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1. Az ellátási- és értékláncok sajátosságai, mint marketing kommunikációt 

befolyásoló tényezők 
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1.1 A termelési /értékteremtő/ folyamatok és sajátosságaik 

 

Eddigi tanulmányaink alapján tudjuk, hogy a munkaerő újratermelésének egyik 

elengedhetetlen feltétele, a különböző szükségleteinek kielégítése. A szükségletek kielégítése 

különböző anyagi javakkal és különböző szolgáltatásokkal történhet. A szükségletek 

kielégítésének „eszközei” viszont – ez is ismert számunkra – a termelési /értékteremtő/ 

folyamatok eredményei. A termelés az a gazdasági tevékenység, amelynek során az ember 

elsajátítja (kitermeli) a természet javait, majd alkalmassá teszi (átalakítja) a szükségletei 

szerint, és eljuttatja a fogyasztóhoz (szállítja, eladja). A termelés fogalmába ma már bele 

tartozik a szolgáltatás előállítása is, valamint a csomagolás, raktározás, a javító, karbantartó 

tevékenység is, továbbá azok a természeti folyamatok, amelyek szükségesek egy-egy termék 

illetve, szolgáltatás létrejöttéhez, és ezek az emberi ellenőrzés mellett zajlanak. (például; 

gyümölcs-érése, növény növekedése, beton kötése, a tészta kelése stb.). A definíció alapján 

tehát kiemelendő, jellemző elemei a termelésnek,  

 

 a használati értéket (terméket) és szolgáltatást létrehozó munka, 

 a termelő jellegű szolgáltatás, 

 a természeti folyamatok. 

A termelés szükségletek szerinti differenciáltsága a különböző szükségletek kielégítését 

lehetővé tevő termékeket és szolgáltatásokat előállító termelési folyamatokban ölt testet. A 

termelési folyamat végterméke általános megfogalmazásban az output, azaz termék vagy 

szolgáltatás. Tehát a termék illetve szolgáltatás egyaránt termelési /értékteremtő/ folyamat 

eredménye. A továbbiakban a termelés fogalmán a termék és szolgáltatás előállítást egyaránt 

érjük. A termék a termelési folyamat tárgyi formát öltött eredménye, amely szükséglet 

kielégítésére alkalmas. A szükséglet-kielégítés folyamatában betöltött szerepe szerint a 

termék lehet; 

 fogyasztási cikk, 

 termelési eszköz. 

 

A termelési folyamatok szinterei a vállalatok. A termelés definíciójából következik, hogy a 

terméket illetve szolgáltatást előállító vállalatoknak egyaránt, outputjaik előállításához 

inputokra – erőforrásokra van szükségük. Az anyagi javak konkrét termékek formájában 

jutnak el a fogyasztóhoz, ugyanakkor a szolgáltatásokkal történő szükséglet-kielégítés, 

fizikailag nem megfogható, és az úgynevezett tiszta szolgáltatások esetében – pl. egy hajvágás 

a fodrásznál, egy hosszú hétvége egy szállodában, stb. - a fogyasztó megy a szükséglet 

kielégítésének helyére.  

 

A szolgáltatás olyan tevékenység eredménye, amely a szükségletet jellemzően a fogyasztóval 

kialakított közvetlen kapcsolatok keretében elégíti ki, általában nem ölt anyagi formát, hanem 

a gazdasági egységek, objektumok, személyek állapotának hasznos megváltoztatásában, 

illetve megőrzésében nyilvánul meg.  

 

A szükséglet-kielégítés zavartalan lebonyolításának fontos feltétele, - ami egyben a vállalat és 

a fogyasztó érdeke is – hogy a szükséglet kielégítés folyamata zavartalan legyen. Ennek egyik 

fontos feltétele, hogy az ellátási lánc érintettjei között fennálló piaci, kooperációs vagy 

integrációs kapcsolatok problémamentesen működjenek.  
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A termék illetve szükséglet-kielégítés folyamatában – a termék, illetve szükséglet előállítása, 

eljuttatása a fogyasztóhoz és annak elfogyasztása - fontos sajátosságok fedezhetők fel. A 

termék eljuttatása a fogyasztóhoz az ellátási láncon keresztül valósul meg. Az ellátási lánc a 

vállalatok közötti tevékenységek vertikális összekapcsolása a szükséglet-kielégítése 

érdekében. Egyik fontos sajátossága a termék és szolgáltatás által kielégítendő szükséglet-

kielégítési folyamatnak az, hogy a termék, különböző értékesítési csatornákon keresztül - 

nagykereskedelem, kiskereskedelem – jut el a fogyasztóhoz. A szolgáltatás viszont, annak 

sajátosságai miatt, mint pl. 

 nem ölt anyagi formát, 

 a fogyasztóval kialakított közvetlen kapcsolat révén 

elégíti ki szükségleteket úgy, hogy  

 a szolgáltatás végzése (termelése) és igénybevétele  

(fogyasztása) időben, térben részben vagy teljesen egybeesik. 

 

A szolgáltatás-termék tehát nem megfogható, ezért a fogyasztó megy a „termelés” helyére. A 

szolgáltatás esetében tehát az output előállítása és annak elfogyasztása időben részben, vagy 

teljes mértékben fedi egymást, tehát a szolgáltatás nem készletezhető. Ez egyik olyan 

sajátosság, amelyet az egyes vezetési funkciók gyakorlati megvalósítása során, pl. tervezés, 

döntés, a különböző stratégiák megfogalmazásánál pl. marketing stratégia, finanszírozási 

stratégia stb. nem lehet figyelmen kívül hagyni.   

 

A vállalat működése szempontjából fontos kérdésként kezelendő, hogy a menedzsment az 

ellátási lánc mely szakaszait – milyen tevékenységeket - von be vállalati keretek közé, mely 

tevékenységek folytatására rendezkedik be. A vállalaton belüli tevékenységek 

összekapcsolását értékláncnak nevezzük. A szükséglet-kielégítési folyamatnak – ahogy erre 

az előzőekben utaltunk – szintén fontos feltétele, hogy a vállalaton belüli munkamegosztás, a 

koordináció kialakítása, azaz az ellátási lánc is zavartalanul működjön.  

 

 

1.2 A szolgáltatások, mint a szükséglet kielégítés eszközei 

 

1.2.1 A szolgáltatások jelentősége, csoportosítása 

 

A közelmúlt időszakára a szolgáltatási szektor rendkívül dinamikus fejlődése figyelhető meg, 

és súlya a GDP-ben növekvő tendenciát mutat. A szolgáltatási szektor fejlődésének mozgató 

rugói a társadalomra jellemző sajátosságokban is keresendők. A fejlődésre ható fontosabb 

tényezők, okok az alábbiakban foglalhatók össze: 

 

Demográfiai változások 

 Népesség öregedése/korösszetétel, például: életjáradék program (HILD ingatlan 

alapú életjáradék) 

 Házasságkötések csökkenése 

 Születések számának csökkenése 

 Egyedül élő vagy egyszülős háztartások számának növekedése. 

Jövedelmek polarizálódása miatt – Magyarországon ez különösen szembetűnő – különböző 

„rétegszolgáltatások” jöttek létre, például adósság rendező hitelezés a Budapest Bank 

szolgáltatása 

Jólét növekedésének nagy szerepe volt abban, hogy a korábban rétegszolgáltatásnak 
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minősülő telefon előfizetés várakozási ideje megszűnt, ma már tömegesen vásárolják a mobil 

telefont, az internetet stb. 

Életmódváltozás indukált nagyon sok új szolgáltatást, „megjelent az egészségipar” dinamikus 

növekedés következett be a gyógyszállodák kapacitásában. A környezet és 

egészségtudatosság erősödése hívta életre például a szelektív hulladékgyűjtést 

Globalizálódás, ami a világ egységesedését eredményezi, például a gyorséttermek térhódítása. 

Technológiai fejlődés szintén új szolgáltatásokat alakított ki, számítástechnikai eszközök 

használata a kommunikációban, a gazdasági életben, stb. 

Jogi környezet szintén fontos tényezőként szerepel a szolgáltatás egyes területeit illetően, 

például jogi képviseletek, jogértelmezésekben való tanácsadás, stb.  

 

Az elhatárolás termék/szolgáltatás között nem egyszerű. Az elhatárolásnál olyan „termékről” 

van szó, ahol nemcsak a „termék” fizikai jellemzői játszanak szerepet, hanem az adott ügylet 

körülményei is. Adott esetben lehet valami termék, másik esetben szolgáltatás, például egy 

üveg egri bikavér az üzletben termék, étteremben felszolgálva szolgáltatás. A fenti 

megállapítás fordítva is igaz, egy hidegtál megrendelésre szolgáltatás, ha ezt egy üzletben 

vásároljuk, termék. A szolgáltatás alapvetően termelő, vagy nem termelő jellegű lehet. Főbb 

sajátosságaik az alabákban foglalható össze: 

 
Termelő jellegű szolgáltatás 

 

Nem termelő jellegű szolgáltatás 

Azok a munkák alkotják, amelyek közvetlen 

kapcsolatban vannak az anyagi termeléssel, amelyek 

megőrzik, helyreállítják az anyagi javak 

használhatóságát (pl.: gépek javítása, karbantartása), 

továbbá azok a tevékenységek, amelyek megőrzik az 

anyagi javak, a termékek minőségét (pl. raktározás) és 

azok a tevékenységek, amelyek eljuttatják a terméket a 

fogyasztóhoz (pl. szállítás, kereskedelem) és végül az 

anyagi termeléshez kapcsolódó: kutató, tervező, 

irányító munka, energia- és áramszolgáltatás 
produktív szolgáltatások, növelik a GDP-t.. 

Az a tevékenység, ami nem kapcsolódik közvetlenül az 

anyagi javak előállításához. Improduktív munkának 

nevezzük. Nem növelik a nemzeti jövedelmet 

közvetlenül, például az orvosi ellátás, színház, oktatás, 

államigazgatási tevékenység, stb. 

 

A szolgáltatások csoportosítása, osztályozása több szempont alapján történhet. A 

csoportosításnál kiemelten kell megemlíteni a KSH módszerét, ez az alapja a statisztikai 

számbavételnek (SZJ – Szolgáltatások jegyzéke, TEÁOR
1
 kód). A KSH besorolása, másfajta 

logikán alapul, mint például. ha elemzési célokra strukturálnánk a szolgáltatásokat. (A KSH-

szerinti csoportosítás a teljesítmények számbavétele miatt fontos). A csoportosítás egyéb 

szempontok alapján is történhet. A különböző szempontok szerinti csoportosítás az 

alábbiakban összegezhető: 

 

Kézzelfoghatóság: lehet kézzelfogható; például hajvágás, nem kézzel fogható szolgáltatás pl. 

a gyógykezelés, stb. 

Az előállítási folyamat sajátossága szerint lehet 

 Eszközorientált (a szolgáltatás forrása egy konkrét eszköz, például az autómosók, 

légi irányítás) 

 Emberorientált (a szolgáltatás lényegét az emberek közötti interakció adja, például 

a vendéglátás, stb.). 

                                                 

 
1
 Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere 
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A fogyasztó azonosíthatósága alapján a szolgáltatás lehet; 

 Piacositható szolgáltatás. (azonosítható a fogyasztó, a szolgáltatásért díjazás 

kérhető, például áram-, gázszolgáltatás, stb.) 

