktáshoz 

kapcsolódó jogaival is. Ezekkel a jogokkal minden EU-s állampolgár 

rendelkezik (beleértve az Egyesült Királyságot is). 

10.2.  Adatfeldolgozás 

Adatfeldolgozásnak minősül, ha egy vállalat az adatokat: megszerzi, rögzíti, 

tárolja, manipulálja, rendezi, visszanyeri, adaptálja, használja, továbbítja, 

elpusztítja, vagy törli. 

10.3.  A GDPR hatása a közvetlen foglalásokra 

A GDPR sajnos hatással van a szállodai közvetlen foglalásokra is. Minden 

szállodai dolgozó felelőssége megnőtt, ideérte természetesen az értékesítésben 

résztvevők et is. 

10.3.1. A közvetlen értékesítő felelőssége 

A közvetlen értékesítés során a szálloda felelős a vendég adatainak 

megőrzéséért és védelméért. Ezen a területen az adatok biztonságának 

garantálása kiemelten fontos szerepet játszik, hiszen a foglalások alkalmával a 

legszemélyesebb adatok megadása szükséges. Az Online Travel Agency-k egyik 

legvonzóbb tulajdonsága a megbízhatóság. 



        

144 

 

A vendég bizalommal fordul az OTA-hoz. Bízik abban, 

hogy a foglalását profi szakemberek kezelik, és bízik abban is, hogy a kiadott 

adatai biztonságban vannak az adott oldalon. A szálláshelyeken bonyolított 

közvetlen foglalások esetében is hasonló az elvárás. Fontos megnyerni a 

potenciális vendégek bizalmát, ahhoz, hogy adataikat a szálláshelyre merjék 

bízni. Ezért fontos, hogy a vendég értesüljön arról, hogy a szálláshely a GDPR-

ban foglaltak alapján kezeli az adatokat.  

Az adatok alanyainak joguk van tájékoztatást kérni, és kapni arról, hogy az adott 

oldal, milyen adatokat gyűjt, és azokat mire használják, továbbá, hogy hogyan 

dolgozzák fel. A felhasználókat, jelen esetben vendégeket, tájékoztatni kell 

ezekről. Ennek legegyszerűbb módja a weboldalon megtalálható adatvédelmi 

nyilatkozat. Ezt a nyilatkozatot a weboldalon úgy kell elhelyezni, hogy az 

könnyen elérhető legyen a menüből. Az új szabályzás már nem engedélyezi a 

weboldal alján történő megjelenítést. Továbbá az adatvédelmi nyilatkozatot 

minden esetben elérhetővé kell tenni angol nyelven is.  

Az adatok tulajdonosainak meg van a joguk ahhoz, hogy személyes adataikat 

bármikor elérhessék. Egy hozzáférési kérelem segítségével kezdeményezhetik, 

hogy a hozzájuk kapcsolódó személyes adatokról egy másolatot kapjanak. Ezt a 

kérést 30 napon belül teljesíteni kell. Ezzel a jogával bárki élhet, aki úgy 

gondolja, hogy az adott oldal feldolgozza, vagy feldolgozta az adatait (pl. 

jövőbeli, meglévő vagy korábbi vendégek, és alkalmazottak). 

Amennyiben a személyes adatok egy része, vagy egésze hibásan kerül rögzítésre 

az adatok tulajdonosa kérheti azok helyesbítését, és ebben az esetben az adatokat 

feldolgozó szervezetnek kötelessége ezt meg is tenni.  

Az adatok alanya kérheti adatainak törlését. Ebben az esetben a róla tárolt 

adatokat a rendszerből törölni kell, továbbá az adatok tulajdonosa felé 

bizonyítani kell, hogy a törlés megtörtént. Rendelkezik továbbá a joggal, hogy 

az adatainak feldolgozását bármikor leállíthatja. Amennyiben az adatok 

tulajdonosan ezt kéri, a kérésének a GDPR szabályzás értelmében azonnal eleget 

kell tenni.  

Az adatok alanya fordulhat az adatfeldolgozóhoz olyan kéréssel, hogy adatait 

egy számítógép által tömörített formában egy harmadik fél részére adja ki. (Ezt 

legtöbbször telefonszolgáltatók és bankok alkalmazzák.) Ebben az esetben 

kérdésessé válhat azonban az adatok tárolásának helyszíne.  
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Fontos, hogy az érintettnek joga van továbbá ahhoz, hogy 

megtagadja személyes adatainak felhasználását. Az internet térnyerésének 

köszönhetően sok hotel vesz igénybe különböző internetes szolgáltatót, melyek 

a vendégek adatait használják a szálloda nevében. Az adatok tulajdonosai felé 

azonban az adatok felhasználására továbbra is a szálloda vállal felelősséget. A 

tájékoztatási kötelezettség miatt meg kell adni, hogy pontosan kik, és hol fogják 

az adatokat felhasználni. Ha az adatok tulajdonosának ez ellen bármiféle 

kifogása van, bármikor megtagadhatja adatainak további feldolgozását.  