 Nem piacositható (a felhasználói kör nem ismert, díjazás nem kérhető, például 

közszolgáltatás, rendőrség, stb.) 

A termeléshez való viszony alapján 

 Átfogó értelemben minden termelési tevékenység egyben szolgáltatás is a fogyasztó 

számára 

 A szűkebb értelemben vett termeléshez is kapcsolódnak szolgáltatások (marketing 

tevékenység) 

 Alapvető szolgáltatások esetében az igény kimondottan a szolgáltatásra irányul, 

például orvosi ellátás, stb. 

A fogyasztóhoz való viszony alapján a szolgáltatás időbeni megvalósulása a mérvadó. E 

szempont szerint a szolgáltatásokat az alábbiak szerint osztályozhatjuk: 

 Folyamatosan megvalósuló szolgáltatások például a biztosítás, jogi védelem, stb.. 

 Nem folyamatos, de ismétlődő szolgáltatások például a karbantartás 

 Közvetlen, végső felhasználásra szánt szolgáltatások például a vendéglátás 

szolgáltatásai, stb.  

A szállíthatóság alapján a szolgáltatás lehet 

 Szállíthatók, ill. távolabbra is értékesíthető szolgáltatások, például banki 

szolgáltatások, átutalás, betétlekötés, stb. 

 Nem szállítható szolgáltatások. Csak egy adott helyen jönnek létre, ilyen esetben 

közvetlen a kapcsolat a fogyasztó és a termelő között, például fodrász, kozmetikus, 

színház, éttermi és szállodai szolgáltatások. A fogyasztó megy a szolgáltatás helyére, 

vagy fordítva, a szolgáltatás megy a fogyasztóhoz, például a vendéglátásban a 

kitelepülés, stb.  

A szolgáltatások alanya és fizikai megfoghatósága alapján a csoportosítást a 1. táblázatban 

foglaltuk össze  

 

1. táblázat: A szolgáltatási tevékenység alanyai 

 

 
 Megfoghatóság Emberek Dolgok 

 

A szolgáltatás 

fizikailag 

 

 

Megragadható 

„1” 

Emberi testre irányuló szolgáltatás; 

egészségügyi ellátás, divatszalon, 

étterem, fodrász           

„a” 

Fizikailag megragadható dolgokra 

irányuló szolgált., fuvarozás, 

javítás, ruhatisztítás 

„b” 

 

Nem megragadható 

„2” 

Szellemi jellegű szolgáltatás; 

oktatás, tanácsadás, színház 

 

„a” 

Megfoghatatlan dologra. irányuló 

szolgáltatás; banki szolgáltatás, 

biztosítás, könyvelés 

„b” 

Forrás: Chikan (2005) 

 

 

„1”-„a”: A vevő közvetlenül részt vesz a szolgáltatás előállításában, illetve közvetlenül veszi 

igénybe azt például a vendéglátás, gyógymasszázs, stb. 

„1”-„b”: A vevő csak elindítja a szolgáltatást. A változás nem a vevőre, hanem tulajdonára 

irányul. 

A fenti két rendszer között jelentős tartalmi különbségek vannak. Az „1”-„a” esetben a vevő 

kapcsolata a szolgáltató személyzettel erőteljesebb, kockázatérzékelése szintén. Például műtik 
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a „vevőt” vagy a kocsiját viszi ugyanez a vevő a szervizbe.  

„2”-„a”: A szolgáltatás megfoghatatlan, de a szolgáltatás maga is megfoghatatlanra irányul. 

Például a távoktatás tudatunkra irányul, a színházi előadás szintén, stb. 

„2”-„b”: A szolgáltatás a tulajdonunkra irányul, szintén megfoghatatlan, nagyon fontos hogy 

a folyamat zavartalanul menjen végbe, ne ragadjon be a bankkártya, stb. 

Az egyes sajátosságok hatására a folyamatok szervezésénél nagyon oda kell figyelni. Az „1”-

„a” és „2”-„b” eseteknél kritikus pont a folyamat zavartalansága, ennek megszervezése 

kiemelt szerepet kell, hogy kapjon, mivel a vevő közvetlen részese a folyamatnak. Nagyon 

fontos szempont kell, hogy legyen a vevő elégedettségének biztosítása, remek a frizura, 

kiváló volt az étel, nem ragadt be a bankkártya, stb. Ehhez azonban nagyon is ismerni kell a 

vevői szokásokat, a vevő elvárásait is. Az „1”-„b” eset, kvázi termelésnek is felfogható, 

mivel a vevő nincs jelen a folyamatban. A vevő tulajdonát kell megfelelő állapotba hozni. 

Számára a végeredmény a fontos, a jó megbízható teljesítmény.  

 

A szolgáltatások csoportosításának további szempontjai is vannak. Ezen további szempontok; 

 A szolgáltatás egyedisége, sztenderdizálása. 

 Az egyéni képességek – szakértelem, egyéni döntéshozatali képesség - fontossága 

szerinti csoportosítás. A professzionális szolgáltatásoknál – orvos, ügyvéd, nagyon 

fontos szerepet kapnak. 

 A kereslet és a kínálat viszonya szintén nagyon fontos szempont a 

csoportosításnál. Gondoljunk a kereslet ingadozására, a keresletingadozás mértéke 

nagy, vagy nem jellemző. Az idegenforgalomban a szezonokhoz kötődő 

keresletingadozás hatása az erőforrások tervezésére, a kapacitáskihasználásra 

jelentős hatással van.  Vannak olyan szolgáltatások, amelyek rugalmasan képesek 

alkalmazkodni a kereslet ingadozásához, például a csúcsidőszakok kielégítése a 

villamos energiaellátásban, stb. 

 

1.2.2 A szolgáltatások áru és folyamatjellege 

 

A szolgáltatás ellátási és értékláncának említésénél utalás történt a szolgáltatás sajátosságára, 

és kiemelten említettük, hogy e sajátosságokat a menedzsment funkciók gyakorlati 

alkalmazásánál fontos szempontként kell kezelni. A kapcsolódó menedzsment funkciók 

illetve a jegyzet ismeretanyagát is figyelembe véve, e sajátosságokat részletesebben is ismerni 

kell. A kapcsolódó kérdések tárgyalásánál az idegenforgalom, mint szolgáltatás területére 

fókuszálunk. A legfontosabbnak ítélt sajátosságokat az alábbiakban foglaljuk össze:  

 

A szolgáltatások árujellege: 

Ahogy azt az előzőekben láttuk, a turisztikai termékek fontos sajátossága, azok komplexitása. 

A fizikai termékek esetében a kereslet-kínálat két oldalán szokás, szállítóról és vevőről 

beszélni, addig a szolgáltatások esetében a szolgáltató, és az igénybe vevő fogalmakat 

használjuk, utalva az ellátási lánc sajátosságaira. A szolgáltatási ellátási lánc esetében a 

tranzakció szereplőin túlmenően a szolgáltatási termék is lényegesen eltér – ahogy ezt láttuk – 

a fizikai terméktől. A sajátosságok közül az egyik leglényegesebb különbség a szolgáltatás 

fizikai termék- tartalom mértékével magyarázható.  A fizikai termékek esetén a potenciális 

vevő egy tárgyi objektumot vásárol szükségletei kielégítésére, és a tárgy megoldást nyújt 

problémái megoldására. A különböző porszívók közül a termékválasztás során fontos üzenete 

van a termék fizikai megjelenésének, a tranzakció végére azonban már annak használhatósága 

a döntő. A tárgyiasultság tehát funkcionális és esztétikai közvetítő szerepet tölt be. A legtöbb 

szolgáltatás esetében a fizikai objektum hiányzik. A szolgáltatásáru úgy oldja meg az igénybe 



 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

vevő problémáját, hogy az áru nem megfogható objektum. A fogorvos a helyreállító (tömés, 

pótlás) jellegű beavatkozás mellett bizonyos esztétikai igényeket is kielégít, lehetőleg 

fájdalommentesen. Jóllehet a szolgáltatási folyamatban számos fizikai elem van, azonban 

ezek önmagukban nem oldják meg az igénybevevő problémáját, csak a szolgáltató szellemi 

teljesítményével együtt. A valóságban az áruféleségek mindig a két tartalom valamely 

keverékei. A fizikai és nem fizikai kettősség problémája alapján, a szolgáltatások piacán 

kétféle árut különböztetünk meg: amelyek fizikai javakat is tartalmaznak, a másik csoportot a 

tiszta szolgáltatások képezik  

 

A szolgáltatástermék fizikai tartalma háromféle lehet: 

 Az egy tranzakcióban elfogyasztott fizikai tartalom, amely a nem fizikai szolgáltatás 

közvetlen fizikai összetevője. Ilyenek a kirándulóhely büféjében elfogyasztott étel-ital. 

A tradicionális étteremben ennek a fontossága nagyobb, mint a nem-fizikai előnyöké 

(gyorsaság, sztenderdizáltság – gyorsétteremben). 

 A második típusa a fizikai tartalomnak a termék környezete. Azok a fizikai elemek 

tartoznak ide, melyeket az igénybe vevő nem fogyaszt el egy alkalommal (de 

amortizálja), a tranzakciók hátteréül szolgálnak. Ilyenek lehetnek a teljesítéshez 

használt eszközök, a szolgáltatás helyszínének fizikai elemei, vagy a frontszemélyzet a 

maga fizikai megjelenésével. 

 Bizonyos szolgáltatástípusoknál megjelenik a szolgáltatásfolyamatba bevitt fizikai 

tartalom (hozott anyag). A vendég feje, haja a fodrásznál, a turista gyomra az 

étteremben a szolgáltatásügylet „legnehezebben kezelhető elemei. Amíg az előző kettő 

fizikai dimenzió, és akár a költségszempontoknak megfelelően is viszonylag szabadon 

alakíthatóak, addig ez utóbbi a szolgáltató számára adottság, amelyet vagy elfogad, 

vagy elutasít, módosítására nincs lehetősége. Megjegyzendő azonban, hogy ezeknek 

az adottságoknak a figyelembevételével történő szolgáltatásnyújtás a sikeres üzlet 

alapja! 

 

A fizikai tartalom több vonatkozásban is fontos jellemző lehet, mivel első igénybevételkor ez 

az egyetlen kézzelfogható információ a termékre vonatkozóan. Amennyiben csökken annak 

jelentősége a szolgáltatásban, annál inkább nő a nem fizikai jellegből adódó kockázatérzet. A 

szolgáltatások megítélése szempontjából ekkor a termék jellemzői közül a nehezen 

értékelhető tapasztalati és bizalmi jellemzők kerülnek előtérbe. A turisztikai terméknek, mint 

szolgáltatásárunak a megtervezéséhez nélkülözhetetlenül fontos az áru természetének alapos 

ismerete. Négy alapjellemzőt, és az általuk okozott sajátosságok közül azokat emeltük ki, 

amelyeket a HIPI-elv fogalmaz meg. (Zeithaml (1985):   

 

H (Heterogenity)-változékonyság: a szolgáltató teljesítménye térben és időben ingadozó. Ez 

részben a szolgáltatás természetéből adódik, részben pedig az emberi tényező következménye. 

Fontos megemlíteni, hogy a változékonyság enyhíthető, de teljességgel nem zárható ki. A 

fogyasztói szubjektivitás az a további tényező, mely ingadozásmentes szolgáltató mellet is 

szerepet játszik a szolgáltatás eredményének változékonyságában. Ennek kockázata annál 

nagyobb, minél nagyobb a szolgáltatás személyi tényezőinek aránya. A szolgáltatás 

heterogenitása a minőség egyenletessége szempontjából fontos minőséget alakító tényező. Az 

egyenletes minőség biztosítása nem egyszerű feladat az ember önszabályozó mechanizmusa 

következtében, ezért – főként a több frontszeméllyel dolgozó (multi-perszonális) szolgáltatók 

esetén – kiemelt fontosságú a személyek kiválasztása, tréningeztetése, motiválása. 

 

I (Intangibility) - megfoghatatlanság: a szolgáltatás fizikai jellemzőiről nem tudunk 
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információt szerezni (tapintás, ízlelés, szaglás), mivel nem tárgyiasult formában van jelen. E 

jellemzőkről csak akkor tudunk véleményt alkotni, ha átéljük a szolgáltatás igénybevételét 

(tapasztalati termék!). A szolgáltatások esetén tehát nincs áruminta (nem fizikai elemek). A 

vevő a vásárlási döntését megelőzően fontosnak tartja a terméknek legalább részleges 

megismerését, anélkül, hogy azt meg kellene vennie. A szolgáltatások esetében ez lehetetlen, 

azt át kell élni, legalább egyszer meg kell vásárolni. Az előzetes termékkép hiányában 

rendkívül fontos szerepet kap a szájreklám, de kockázatosabb szolgáltatásoknál megnő a 

márkahűség jelentősége. 

 

P (Perishability) – nem tárolható: a fel nem használt, el nem fogyasztott szolgáltatás, nem 

pótolható, és nem is raktározható. Mindez a sajátosság a szolgáltatás nem fizikai jellegéhez 

kapcsolódik (mosoly, naplemente). Igaz ez egy írásos információs tájékoztató anyagra is, ahol 

ugyan olvasás után tárolhatjuk, de a szolgáltatás maga az információ, amelyet olvasáskor 

elfogyasztunk, a papír csak az üzenetet hordozó tárgyi eleme a szolgáltatásnak.  

 

I (Inseparability) – elválaszthatatlanság: a szolgáltatás nyújtása és elfogyasztása térben és 

időben elválaszthatatlanok. Egy időben, és egy helyen történik a termelés és fogyasztás, a 

frontszemélyzet, és az igénybe vevő egyidejű jelenlétében. Az ellátási lánc tehát kettő 

szereplőre korlátozódik, a termelő egyben a végső forgalmazó és a vevő a végső fogyasztó.  

 

A szolgáltatástermék folyamatjellege 

A szolgáltatás-termék egyik legfontosabb jellemzője az a kettősség, mely szerint a piacon 

egyszerre kell eladni a szolgáltatás folyamatát, és eredményét, valamint hogy a vevő aktív 

szereplője a folyamatnak. A szolgáltatóvállalat háttérintézménye a backoffice, a hozzá tartozó 

személyzettel és eszközrendszerrel. A háttérműveletek helye, itt az igénybe vevők jelenléte 

felesleges, vagy nem célszerű. A látható rész a frontvonal, ugyancsak két összetevővel: 

látható tárgyi tényezők, valamint a kapcsolati személyekkel (contact personal). Az utóbbiak 

megjelenése is beletartozik fizikai elemek csoportjába. A frontvonalnak a háttérszervezet a 

kiszolgálója, közöttük állandó vagy időszakos kapcsolat van. A modell eleme maga a 

szolgáltatás áru, belőle akár több is látható a tranzakció színhelyén.   Az igénybe vevő, aki 

aktívan részt vesz a szolgáltatásban. Más igénybe vevők, akik más ügyletben vesznek részt, 

vagy várakoznak.  

 

A szolgáltatásterméknek elválaszthatatlan része a folyamat is, ami mindig az adott konkrét 

szolgáltatástól függ. Hogy a vevő – aki egyben fogyasztó is - számára az árujellegnek, vagy a 

folyamatnak van-e nagyobb a jelentősége, az mindig a szolgáltatás-terméktől függ. A 

szolgáltatásügyletet folyamata három szakaszra osztható: 

 

 Első szakasz: A szolgáltatáspotenciál, a szolgáltató képesség, a felkészülés a 

teljesítésre. 

 Második szakasz: A tulajdonképpeni teljesítési folyamat, ebben találkozik a vevő és 

az eladó. A vevő magával hozza a szolgáltatásra vonatkozó előzetes elképzeléseit 

(előítéleteit), és az esetlegesen szükséges „hozott anyagot”. A vevő által a 

szolgáltatásfolyamatba vitt fizikai tartalom marketing szempontból kritikus, bizonyos 

mértékben ismeretlen elem, amely szubjektivitásból és információhiányból eredően 

nagyfokú bizonytalansággal terhelt, melyre a szolgáltató a leggondosabb 

előkészítéssel sem tud felkészülni. Ilyen például az igénybe vevő együttműködési 

készsége. 

 Harmadik szakasz: Végső soron az eredmény szakasza, a vevő kilép a szolgáltatási 
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folyamatból, magával viszi az élményeit, és értékeli a kapott szolgáltatást. A 

szolgáltatás megítélésében jelentős a szubjektív értékítélet, ezért, a kapcsolódó 

kutatási eredmények – amelyek egyébként a marketing szempontjából fontosak 

lennének – kevésbé általánosíthatók. Különösen nagy heterogenitás jellemzi a 

turisztikai szolgáltatások megítélését, mivel ahány utas, annyi elvárás fogalmazódik 

meg, annyiféle elemet preferálnak (napsütés, konyha, természet, stb.), ezért a 

vevőorientációt nagymértékben nehezíti. 

 

 

1.2.3 A sajátosságok kölcsönhatásai és eredményük a szolgáltatástermékre 

 

Az előzőekben vázolt ismeretek alapján a szolgáltatástermék ellátási láncának sajátosságai 

közül hangsúlyozottan az alábbiakat tartjuk fontosnak megemlíteni:  

 

Emberi tényezők (people): az összes személy, aki hat az igénybe vevő által észleltekre, 

szerepet játszanak a szolgáltatás-ügyletben.  

 

Tárgyi elemek (physical evidence): a szolgáltatás környezetét nyújtó elemek, ahol a vevő és 

szolgáltató közti interakció lezajlik, valamint azok a tárgyi elemek, amelyek a jobb 

szolgáltatást, kommunikációt segítik.  

 

Folyamat mixelemek (process): eljárások, mechanizmusok, tevékenységfolyamatok, amelyek 

rendszere létre hozza a szolgáltatást.  

  

A termék maga, a nyújtott nem fizikai attrakció, amely a turizmusban lehet akár egy 

élményekkel teli körutazás is. A termékkel kapcsolatos egyik legnagyobb probléma az, hogy a 

nem-fizikai természet következtében a szolgáltató kínálata nem kézzelfogható, a potenciális 

vevők számára a kínálat azonosítása bonyolult feladat. A termék megnevezése szolgáltat 

ugyan információt, de a szolgáltatás folyamata, annak eredménye ismeretlen a vevő számára. 

A szolgáltatásokkal kapcsolatos alapdilemma a sztenderdizálás foka, illetve az adaptáció 

mértéke. Az első előnye a könnyebb azonosítás, és ellenőrizhetőség, az utóbbié az igénybe 

vevők elvárásainak fokozottabb figyelembe vétele. 

 

A szolgáltatástermékek választékában megkülönböztetünk alap- és kiegészítő 

szolgáltatásokat. Az alapszolgáltatás a főszükséglet kielégítésére szolgál, a kiegészítő 

szolgáltatás a főszükséglethez kapcsolódó kisebb jelentőségű kiegészítő szolgáltatás. Ezek 

együttesen alkotják az össz-szolgáltatást. A szolgáltató termékét képező 

szolgáltatáskomplexummal kapcsolatosan fontos annak rendszerszemléletű kezelése, mivel 

ezek egymással szorosan összefüggve elégítik ki a cél szegmentumok igényeit. A 

termékkínálatban gyakori az olyan eset, amikor a kiegészítő szolgáltatások más 

szegmentumok részére az alapszolgáltatást jelentik, ezek, az un. származtatott 

alapszolgáltatások.  

 

Példaként vegyük alapul a borturizmust. A borturizmusban a borút kínálata többfajta vonzerőt 

is felhasznál turisztikai termékei kialakításánál. Szőlő és borkultúra, gasztronómia, 

hagyományok, vidéki élet, természet közelsége, aktív kikapcsolódás lehetősége. A lényeget 

ugyan a bor jelenti, de számos kiegészítő turisztikai termék teheti a kínálatot gazdagabbá. A 

szolgáltatások komplex rendszerét az azt alkotó különböző fontosságú szolgáltatások hozzák 

létre. A borút szolgáltatáscsoportjai a következők lehetnek: 
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Borra alapozott terméklánc: 

 Üdülés bortermelő gazdánál 

 Bórkóstolás + vendéglátás 

 Boreladás+ kóstolás 

Kiegészítő termékcsoportok: 

 Kulturális, sport, szabadidő programok 

 Szálláshelyek (hotel, panzió,kemping) 

 Gasztronómiai létesítmények (étterem, csárda) 

További szolgáltatások, kiegészítő programok: 

 Falusi turizmus, 

 Kismesterségek 

 Természetjárás, 

 Kerékpáros, lovas program, 

 Kulturális, művészeti program, helyi rendezvények, 

 

A borút szolgáltatáscsoport az alábbi szolgáltatásokból állhat össze: 

 

Alapszolgáltatás: A szőlő- és borkultúra megismertetése. 

Kiegészítő szolgáltatások: Szállásadás, ellátás. 

 

Ahogy erre az előzőekben utalás történt, a szolgáltatási szektor vállalatainál sem 

elhanyagolható terület a szolgáltatások választékának alakulása, annak ellenére, hogy a 

szektor számos egyedi sajátosságokkal rendelkezik. E sajátosságokat a szolgáltatás, mint 

„termék” tervezésénél figyelembe kell venni. Látni kell azt a nagyon fontos sajátosságot, 

hogy egy szolgáltatási rendszer annál jobban tisztán szolgáltatás jellegű, minél jobban 

egybeesik a szolgáltatás előállítása és annak igénybevétele, illetve elfogyasztása. A 

sajátosságok közül az alábbiakat célszerű figyelembe venni a tervezésnél:  

 

 Ha a szolgáltatás előállítása és elfogyasztása párhuzamosan történik, nincs 

lehetőség az esetlegesen előforduló hibák korrigálására. 

 A párhuzamosság arra készteti a szolgáltatási termék tervezőit, hogy a szolgáltatás 

minősége a lehető legkisebb mértékben függjön a front személyzettől, azaz a 

szolgáltatást nyújtó személyétől. Ilyen szolgáltatás esetén a fogyasztó értékítélete 

az egyetlen forrás a minőség megítélését illetően. Ilyen esettel találkozhatunk 

például a McDonald’s szolgáltatásainál, ahol a termék minősége sztenderdizált.  

 Mivel az ún. tiszta szolgáltatás fizikailag nem megfogható, elsődleges cél a 

fogyasztó figyelmét a minőségre irányítani. Nagyon fontos ilyen szolgáltatásoknál 

a vizualitás biztosítása, például egy étterem esetében a tisztaság, a berendezés, stb. 