Végül, de nem utolsó sorban az automatizált döntéshozatal és profilalkotás 

leggyakrabban a pénzügyi és távközlési szervezeteknél fordul elő, azonban 

ritkán a turizmus területén is előfordulhat. Ez a módszer gyakorlatilag annyit 

jelent, hogy az adatokat nem manuálisan, hanem automatikusan dolgozzák fel. 

Az automatizálás következtében azonban fennállhat az a veszély, hogy a 

folyamat során olyan döntés születik, mely kárt okozhat az adatok 

tulajdonosának.  

10.4. A GDPR alapelvei 

Az általános adatvédelmi szabályzat hét alapelvet követ, melyek a következők:  

10.4.1. A jogszerűség, átláthatóság és méltányosság alapelve 

A személyes adatok feldolgozása előtt az adatokat feldolgozó szervezetnek 

jogszerű okot kell adnia tevékenységének. A lehetséges jogszerű okokat a 

GDPR a következőképpen fogalmazza meg: 

1. Az érintett hozzájárul adatainak feldolgozásához. 

2. Az adatfeldolgozás az adatfelvevővel kötött szerződés teljesítéséhez, 

vagy szerződéskötésre való áttéréshez szükséges.  

3. A jogszabályoknak történő megfeleléshez szükség van az adatok 

feldolgozására. 

4. Az alapvető érdekek védelmének érdekében szükség van az adatok 

feldolgozására. 

5. Az adatok feldolgozására közérdekű feladat elvégzése, vagy az 

adatkezelőre ruházott hatósági jogkör gyakorlása érdekében van szükség. 
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6. A feldolgozásra az adatkezelő, vagy egy harmadik 

fél által indított jogos érdekű célok elérése érdekében van szükség.  

A direkt marketing szempontjából a legnagyobb valószínűséggel vagy az érintett 

hozzájárulásával, vagy pedig az érintettel között szerződés alapján indulhat meg 

jogszerűen az adatok feldolgozásának folyamata. Jogszerű ok nélkül az adatok 

feldolgozása nem történhet meg.  

10.4.2. A pontosság elve 

Fontos az adatok pontos rögzítése és fenntartása. A technológiai fejlesztések, 

melyek már a szállodaipart is elérték, még mindig nem akadályozzák meg, hogy 

az emberek személyesen is adatot gyűjtsenek (bejelentőlapok). A személyes 

információk ennek következtében igen sokféle módon torzulhatnak. Elég egy 

elgépelés, egy félreolvasás, vagy a gépelés során egy-egy betű kihagyása. Ha az 

adatok tévesen kerülnek rögzítésre, nagyon gyorsan, nagyon sok felületen 

rosszul fognak megjelenni, mely sértheti az adatok tulajdonosának jogait.  

10.4.3. A felhasználhatóság korlátozásának elve 

Az adatok csak és kizárólag arra a célra használhatók fel, amely célból 

gyűjtötték azokat. Például, ha egy szálloda e-mail címeket gyűjt a vendégektől a 

foglalási folyamat során, akkor azt az e-mail címet csak és kizárólag foglalással 

kapcsolatos kommunikáció lebonyolítására használhatja. Kivéve, ha a szálloda 

engedélyt kér az e-mail cím további célokra történő felhasználására.  

10.4.4. Az adattárolás korlátozásának elve 

Az adatok addig tárolhatók, amíg az adatfeldolgozás folyamata el nem éri a 

célját. Ezután a tárolt adatokról rendelkezni kell. A rendelkezés során 

figyelembe kell venni, hogy a már céljukat elért, tárolt adatok mindig, mint 

kockázati tényezők vannak jelen egy vállalkozás életében.  

Az adatok tulajdonosait tájékoztatni kell arról, hogy adott vállalat meddig őrzi 

az adatit, és a felhasználás után, mi fog történni a tárolt adatokkal.  

10.4.5. A minimalizálás elve 

Az adatok gyűjtése, tárolása és feldolgozása során törekedni kell arra, hogy csak 

azzal az adatmennyiséggel dolgozzon a szervezet, amelyre feltétlenül szüksége 
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van céljai elérése érdekében. A minimalizálás elve annyit 

jelent, hogy csak azokat az adatokat szükséges elkérni a felhasználóktól, 

amelyek valóban szükségesek.  