Ez azért fontos, mert a fogyasztó jelen van, aktív részese a folyamatnak. 

 Mivel a szolgáltatás mulandó (nem készletezhető) a kapacitások tervezésénél erre 

figyelemmel kell lenni, a csúcsidőszakra kell tervezni a kapacitást.  

 Fontos sajátosság, hogy számos szolgáltatás esetében a piacra való belépési korlát 

relatíve alacsony, például relatíve kisebb egy fodrászüzlet alapításának induló 

tőkeigénye, mint egy pékségé. 

 A szolgáltatás nyújtása és elfogyasztása egy időben, vagy némi időeltolódással 

történik, 

 Szolgáltatás előállításánál a vevő is jelen van, azaz a fogyasztó (termék 
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előállításánál csak az alkalmazottak, a vevő nincs jelen) 

 Vevő nemcsak részese, de formálója is a folyamatnak,  

 A vevő találkozik a vállalat látható és láthatatlan környezeti tényezőivel. A látható 

környezet elemei: 

Humán erőforrás – front személyzet, akivel a vevő kapcsolatba kerül,         

például: a banki ügyintéző, taxi sofőrje, recepciós, stb. közvetlen   

kapcsolat alakul ki az érintettek között. 

Látható tárgyi környezet- a szolgáltató helyiség milyensége alapján már a vevő 

véleményt alkot. Például ízlésesen megterített asztalok, kellemes színvilág, 

kellemes zene stb. jó hatással van a vevőre/vendégre, stb. 

 A munkaerő, mint input itt is szükséges, de a kiválasztásnál már differenciált 

szempontok érvényesülnek, például kettő idegen nyelv ismerete, stb. 

 Más vevők ők is jelen vannak egyidejűleg, például az étteremben a dohányosok és 

nem dohányzók kezelése, stb.  

 

A láthatatlan környezet elemei megegyeznek a terméket előállító vállalatéval, ugyanúgy 

működnek, a vállalat, mint rendszer alrendszerként. Szerepük ugyanolyan meghatározó, 

például a konyha műszaki felszereltsége (a menedzsment milyen döntéseket hoz ezzel 

kapcsolatban), a banki ügyintéző munkáját nagymértékben befolyásolja a számítógépes háttér 

kapacitása, nem örül a vevő, ha lefagy a rendszer, ezért nehézkes az ügyek intézése, stb.  

 

 

1.2.4 A szolgáltatások marketingjének főbb sajátosságai 

 

A tárgyalt sajátosságok miatt a szolgáltatást különleges áruterméknek kell tekinteni, és e 

sajátosságok a kapcsolódó menedzsment funkciónak, így a tervezésnek és ezen belül a 

marketingnek is meghatározó elemei lesznek.  Úgy adjuk el a szolgáltatás-terméket, hogy a 

vásárló „kosara” üres, a pénzéért nem kap semmi megfoghatót. A marketing magyarázza meg 

a termék előnyeit (a szolgáltató ígéretét), a szolgáltatás összetevőit illetően. A szolgáltatások 

fizikai összetevői ilyen értelemben kitüntetett szerepet kapnak, mert üzenetet hordoznak a 

nem fizikai szolgáltatás színvonaláról, az elfogyasztott inputok, valamint a tárgyi környezet 

vonatkozásában. A vendég által bevitt fizikai szolgáltatástartalom is beépül a szolgáltatás 

minőségképébe, így tehát fontos, hogy a szolgáltató világos elvárásokat fogalmazzon meg 

ezzel kapcsolatban, tudni kell nemet mondani. Bizonyos turizmusfajtáknál ennek különösen 

nagy jelentősége van. 

 

Kiemelten kell megemlíteni, hogy a szolgáltatási szektor vállalatainál sem elhanyagolható 

terület a szolgáltatások választékának alakulása, annak ellenére, hogy a szektor számos egyedi 

sajátosságokkal rendelkezik. E sajátosságokat a szolgáltatás, mint „termék” tervezésénél is 

figyelembe kell venni.  

 

Az előzőekben tárgyalt ismeretanyag alapján könnyen belátható, hogy a szolgáltatások 

marketingjének sajátosságai a szolgáltatás-termék sajátosságaiból eredeztethetők. Alapozva a 

képzési programban szereplő, kapcsolódó tantárgyak ismeretanyagára is, csak azon kérdések 

tárgyalására fókuszálunk, amelyeknek szükséges a felelevenítése, illetve amelyek új 

ismeretanyagként kezelendők a szolgáltatást nyújtó vállalatok marketingstratégiájának, illetve 

marketing kommunikációjának kidolgozásánál. A tárgyalt sajátosságok a 

marketingtevékenység számos területét érintik. E területek és az említett sajátosságok közül 

az alábbiakat tartjuk fontosnak kiemelni: 
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A marketing mix:  
Az 1.2.3. alfejezetben a kiemelt sajátosságok - Emberi tényezők (people), Tárgyi elemek 

(physical evidence), Folyamat mixelemek (process) – az ismert 4P
2
 kiegészítését jelentik a 

szolgáltatások esetében, tehát a marketing-mix ezzel a három eszközcsoporttal bővíthető. Az 

így értelmezett eszközöket a szolgáltatások 7P-jének nevezzük.  Nem véletlen az, hogy a 

szolgáltatások esetében a kiemelt tényezők között szerepel az ember. Ez az állítás egyaránt 

vonatkozik a szolgáltatást nyújtóra és a vevőre egyaránt. /Gondoljunk a frontvonalra és a 

hozott anyagra/. Turisztikai szolgáltatásoknál a technológiai környezet is jelentős befolyással 

bír, és ebből a szempontból az adott kultúra szerepe is meghatározó, illetve meghatározó 

lehet.  A folyamat mixelemek a különböző eljárásokat, módszereket jelentik, melynek elemei 

nagyon sokféle lehet, egy vendéglátó egység esetében pl. a kínált ételek elkészítésének módja, 

a felszolgálás milyensége, a számla kivitele, a fizetés módja, a z étterem tisztasága, a világítás 

milyensége stb.  

 

 A szolgáltatástermék pozicionálása 

A mix kialakítás első feladata. Többé-kevésbé egyesül a termékek pozicionálásával. 

Ugyanakkor látni kell azt, hogy a versenyképességet megalapozó versenyelőnyök mások a 

szolgáltatásoknál, mint a termékeknél. A pozicionálás végső soron a marketing alapját képezi. 

A helyes pozicionáláson alapul a marketingstratégia és egyértelműen meghatározza a 

marketingmix elemeit is, a marketingkommunikáció eszközrendszerét és annak gyakorlati 

megvalósulását is. A pozicionálás eredménye az adott szolgáltatás-termék 

versenyképességének feltárása, és azon eszközök meghatározása, amelyek alkalmasak arra, 

hogy az előnyöket tudatosítsa a vevőben. A pozicionálás egyik legfontosabb eszköze a 

reklám. Kiemelten kell megemlíteni, hogy a pozicionálás nem függetleníthető a vevőtől 

(célcsoporttól) és az adott piactól sem. Azt a versenyelőnyt kell kommunikálni, ami a 

célcsoport számára valóban fontos. A szolgáltatástermék versenyelőnye alapulhat; 

 - a minőségen, 

 - a kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokon, 

 - a termék innovatív jellegén, 

 - az áron, 

 - az imázson, 

 - a kiszolgálás egyediségén, stb. 

A pozicionálás folyamata az alábbi területekre terjed ki: 

 - a piac elemzése (a vevőket célozza) 

 - a vállalat erőforrásainak feltérképezése (miben vagyunk erősek) 

 - a vállalat versenypozíciójának elemzése (azt mutatja meg, hogy milyen a jelenbeli    

        pozíciónk). 

A pozicionálás eredményei alapján, az alábbi stratégiák kialakítására van lehetőség a 

szolgáltatásterméket kínáló vállalat/szervezet esetében: 

 

 Egyedi szolgáltatástermék kialakítása és nyújtása a célcsoportnak 

 A célcsoport igényeit vevőre szabottan, komplexen kielégítő szolgáltatás nyújtása. 

 Olyan ár alkalmazása, amelyben az ár-érték arányt alapul véve, a vevő jelentős 

értéktöbbletet kap az adott áron. 

 

A márkázás kérdése: 

                                                 

 
2
 Product: termékek/szolgáltatások; Price: Ár; Promotion: Kommunikáció; Place: Értékesítési csatornák 
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A szolgáltatástermék sajátosságaiból adódik, hogy a vevő kevés kézzelfogható információval 

rendelkezik, tehát ennek hiányában kockázatot vállal. Tehát kevés a keresési tulajdonság. A 

márkaépítés csökkenti a kockázatot, mivel egy adott márka hordozza az elvárt minőség és jó 

szolgáltatási színvonal lehetőségét. A gyakorlati életből számos példát lehet hozni, a név sok 

mindent jelez, úgy is fogalmazhatunk, hogy a szolgáltatástermékek esetében a márka 

személyes kapcsolat helyettesítője. 

 

A minőség kapcsolódó kérdései: 

A vevő elégedettsége a szolgáltatás minőségéről csak akkor derül ki, amikor azt igénybe 

vette, illetve „elfogyasztotta”. Tehát a megtörténteket nem lehet meg-nem-történtté tenni, 

nincs visszaút. Ahogy ezt láttuk, ebben rejlik az egyik legnagyobb kockázat. Ebből 

következik, hogy a szolgáltatástermék esetében kiemelt figyelmet kell fordítani a vevők 

magatartására, a működés minőségére. Ennek biztosítása, illetve megalapozása viszont már a 

tervezés fázisában kezdődik, amikor a tervezés folyamán el kell dönteni pl. hogy 

 - kik legyenek a beszállítók, 

 - bővíthető-e a termékválaszték,  

 - hogy alakítsuk ki vagy őrizzük meg a vállalkozás imázsát,    

 - milyen legyen a PR, 

 - megvannak-e a kiegészítő szolgáltatások nyújtásának feltételei, 

 - biztosítottak-e a minőségi szolgáltatás nyújtásának technikai feltételei pl. zene,  

   világítás, a berendezések állapota stb.) 

 

Az árpolitika:   

Az árképzés a szolgáltatások esetében számos sajátossággal bír. E kérdések részletes 

tárgyalása más tantárgyak tematikájában szerepel. Annyit azonban fontosnak tartunk 

megjegyezni, hogy marketing szempontból az az ár az elfogadható, amit a vevő hajlandó 

megadni a szolgáltatásért. Néhány iránymutató, illetve árat befolyásoló tényező, amelyeket 

indokolt figyelembe venni: 

 - a foglalkoztatás kapcsolódó kérdései, 

 - a versenytársak árai, 

 - a vállalat célja és részesedése az adott szolgáltatás termék piacán, 

 - a szolgáltatástermék árrugalmassága hogyan alakul, 

 - milyen elemekkel lehet az árat egyedivé tenni, stb. 

 

Az alkalmazni kívánt árpolitika marketing eszközei többfélék lehetnek, pl. különböző 

kedvezmények adása, „last minute” akciók, a korai fizetések jutalmazása. Kiemelten kell 

megemlíteni, hogy az árakra ható tényezők között meghatározónak kell tekinteni, a szervezet 

földrajzi értelemben vett helyzetét, pl. az étterem a belvárosban, központi helyen van, vagy a 

város szélén.  