10.4.6. Az integritás és titoktartás elve 

Az adatfeldolgozó felelőssége, hogy azokat a személyes adatokat, melyek nem 

vesztek el, vagy nem sérültek meg továbbra is fenntartsa. A jogosulatlan, vagy 

nem tervezett adatvesztés sérti a GDPR szabályzatát. Szintén az adatfeldolgozó 

felelőssége meggyőződni arról is, hogy az adatokat az érintett személyek érhetik 

el, azaz bizalmasan vannak kezelve. Ez azt jelenti, hogy azok, akik szeretnék 

elérni az adatokat, rendelkeznek a szükséges felhasználónévvel és jelszóval.  

10.4.7. A felelősségre vonhatóság elve  

Az adatok védelméért a vállalkozás tulajdonosa/igazgatója a felelős személy. A 

GDPR szabályzata szerint a marketing rendszereket úgy kell megtervezni, hogy 

azok képesek legyenek a személyes adatok védelmét biztosítani. A GDPR 

megfogalmaz kötelezettségeket, mely szerint rögzíteni kell, hogy az adatok 

tulajdonosai mikor és hogyan adtak engedélyt személyes adataik feldolgozására.  

Az elszámoltathatóság elve azt jelenti, hogy különösen nagy gondot kell 

fordítani arra, hogy miért szükségesek az adatok, és hogyan történik azok 

feldolgozása. Az ehhez kapcsolódó dokumentáció összefoglalja az említett 

nyilvántartásokat, melyek az elszámoltathatóság alapjául szolgálnak.  

10.4.8. A hozzájárulás típusai  

Hozzájárulásnak a GDPR szemszögéből azt nevezzük, amikor az adatok 

tulajdonosa engedélyt ad az adatok használatára. Ezt a GDPR a következőképp 

szabályozza: A hozzájárulásról tájékoztatni kell az érintettet, a hozzájárulást az 

adatalany önként adja, a hozzájárulásnak specifikusnak kell lennie, nem köthető 

feltételekhez, nem szabad feltételezni, és az adatok megőrzésének időtartamát 

egyértelműen fel kell tűntetni.  

A hozzájárulásnak öt típusát különböztethetjük meg. A tájékoztatáshoz kötött 

beleegyezés során az érintettek számára pontosan meg kell adni az adatok 

tárolásának és felhasználásának körülményeit. Amennyiben az adott oldal 

kapcsolattartási adatokat gyűjt, egyértelműen közölnie kell, hogy meddig fogja 

használni azokat, és mi fog történni az adatokkal, ha a használat ideje után. A 
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beleegyező nyilatkozatokról minden esetben nyilvántartást 

kell vezetni. A második típus az úgynevezett explicit, azaz közvetlen 

hozzájárulás. Ilyen típusú hozzájárulást akkor szükséges az érintettektől kérni, 

ha kifejezetten érzékeny adatok kerülnek feldolgozásra.  

A harmadik típus a kölcsönzött hozzájárulás. Az érintett hozzájárulása egy 

kölcsönnek minősül. A jog szerinti tulajdonos a beleegyezését bármikor 

visszavonhatja. Éppen ezért fontos, hogy a vállalkozások megértsék a fogyasztói 

igényeket, és azokat a sajátjukkal szemben előrébb helyezzék, hiszen ez egy 

rendkívül törékeny kapcsolat.  

A megújított engedély a tárolási korlátozás elvét veszi alapul, mely szerint az 

adatokat csak előre meghatározott ideig tárolhatók. Annak érdekében azonban, 

hogy az adatokat tovább is fel lehessen használni az érintettektől újbóli 

hozzájárulást szükséges kérni. Egy szálloda esetében ez a következőképp néz ki. 

A vendéggel a foglalás során a szálloda szerződést köt, melyben a vendég 

engedélyt ad adatai rögzítésére az szálloda PMS rendszerében. Ez a szerződés a 

szálláshelyen történő tartózkodást idejére és az azt megelőző időszakra 

vonatkozik. A további adatkezelésre (például újbóli foglalás esetére) ismételten 

engedélyt szükséges kérni a vendégtől. 

Az ötödik típus a kiegészítő beleegyezés. Amennyiben az adatok gyűjtése nem 

marketing céllal történik, úgy minden egyes további célra külön hozzájárulást 

szükséges kérni. A beleegyezés kérhető érdeklődési kör szerint, mely alapján 

célzott üzeneteket, promóciókat kaphat az érintett.   

10.5. A GDPR hatása 

A GDPR egyik hatása az lesz, hogy a nem jól irányzott, szétszórt 

marketingtevékenységet megszűnteti. Előtérbe helyezi a fogyasztók igényeit, 

melyek arra vonatkoznak, hogy ne értesüljenek számukra irreleváns, vagy 

esetleg irritáló promóciókról. Fontos szempont továbbá az is, hogy a nem jól 

célzott marketingtevékenység során rengeteg erőfeszítés és erőforrás megy 

kárba. Azonban a fogyasztók beleegyezésével, és releváns és jól megcélzott 

célcsoport kialakításával az értékesítési tevékenység is sokkal hatékonyabb 

lehet. 
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