 

Az erőforrás-kapacitások kihasználásának alakulása: 
A szolgáltatások keresletére – ezen belül különösen a turizmusra  -  jellemző az 

idényszerűség, azaz a kereslet ingadozása. Ezen túlmenően az is, hogy a kereslet pontosan 

nehezen prognosztizálható. Az elmondottakból következik, hogy a kapacitáskihasználás nem 

éri el a 100 %-ot. Mivel a szolgáltatástermék nem készletezhető, az igénybe nem vett 

szolgáltatástermék – pl. a ki nem vett szoba – elveszett a vállalat számára. A 

kapacitáskihasználás alakulása – a rendelkezésre álló erőforrások állandó költsége miatt – 

nagymértékben hat a vállalat profitjára. Ennek marketing vetülete is van, mivel a vevő 

számára a nagyfokú kapacitáskihasználás azt az információt hordozza, hogy a vállalat 
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valamilyen ok miatt nem képes eladni szolgáltatástermékét. Mivel ennek oka van – véli a 

potenciális vevő – másik vállalatot választ. A marketing kapcsolódó eszközeivel van 

befolyásolási lehetőség pl.; 

 - a vevők vásárlási szokásainak befolyásolására, 

 - kommunikációs üzenet alkalmazása – pl. reklám – más időpontok választása  

              céljából, 

 - a gyengébb forgalmat produkáló időszakokban árkedvezmény nyújtása (előszezoni,  

   utószezoni árak), 

 - erőteljes reklámtevékenység, 

 - új célcsoportok keresése, 

 - nyitvatartási idők változtatása, 

 - munkarend változtatása (túlórák), 

 - idénymunkaerő felvétele stb. 

 

A tárgyi környezet és a vásárlói magatartás: 

Ahogy láttuk, a vásárló a szolgáltató igénybevétele előtt tárgyi információkra tud csak 

támaszkodni. E tényezők közül az alábbiakat célszerű kiemelten is megemlíteni:z adott 

 

 Érzékszervi környezeti tényezők: Megvilágítás, hanghatások, zene, illatok, belső 

hőmérséklet, színek, stb. 

 A tér szervezése, a berendezések térbeli elhelyezkedése: Könnyen belátható, hogy 

hatással bírnak a vendég hangulatára, pl. az asztalok elhelyezése, az ülőhelyek száma 

egy asztalnál, stb. 

 Jel- és szimbólumrendszer alkalmazása fontos üzeneteket közvetíthet, pl. irányító 

eligazító jelek alkalmazása, viselkedési szabályok közlése – pl. Nemdohányzó rész-. A 

berendezések minősége is utal az elvárt viselkedési normákra, pl. pultos kiszolgálás 

berendezései, vagy egy első kategóriájú étterem berendezései között fennálló 

különbség.   

 

A tárgyi környezet, a tér-idő kapcsolata fontos marketing probléma is egyben. E 

kölcsönhatásokat jól kifejezik az alábbi példák is, pl. 

 - milyen tárgyi eszközök felelnek meg legjobban a frontvonal szükséges eszközeinek, 

 - milyen legyen a nyitvatartási idő, 

 - milyen belsőépítészeti megoldás felel meg legjobban a rutinszerű ügyek, és a       

              hosszabb időt igénybevevő ügyfelek elkülönítéséhez,  

 - a különböző célcsoportok –pl. gyermekek, családosok, fiatal korosztály stb. –     

              igényeinek egyidejű kielégítése, 

 

A fentiekben vázolt tényezők megfelelő kommunikációs stratégiákkal kezelhetők. E stratégiák 

főbb jellemzői az alábbiakban összegezhetők: 

 

 Láthatóvá tétel, azaz a szolgáltatás előnyeinek megjelenítése. 

 Asszociáció, amikor a szolgáltatást valamilyen kézzel fogható dologhoz kötjük, ami 

lehet egy tárgy, esemény stb. 

 Fizikai reprezentáció, amikor a szolgáltatás valamelyik fizikai elemét állítjuk 

középpontba 

 Dokumentáció, amikor a szolgáltatás minőségét, értékét kifejező tényeket közlünk 

valamilyen kommunikációban, pl. üzleti adatok megjelentetése írott sajtóban, szakmai 

cikk közlése a vendégforgalomról, stb.  
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2. A desztináció marketingjének sajátosságai 
 

2.1 A desztináció, mint termék 

 

A Desztináció és marketing menedzsment, a Desztináció marketing c. tantárgyak részletesen 

tárgyalják a desztinációval kapcsolatos fogalmak rendszerét, a kapcsolódó sajátosságokat, a 

desztináció menedzsment és marketing stratégiájának kérdéseit, stb. Ennek ellenére részben 

az ismeretanyag felelevenítése, részben a desztináció marketingkommunikációja 

ismeretanyagának megalapozása és megértése céljából szükségesnek tartjuk, hogy a 

legfontosabb sajátosságokat röviden áttekintsük, fókuszálva a marketingkommunikációra. 

Erre azért is szükségünk van, mert a marketing stratégia – mint cél és eszközrendszer, továbbá 

annak gyakorlati megvalósítása – nagymértékben függ attól, hogy mi képezi a marketing 
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stratégia tárgyát, nevezetesen, hogy a termék az; 

 árutermék, 

 szolgáltatás, 

 a település, térség, vagy éppen  

 a desztináció. 

Ahogy ezt az 1. fejezetben kifejtettük, a tárgyalt sajátosságok, mint pl. a szolgáltatások áru és 

folyamat jellege, a turisztikai termékek komplexitása, a fogyasztói igények változása stb. 

szükségszerűen idézték elő a marketing eszközrendszerének fejlődését is. Ennek nagyon 

fontos szerepe van abban, hogy a jelentkező sajátosságok kezeléséhez megfelelő eszközök, 

elemzési módszerek, algoritmusok állnak rendelkezésre. Ez azért is fontos, mert egy 

szolgáltatási termék vagy egy desztináció sajátosságait marketing szempontból – mint a 

marketing tárgyát – ugyanúgy kezelni kell tudni, mint egy dologiasult formában megjelenő 

áruterméket. Azt viszont látni kell, hogy a jelentkező sajátosságok a turisztikai termékek 

esetében rendkívül összetettek, komplex módon kezelendők és azt is fontos látni, hogy a 

desztináció szintjén, a desztináció terméke további sajátosságokkal rendelkezik. A jelenlegi 

helyzetet alapul véve, azt mondhatjuk, hogy a desztináció, mint termék és a desztináció 

turisztikai termékeinek értelmezése sem tekinthető egységesnek. A kapcsolódó feladatok és 

stratégiák megfogalmazásához viszont elengedhetetlen, hogy bizonyos definíciókat helyesen 

értelmezzünk. Ezen túlmenően a turisztikai termékekhez, a desztinációhoz köthető 

sajátosságok sem hagyhatók figyelmen kívül. A kapcsolódó definíciók helyes 

megfogalmazása és értelmezése azért nagyon fontos, mert egyértelműen behatárolja azt a 

területet, amely a vizsgálat tárgyát képezi. E területnek és sajátosságainak ismerete alapján 

lehet csak a szakmailag helyes elemzési módszereket, algoritmusokat megválasztani, a 

menedzsment funkciók gyakorlásához kapcsolódó ismeretanyagot behatárolni.  

 

A desztináció fogalmának értelmezését illetően, többféle felfogással lehet találkozni;  

 Gyakran előfordul, hogy a desztinációt azonosítják egy földrajzilag lehatárolt/ható 

egységgel. 

 Mások úgy vélik, hogy a földrajzi lehatároltság csak egy faktor azok közül, amelyek 

jellemzik – turisztikai szempontból – a desztinációt.  

 Olyan felfogással is lehet találkozni, hogy a desztináció termék, amely a turisztikai 

piacon versenyez más desztinációval, mint termékkel. 

Lehetne még folytatni a különböző meghatározásokat, értelmezéseket. Véleményünk szerint a 

desztináció a turisztikai termékek, mint komplex szolgáltatások és a vevők találkozásának 

színtere, melynek térbeni dimenzióját az adott területi egység kínálatában jelenlévő és a 

turista által igénybevett attrakciós pontok rajzolnak ki, illetve határoznak meg. Ismert, hogy 

az attrakció – általános megfogalmazásban - lehet minden (személy, tárgy, hely, tevékenység, 

stb.), amely embereket annak felkeresésére, megtekintésére, kipróbálására ösztönöz. 

Hangsúlyozni szükséges, hogy a vonzerő/attrakció kifejezés e definíciója szerint mellékes, 

hogy a látogató honnan érkezik, illetve hol található az attrakció, a lényeg, hogy a szabadidő 

eltöltését szolgálja.  

 

A definícióban a turisztikai termékek, mint komplex szolgáltatások értelmezése egyértelmű 

kell, hogy legyen számunkra. A definícióban szereplő szintér fogalom viszont földrajzi 

értelemben egy lehatárolt/ható területi – térbeni – egységre utal. Ezzel a szűk értelemben vett 

területi lehatárolással azonban óvatosnak kell lenni. Ugyanis ez a lehatárolás a földrajzi 

értelemben vett, úgynevezett külső tér nem szükségszerűen igaz, illetve nem minden esetben 

értelmezhető, nem minden esetben azonosítható egy földrajzi értelemben lehatárolható területi 

egységgel. De miről is van szó? A fogyasztó – turista – szükségleteit igyekszik 
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maradéktalanul kielégíteni. A szükségletek nagyon sokfélék és eléggé szubjektívek. A turista, 

a bőséges kínálatból azt választja – a szükségleteire épülő vágyainak megvalósulását biztosító 

elképzeléseinek alárendelten - ahol elképzeléseit a leginkább megvalósíthatónak látja. Ezek a 

kínálatok azonban – ahogy ezt az 1. ábrával is igyekszünk szemléletessé tenni – több tényező 

által meghatározottan valahol, a földrajzi értelemben vett térben, mint térbeni területi 

egységben - desztinációban - helyezkednek el, és a szolgáltatások sajátosságaiból eredően, a 

fogyasztó számára csak akkor lesznek elérhetőek, ha a fogyasztó értük megy az előállítás 

helyére, azaz választ a kínálatból. Választásával azonban meghatározódik a térbeni területi 

egység, azaz a felkeresni kívánt desztináció is. Az 1. ábra a versenyképes turisztikai 

desztináció tényezőit, mint annak alrendszereit tünteti fel. Hogy melyik lesz a választott 

szintér, azt annak versenyképessége határozza meg. Hogy a szintér – azaz a térbeni egység 

kiterjedése, dimenziója mettől, meddig tart, azt a desztinációban kínált szolgáltatások 

láncolatának komplexitása, annak minősége, és a turista (fogyasztó) motivációja határozza 

meg (2. ábra). A 2. ábra alapján látható, hogy a földrajzi értelemben vett lehatárolás – adott 

esetben - egyáltalán nem vagy csak nehezen értelmezhető. Hogy a turista az úti célként 

választott célterületen /Siófokon/ mennyit tartózkodik, mennyit költ, stb. az a kínált 

szolgáltatások komplexitásának, valamint a célterület versenyképességét meghatározó egyéb 

tényezőknek is függvénye. 

 

Mielőtt tovább tárgyalnánk a kapcsolódó fogalmakat, térjünk vissza a választott térbeli egység 

– desztináció – értelmezéséhez. Vizsgáljuk meg részletesebben, hogy milyen sajátosságai 

vannak/lehetnek a térbeni egységnek. Ahogy az 1. ábrán is látható, a térbeni egységnek 

különböző szereplői vannak, és piaci pozíciója, versenyképessége számos tényező 

kölcsönhatásának eredőjeként lesz olyan, amilyen. A téregység egyes szereplői valamilyen 

gazdasági tevékenységet is folytatnak, attól függően, hogy melyik szektorhoz, ágazathoz 

tartoznak, hogy a térbeni egységnek milyen erőforrásai vannak stb. Az egyes ágazatok – 

sajátosságuk miatt – térhasználata, eltérő erőforrásigényük, illetve azok eltérő kombinációja 

miatt, más és más. Könnyen belátható, hogy egy ipari termék gyártásának térhasználat és 

erőforrás igénye más, mint pl. egy olyan turisztikai vállalkozásé, amely az adottságként 

rendelkezésre álló tájat, és benne az egyediséget jelentő táj biodiverzitására építve, az 

ökoturizmus keretében, egy tematikus utat, mint terméket kínál a fogyasztó számára. 

Ugyanakkor látni kell azt is, hogy mindkét értéktermelő folyamatnak vannak közös elemei, 

pl. egyik szektor sem működhet a humán erőforrás megléte nélkül. Tehát a kétféle termék 

előállítója adott esetben versenyez a humán erőforrásért, a szakképzett munkaerőért. Azt sem 

kell talán bizonyítani, hogy érdekeik, céljaik közösek abban az értelemben, hogy – mivel 
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1. ábra: A versenyképes desztináció és a kereslet 
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2. ábra: A desztináció térbeni kiterjedése és lehatárolása 

 

 

vállalkozásról lévén szó – profitot realizáljanak. A profit realizálása viszont ellentétes 

érdekeket hozhat felszínre, például az ipari termék előállítója szennyezheti a környezetet, 

veszélyeztetheti a tájat, a természeti értékeket. Érdekellentétük tehát abból fakad, hogy 

küldetésük más, de inputjaik, mint erőforrások vagy azok meghatározó hányada közös. Ez az 

egyszerű példa is jelzi, és mintegy előre vetíti azokat a kérdéseket, problémákat, amelyeket a 

desztinációra vonatkozó különböző stratégiák megfogalmazásánál figyelembe kell venni.  

 

A fentiek alapján levonható az a következtetés, hogy azon érintettek - akik a gazdaság 

szereplői - céljaik közösek abban az értelemben, hogy profitot realizáljanak, ugyanakkor 

küldetésük eltérő. Az eltérő küldetés viszont érdekellentéteket hoz felszínre, ez által hat az 

érintettek relációs /kapcsolati/ viszonyaira, azaz belső teret generál. Ezt a belső teret tehát – 

küldetésükkel összhangban - az erőforrásokért való verseny, a munkamegosztás által is 

meghatározott pozíciójuk, az érintettekkel fennálló kapcsolatuk stb. gerjeszti és hozza létre. 

Az is egyértelmű kell, hogy legyen számunkra, hogy e területi egységek nem függetleníthetik 

magukat szűkebb és tágabb környezetüktől, azokkal nagyon szoros kölcsönhatásban vannak. 

Tehát részei egy nagyobb dimenziójú külső és belső, illetve gazdasági térnek, amelyek hatnak 

NÉMET TURISTÁK 

DESZTINÁCIÓ DESZTINÁCIÓ 

MAGYARORSZÁG HORVÁTORSZAZÁG 

BALATON Déli part Keszthely 

/Úti cél/ 

Attrakciós pont 

/Tihany/ 

Attrakciós pont 

/Badacsony/ 

Attrakciós pont 

/Budapest/ 

? 
 

? 
 

Attrakciós pont 

/”Kék tó”/ 

Attrakciós pont 

/”Kisfalu”/ 



 

 

 

 

 

 

rá. E hatások érvényesítése a stratégia célok gyakorlati megvalósítása céljából kidolgozott 

támogatási és szabályozó rendszerekben, a fogyasztói igényekben és azok közvetítésének 

eszközrendszerében jelennek meg.  

 

A turizmus szempontjából rendkívül fontos szereppel bírnak azok a kapcsolati viszonyok, 

amelyeket a területi egység szereplői – ahogy erre az előzőekben már utaltunk - működésük 

során, attól elválaszthatatlanul generálnak, hoznak létre.  E kapcsolati viszonyok - mivel azt, 

az érdekeltek, mint a piac önálló szereplői, és az érintettek elétérő érdekei jellemzik – csak 

egyfajta kooperációs és integrációs struktúrában alakíthatók, hozhatók közös nevezőre. E 

struktúrának a szereplő az adott élménylánc résztvevői lesznek. Hangsúlyozottan kell 

megemlíteni, hogy e struktúrák nem csak az adott területi egységen belüli, hanem a területi 

egységek közötti kapcsolati viszonyokat illetően sem nélkülözhetők. Ezen túlmenően e 

kapcsolati viszonyok nem csak horizontálisan, hanem a térbeliség különböző szintjei között is 

értendők és kialakításuk fontossága nem kérdőjelezhető meg.  

 

Az elmondottak alapján az alábbi következtetéseket vonhatjuk le: 

 

 A 2. ábra alapján látható, hogy a földrajzi értelemben vett lehatárolás – adott 

esetben - egyáltalán nem vagy csak nehezen értelmezhető. 

 Hogy a turista az utazás céljaként választott városban – Siófokon, mint a térbeli 

területileg lehatárolható egységen - mennyit tartózkodik, mennyit költ, stb. az a 

kínált szolgáltatások komplexitásának, azok minőségének, valamint a turista 

elvárásainak megfelelő és azokra hatással bíró tényezőktől – lásd: 

versenyképességi tényezők, relációs viszonyok – is függ. 

 Kiemelten kell megemlíteni, hogy a desztináció versenyképességét meghatározó 

tényezők, a desztináció valamennyi szereplője érintettje lesz a turisztikai ellátási 

láncnak, azaz a turista szükséglet kielégítési folyamatának. Ebből viszont 

következik, hogy az egyes elemek hatással is vannak az ellátási láncra, végső 

soron a fogyasztó elégedettségére. 

   A desztináció tehát – mint térbeli egység – termékként akkor értelmezhető, amikor     

     a kínálati piacon a turista választ, hogy igényét hol szeretné kielégíteni,  

elképzeléseit hol látja leginkább megvalósíthatónak.  

 

Összegezve az elmondottakat megállapítható, hogy a desztináció, mint termék térbeni 

kiterjedése, annak földrajzi értelemben vett lehatárolása csak abban az értelemben 

értelmezhető és helytálló, amikor a fogyasztó választ az úgynevezett színterek között. Ennek a 

térbeli dimenziója lehet, adott esetben, egy kontinens, ország, országon belül egy földrajzi 

értelemben vett térbeli egység azon belül egy meghatározott – többé-kevésbé - lehatárolható 

területi egység, egy táj, egy város, stb.  A vázolt kettősség tehát elválaszthatatlanul jelen van a 

desztináció értelmezésében. Elsődleges a turista motivációja és az azt leginkább kielégíteni 

képes komplex szolgáltatások halmaza, amely minden esetben a földrajzi értelemben vett 

térben található, attól nem választható el.    . 

 

 

A desztináció termékeinek értelmezése  
Ahogy ezt az előzőekben értelmeztük, a desztináció, mint termék akkor jelenik meg, illetve 

értelmezhető termékként, amikor a turista választ az utazás célterületét illetően. Azt is láttuk, 

hogy a turista mozgásterét az attrakciós pontok motiválják. Ismert, hogy az attrakció – 

általános megfogalmazásban - lehet minden (személy, tárgy, hely, tevékenység, stb.), amely 

embereket annak felkeresésére, megtekintésére, kipróbálására ösztönöz. Hangsúlyozni 



 

 

 

 

 

 

szükséges, hogy a vonzerő/attrakció kifejezés e definíciója szerint mellékes, hogy a látogató 

honnan érkezik, illetve hol található az attrakció, a lényeg, hogy a szabadidő eltöltését 

szolgálja.  

 

Az attrakciók többféle szempont alapján csoportosíthatók. Az ismeretanyag szempontjából az 

alábbiakat említjük meg:  

 

A nem menedzselt vonzerők jelentős része valamely természeti képződmény, mint például a  

balatoni naplemente, melyre a tudomány mai állása szerint jelentős befolyással nem bírunk, 

igaz, hogy jelentősen befolyásolhatja, alakítja turisztikai vonzerőnket. A turista esetenként 

semmiféle hozzá kapcsolódó szolgáltatással nem találkozik, annak megismerésében csak saját 

magára számíthat. 

A menedzselt attrakciók sorába tartoznak mindazok, melyeket valamilyen szervezet 

működtet, közvetít, nem is feltétlenül a látogatók igényeinek kielégítése céljából. Lehetnek 

akár multifunkcionálisak is, mint például egy repülőtér, mely azon kívül, hogy repülőgépeket 

fogad, érdekes lehet az odalátogató turisták számára is. 

 

A látogatók élménye alapján Wals-Heron-Stevens (1990) négy csoportot különböztet meg: 

 Kulturális, történelmi vonzerők: a felkeresett hely, közösség tevékenységéhez, 

múltjához kapcsolódó attrakciók. Mindezek kultúrafüggők, nem feltétlenül jelentenek 

mindenki számára vonzerőt. 

 A természeti vonzerők a természeti környezetben rejlő élményeket kínálják.  

 Külön csoportot alkotnak a kikapcsolódást, szórakozást nyújtó attrakciók. 

 A borzongató élmények csoportja, amely az előző egyik szélsőséges megnyilvánulási 

formája 

Lengyel (2004) szerint a turizmusban a főbb vonzerők: 

Természetes vonzerők: 

 víz, napfény, klíma (tengerek, tórendszerek, folyók, hegyek, gyógy- és  

       termálvizek) 

 természeti ritkaságok (nemzeti parkok, természetvédelmi területek, világörökség  

      helyszínei) 

 fauna és flóra (erdők, mocsarak), stb. 

Ember alkotta vonzerők: 

 műemlékek, történelmi helyek, építészeti remekek, világvárosok, 

 múzeumok, szent helyek, 

 ünnepek, fesztiválok, népszokások, népművészet, 

 szórakozás, szerencsejáték központok, tematikus parkok,  

 sport, nagy versenyek helyszínei, gasztronómia stb. 

 

A turizmus rendszerében alapvető fontosságú az attrakciók működtetésének, és a látogatók 

menedzsmentjének kialakítása, majd összekapcsolása. Az attrakciókhoz tartozó adottságok 

(erőforrások) és a látogatók igényei elválaszthatatlanok, az attrakciómenedzsment feladata a 

kettő minél sikeresebb összekapcsolása. 

 

A hozott példák alapján is látható, hogy a terület és a termék elválaszthatatlanul összefonódik 

és egymás mellett egyidejűleg van jelen. A desztináció turisztikai termékei azok a 

szolgáltatástermékek – mint menedzselt attrakciók - lesznek, amelyet az adott desztináció 

érdekeltjei és érintettje kínálnak a turista számára, illetve ahogy viszonyulnak a turistához. 

Ebben az értelemben tehát nem a desztináció nyújtja a terméket. Ugyanakkor látni kell azt is, 

hogy egy adott desztinációnak lehetnek olyan nem menedzselt termékei – természetes 



 

 

 

 

 

 

vonzerők - amelyek csak az adott desztinációnak a sajátossága, máshol nem találhatók. E 

„termékek” azonban nem fogyaszthatók el, de az adott turista számára fontosak, élményt 

nyújtanak. Azt azonban hangsúlyozni illetve látni kell, hogy e termékek csak egyes 

meghatározó faktorai, tényezői a szolgáltatásláncnak, amelyekre építhető egy turisztikai 

termék, turisztikai program vagy programcsomag. Hogy ezek az adottságként kezelendő 

„termékek” a piacon eladhatók lesznek-e, azaz valóban piaci termékké válnak-e, az csak a 

szűkebb és tágabb környezetbe ágyazottan értelmezhető és vizsgálható, amit a 3. ábrával 

szemléltetünk.     

 

A termék, illetve szolgáltatást előállító rendszer elemei/tényezői: 

 

1. Műszaki tényezők 

2. Fizikai tényezők 

3. Kémiai tényezők 

4. Biológiai tényezők 

5. Humán tényezők  

 

Fontos látni, hogy a turisztikai vonzerők különböző nagyságú körzetben képesek vonzerejüket 

kifejteni. Ilyen alapon megkülönböztethetünk helyi-, regionális-, országos-, nemzetközi-, és 

univerzális attrakciókat. A helyi attrakciók főként a napi, esetleg hétvégi szabadidő eltöltésére 

kínálnak lehetőséget, a regionális illetve nemzetközi vonzerő nagyobb vonzerőnek minősül, 

míg az univerzális attrakciók a világ valamennyi lakósa számára attraktívak. 

 

Kiemelten kell megemlíteni azt is, hogy a különböző vonzerők erősíthetik vagy gyengíthetik 

is egymást, tehát egyfajta szinergikus hatással is számolni lehet, illetve kell. A 

szinergiahatáshoz kapcsolódóan kell megemlíteni az elsődleges és másodlagos attrakciókat, 

melyek jól kiegészítik egymást annak ellenére, hogy egy másodlagos attrakció önmagában 

nem jelent eléggé erős vonzerőt a turista számára, de jelenléte nagymértékben növelheti a 

megelégedettséget, a tartózkodási időt, az újbóli felkeresés valószínűségét, azáltal a 

pénzköltést, de ugyanakkor térben és időben tehermentesítheti a primer jelentőségű 

attrakciókat is. 

 

A desztináció turisztikai terméke tehát nem egyéb, mint a desztináció szereplői által 

előállított termékek/szolgáltatások kínálatának összessége, illetve azok láncolata.  

 

A Turisztikai projektek menedzsmentje c. tantárgy keretében már foglalkoztunk a 

versenyképesség általános kérdéseivel, és láttuk, hogy a versenyképesség; a piaci 

versenyzésre való képességet jelenti, ami a piaci pozíciószerzésben, és tartós helytállásban 

jelenik meg. Az elért helyzetet  alapvetően a 

 piaci részesedés mértéke, 

 a jövedelmezőség növelése, 

 az üzleti sikeresség (image) 

 

méri, illetve jelzi. A fogalmazásban benne rejlik a versenyképesség értelmezéséhez 

(megértéséhez) elengedhetetlen három fontos sajátosság, nevezetesen, hogy a 

versenyképességet nem lehet általánosságban értelmezni. Rögzíteni kell tehát a 

versenyképességhez kötődően az alábbi tényezőket: 

1. A versenyképesség dimenzióját 

2. A versenyképesség tényezőit 

3. A versenyképesség mérőszámait 



 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra: A desztináció termékének és versenyképességének értelmezése /Forrás: A szerző saját munkája/
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Jelen esetben a versenyképesség dimenziója – egymástól elválaszthatatlanul - a desztináció és 

a turisztikai termék/szolgáltatás. A versenyképesség tényezői az output előállításához 

szükséges inputok, valamint a desztináció előzőekben vázolt sajátosságai, mint 

megkülönböztethető kompetenciák lesznek A versenyképesség, mérőszámai a 

termék/szolgáltatás esetében a költség, ár, minőség és a flexibilitás, illetve a desztináció 

esetében az eredményesség mérésére alkalmas mutatószámok (lásd: előzőekben említett 

mutatószámok) lesznek. A megkülönböztethető kompetenciák birtoklása biztosítja a 

versenyképességet. E versenyképesség legáltalánosabb tényezőit, ahogy azt láttuk az alábbiak 

jelentik: 

 

 a munkaerő - mint erőforrás –, és kompetenciái,  

 a menedzsment szakmai felkészültsége, 

 a technológiai ismeretek megléte, 

 a kapacitások jó területi elhelyezkedése, illetve elhelyezése 

 a szükséges erőforrások zavartalan rendelkezésre állása, stb. 

 

A versenyképesség a termelési folyamat szintjén arra ad választ, hogy a vállalat mennyire 

eredményes azon versenytársakkal szemben, amelyek ugyanazt a terméket, vagy szolgáltatást 

kínálják a piacon. A vállalat működésének eredményessége attól függ tehát, hogy a termelése 

során felhasznált inputokat a versenytársakhoz viszonyítva jobb vagy rosszabb 

hatékonysággal és termelékenységgel tudja realizálni, azaz, hogy versenyképes vagy nem. A 

versenyképesség azonban a hatékonyságon és termelékenységen túlmenően, a vállalaton 

kívüli tényezőkhöz (piaci helyzet, ökológiai tényezők figyelembevétele, versenytársak, 

relációs viszonyok stb.) való alkalmazkodás képességét is jelenti. E tényezőkhöz való 

eredményes alkalmazkodást pedig nem más, mint az adott szervezet stratégiája, illetve annak 

gyakorlati megvalósítása biztosítja (marketing stratégia, be- és kilépési stratégiák, stb.) 

 

Annak ellenére, hogy a különböző termékeket az érdekeltek termelik meg és viszik 

piacra, ez nem jelenti, illetve nem jelentheti azt, hogy a desztináció ne jelenjen meg 

saját termékkel a piacon. E termék azonban csak az érdekeltek kooperációjával, 

együttműködésével jöhet létre, az érdekeltek együttműködésének lehet az 

eredménye, életre keltve a szinergikus hatás előnyeit. Ennek megvalósítása viszont 

feltételezi, hogy egy adott érdekelt – non profit szervezet, egy TDMSZ3 stb. – vállalja 

a kapcsolódó kooperációs és integrációs feladatokat a desztináció saját termékének 

– egy program, programcsomag – kifejlesztése érdekében.    

 

 

2.2 A desztináció, mint területi egység sajátosságai 

 

Továbbra is vegyük alapul az előzőekben tárgyalt összefüggéseket, és az azokat szemléltető 

ábrákat. Egyértelmű kell, hogy legyen számunkra az, hogy a desztináció versenyképességének 

alakulása szempontjából nem közömbös, hogy  

                                                 

 
3
 TDMSZ: Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet 
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 Kik állítják elő a szolgáltatásokat? 

 Milyen sajátosságai vannak a desztinációnak? 

 Milyen a desztináció belső tere, azaz az érintettek között kialakult relációs 

viszony? 

 Hogyan értelmezendő a desztináció marketing stratégiája, mi annak a célja, a 

tárgya? 

 Melyek lehetnek a desztináció marketingkommunikációjának leghatékonyabb 

eszközei? 

 Milyen legyen a desztináció marketingkommunikációja? 

 Milyen a desztináció szektor-struktúrája? 

 Milyen a desztináció erőforrás struktúrája? 

 Mi lehet a célja és a küldetése a TDMSZ-nek? 

 

 

És lehetne még folytatni a kérdések sorát. Végső soron arra keressük a választ, hogy  

 

 Hogyan menedzseljük a desztinációt, mint turisztikai terméket? 

  Mely menedzsment funkciók kell, hogy prioritást kapjanak? 

  Az egyes menedzsment funkciók gyakorlati érvényesítése kire, kikre    

       vonatkozhat és meddig terjedhet hatóköre?  

 

E kérdések megválaszolása csak akkor lehet eredményes, ha ismerjük és kezelni tudjuk a 

vázolt összefüggéseket és az alábbiakban felsorolt legfontosabb sajátosságokat:  

 

 A desztináció érintettjei gazdaságilag elkülönült egységek, azaz egymástól 

elkülönült gazdasági érdekeik vannak.   

 Az érintettek ugyanazon erőforrásokért – elkülönült érdekeiknek alárendelten – 

versenyeznek. 

 Az elkülönült gazdasági érdekek által vezérelten a turisztikai vállalkozások piac 

önálló szereplői. 

 Az érintettek – mint az adott társadalmi szféra szereplői – maguk is teret 

generálnak, belső teret – a közöttük lévő relációs viszonyok összessége – 

hoznak létre.  

 A turisztikai szolgáltatás-terméket a turisztikai vállalakozások – érdekeltek -

állítják elő, termelik meg. 

 A desztináció valamennyi szereplője – közvetve vagy közvetlenül - érintettjei 

részesei és ez által alakítói is az ellátási láncnak, élményláncnak. 

 Az ellátási lánc egyes elemi és azok minősége gyakran – a kölcsönhatások, a 

komplexitás és a szinergikus hatás miatt vagy ezek eredményeként – a térbeli 

egység egészére, és annak megítélésére is hatnak, mivel a vásárló igényét a 

desztináció egészének – mint szintérnek – a termékkínálata elégíti ki. 

 A desztinációban zajló folyamatokat alapul véve, de figyelmen kívül hagyva a 

társadalmi és politikai beágyazottságot a desztináció a kínálati piacon vállalati 

modellként, illetve stratégiai üzleti egységként is értelmezhető.  

 E vállalati modell – virtuális vállalat - azonban fontos sajátosságokkal 

rendelkezik, mint pl.   

o A desztinációban nincsenek rögzítetett utasítási jogkörök és 

  szolgáltatási útvonalak 

o Nehezen mérhető az eredményesség. 

Megjegyzés [Ny.Á.5]: nem 
értelmezhető …. Talán: „határa” akar lenni 
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o A desztináció nyitottabb rendszer, mint a vállalat. 

o A stratégiai szempontból meghatározó erőforrások közös     

                  tulajdonban vannak, közösségi alapon meghatározott döntési 

  kompetenciáknak vannak alárendelve.. 

o    A turisztikai piacon versenyre kényszerül. 

o    Fejlődésének elengedhetetlen feltétele versenyképességének 

  biztosítása, illetve megőrzése.  

 

A fenti sajátosságok és a vázolt összefüggések alapján levonható az a következetés, hogy a 

desztináció menedzselése, a kapcsolódó stratégiák meghatározása csak akkor lehet 

eredményes, ha a desztinációt a piaci verseny szereplőjeként, mint stratégiai üzleti egység 

értelmezzük.     
 

Köncöl (1989) szerint a stratégiai üzleti egységek (SBU-Strategic Business Unit) egymástól 

jól elkülöníthető üzleti területek a vállalaton belül, melyek jól definiálható termék-piac 

kombinációt képviselnek, eredményességük önmagukban is értékelhető. A stratégia 

meghatározza az SBU-k körét a vállalati portfólióban, azaz az üzletági portfóliót. Azok 

kerüljenek oda, melyek nyereségesek, fejlődőképesek, biztonságosak, legyen köztük 

szinergikus hatás.  

 

A definíció az SBU-t vállalaton belüli egységként értelmezi. Ez azonban véleményünk szerint 

nem jelenti azt, hogy a desztinációra vonatkozóan ne lenne értelmezhető. Ebben az esetben 

viszont – összhangban az előzőekben definiált desztináció fogalommal -, mint a piac 

szereplője, jól definiálható termék-piac kombinációként értelmezzük.  Az eredményessége – 

nehezen ugyan – de mérhető pl. a vendégéjszakák számával, az átlagos tartózkodási idővel, a 

forgalom nagyságával, stb. /Megjegyezzük, hogy különböző elemzési módszerek állnak 

rendelkezésre az eredményesség vizsgálatához, illetve elemezéséhez, pl. a konkurencia-

analízis alapján, választ kaphatunk a forgalom jellemzőinek összevetése alapján az egyes 

desztinációk közti forgalmi különbségek okaira. A percepciós-analízis a turisták értékítéletét 

kutatja, arra keresi a választ, hogy mi játszott döntő szerepet az úti cél megválasztásában, 

milyennek tartják vonzerőinket, szolgáltatásainkat./. A továbbiakban a kapcsolódó 

ismeretanyagot e felfogásban tárgyaljuk.      

 

 

2.3 Az emberi tényező 

 

A versenyképesség tárgyalása kapcsán láttuk, hogy annak alakulásában az emberi tényezőnek, 

mint humán erőforrásnak meghatározó szerepe van. A turizmus vonatkozásában, a 

szolgáltatástermék folyamatjellegével, a relációs viszonyok milyenségével összefüggésben 

szerepe még hatványozottabban jelentkezik.   

 

A humán erőforrások fogalom értelmezése nem egységes. A közgazdászok a termelés 

alapvető tényezői – munkaerő, tőke, föld – egyikének tekintik, holott ma már ennél jóval 

többről van szó. Schultz (1983)  felfogása szerint, a tőke fogalmát ki kell egészíteni a humán-

tőke fogalmával, mivel a humán tőke „ A tudás és szakképzettség nagyrészt beruházás 

terméke”. Az ezzel rendelkező dolgozók sajátos tőkével rendelkeznek. Ennek megfelelően az 

emberi erőforrás; „ A dolgozók tudást és szakképzettséget kívánó, manuális munkavégző 

képessége.” Fontos kérdés, hogy mikor, és milyen feltételek fennállása mellett  válik 

erőforrássá ez a képesség?  A válasz megadása nem nélkülözheti a humán erőforrás 

hierarchiájának rövid áttekintését, melyet az alábbi csoportos fejez ki; 
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 Közösségek 

 Munkaerő 

 Szükségletek 

 

 

Mielőtt erre rátérnénk, nem haszontalan néhány, a humán erőforrásokhoz kapcsolódó fogalom 

értelmezése, amelyet szintén a gazdálkodás feltételrendszerének kapcsolódó változásai hívtak 

életre. E fogalmak közül az alábbiakat tartjuk fontosnak értelmezni:  

 

Társadalmi tőke: „Egyéneknek vagy kisebb csoportoknak az a potenciális erőforrása, amely 

adott csoporthoz való tartozásukban gyökeredzik” (Bourdieu, 1986. in. Fehér (2005). Pokol 

(1985) szerint a társadalmi tőke fogalmán a kapcsolati tőké értendő. Ez jelenti egyrészt azt a 

tőkét, amely más személyekkel kiépített és fenntartott kapcsolatból ered, másrészt e 

kapcsolattartásból eredő lekötelezettségek esetleg tovább növelik valakinek a kapcsolati 

tőkéjét.  

 

Buday- Sántha (2004) szerint napjainkban fontos szerepe van - a humán tőkétől elkülönítve 

értelmezi – a társadalmi, szervezeti tőkének. A szerző véleménye szerint ez a tőke „Az a 

hálózat, amelyen keresztül az emberi hozzájárulások társadalmi szinten mozgósíthatók és 

összehangolhatók.”  

A társadalmi tőke mellett napjainkban egyre fontosabb szereppel bír a kulturális tőke. A 

kulturális tőke Bourdieu, 1986. in: Fehár (2005) szerint nagyon összetett. Olyan 

készségekből, úgynevezett kulturális kompetenciákból áll, amely a hétköznapi érintkezéstől a 

társasági érvényesülésen át - egészen valamely szakma professzionális gyakorlásáig - 

alapvető ismeretelemeket tartalmaz.. Azaz;  

 

 az elsajátított ismeretek, információk, értékek, normák,  

 a meglévő tudáskészletek,  

 a kialakított és meglévő szimbólumok és ezek értése,  

 a kommunikációs készségek, valamint  

 a magatartásformák összessége.  

 

A társadalmi világ struktúrájának működését csak akkor ítéljük meg helyesen, ha a tőke 

fogalmát nem csak a közgazdasági értelemben, hanem valamennyi megjelenési formájában 

értelmezzük. A tőke három alapvető formájában fordul elő, hogy éppen melyik formájában 

fordul elő, az a transzformációs költségektől függ.  

 

1. Gazdasági tőke: közvetlenül pénzzé konvertálható, főleg tulajdonjogi formában hajlamos 

intézményesülni 

2. Kulturális tőke: bizonyos feltételek mellett gazdasági tőkévé konvertálható, különösen az 

iskolai végzettségi titulusok formájában hajlamos intézményesülni 

 a) Bensővé tett, inkorporált kulturális tőke: a szervezet tartós készségének 

 formájában jelenik meg. Testre szabott, valamilyen belsővé tételi folyamatot feltételez. 

 Elsajátítási folyamat előzi meg, és ezt az időt a beruházónak személyesen kel

 ráfordítania, a képviseleti elv itt kizárt. Az inkorporált tőke olyan tulajdon, amely a

 személyiség szilárd részévé, habitusává, tulajdonlásból tulajdonsággá válik. A

 kulturális tőke szimbolikus hatékonyságának legerősebb alapja átadásának logikájából
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 ered. Az egyénnek csak annyi ideje van a kulturális tőke felhalmozására, amennyit a

 családja szabad, gazdasági kényszerektől mentes időként biztosítani tud számára. 

 b) Objektivált kulturális tőke: kulturális javak, képek, könyvek, lexikonok, eszközök,

 vagy gépek formájában intézményesül. Az objektivált kulturális tőkének számos olyan

 tulajdonsága van, melyet csak az inkorporált tőkéhez való viszonya alapján lehet

 meghatározni. Az objektivált kulturális tőke tulajdonjoga ugyan átruházható, de azok a

 képességek, melyek élvezetét, vagy használatát lehetővé teszik már nem

 szükségképpen ruházhatóak át. A kulturális javak tehát vagy anyagi elsajátítás, vagy

 szimbolikus elsajátítás tárgyai. Az objektivált kulturális tőke a konfliktusokban 

 fegyverként használhatóak, ezen konfliktusok színhelye a kulturális termelés, tágabban 

 a társadalmi osztályok terepe. 

 c) Intézményesült kulturális tőke: olyan tárgyiasult formában jelenik meg, amit azért   

           kell külön kezelni, mert sajátos tulajdonságokat kölcsönöz az általa garantált kulturális   

           tőkének.  

 

Hangsúlyozottan kell megemlíteni, hogy az előzőekben értelmezett tőkeformák adott 

feltételek fennállása estén, a felmerülő transzformációs költségek felvállalása mellett, 

gazdasági tőkévé konvertálhatok.  

 

Társadalmi tőke: a "kapcsolatokból" fakad, bizonyos körülmények mellett ugyancsak 

gazdaságivá konvertálható, főleg a nemesi címekben hajlamos intézményesülni. Azon 

aktuális és potenciális erőforrások összessége, amelyek a kölcsönös ismeretségek vagy 

elismerés többé-kevésbé intézményesült viszonyai tartós hálózatának birtoklásához 

kapcsolódnak, vagy másként kifejezve, olyan erőforrásokról van szó, amelyek egy csoporthoz 

való tartozáson alapulnak. A társadalmi kapcsolatok csak olyan anyagi és/vagy szimbolikus 

csereviszonyok alapján létezhetnek, melyek fenntartásához hozzájárulnak. A "kapcsolatok" 

hatása jól látható, amikor kb. azonos értékű gazdasági, vagy kulturális tőkével igen különböző 

eredményeket érnek el, attól függően, hogy mennyire képesek önmaguk érdekében 

mobilizálni egy többé-kevésbé intézményesült tőkeerős csoport (család, egykori elit 

iskolatársak, előkelő klub, nemesség, stb.) tőkéjét. Az egyén által birtokolt társadalmi tőke 

nagysága egyrészt a kapcsolati hálójának kiterjedésétől, másrészt annak a tőkének a 

nagyságától függ, melyet azok birtokolnak, akikkel kapcsolatban áll. A társadalmi tőke 

multiplikációs hatást gyakorol a többi tőkére. De a csoportok nem törekszenek tudatosan, a 

társadalmi tőke koncentrálására, és kihasználására, még akkor sem, ha nyíltan erre irányulnak. 

(pl. exkluzív klubok). 

 

A vázolt tőke fogalmak szerepe a kapcsolódó kutatási eredményekben egyértelműen tetten 

érhető. Ez a felfogás, szemlélet a desztináció értelmezéséhez is jól illeszthető, jelezve és 

kiemelve a munkaerő, mint humán erőforrás megkülönböztetett szerepét.  

 

A desztinációban élő emberek, közösségek a humán erőforrások hierarchiájának első szintjét 

képviselik. Más-más a mentalitásuk, életmódjuk, eltérőek az életkörülményeik stb., ami 

nagymértékben kihat a relációs viszonyokra is (hogyan viszonyulnak az érkező turistához 

milyen a kapcsolat, a rokonszenv a lakosság és a turisták között, stb.) Mivel közvetlenül is 

kapcsolatba kerülnek a turistákkal, tehát hatnak a turistása, befolyásolják az adott attrakció 

által megélt élményt. Makro- és mikroszintű változások generálják a változásaikat. A vidéki 

közösségek ma még hazánkban fejletlen erőforrásként vannak jelen. Szerepük fontossága nem 

vitatható. Ezért központi kérdésként kezelendő, hogy újjáélesztésük, megerősödésük üteme és 

sikeressége hogyan valósítható meg.  
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A munkaerő a humán erőforrás második szintje. A helyzetét a desztináció pozíciója 

alapvetően meghatározza, de mint erőforrás egyik legfontosabb eleme is (szakmai 

felkészültsége, kvalitásai miatt – a desztináció versenyképességének is. A kapcsolódó 

fontosabb sajátosságok közül az alábbiakat emeljük ki: attitüd, illetve annak összetevői, mint 

a pozitív hozzáállás, tanulási vágy, véleményformálás, felelősség vállalás, szaktudás, 

nyelvtudás, stb. 

 

A humán erőforrás hierarchiájának harmadik szintjét az időben és térben egyaránt változó tág 

értelemben vett szükségletek – alapvető szükségletek, oktatás, egészségügy stb. - jelentik. 

Erőforrás jellegük abban keresendő, hogy kielégítésük érdekében meghatározott cselekvés 

igényeként jelentkeznek. Az egyén szocializációja során alakulnak ki. Az egyénekre és 

közösségekre egyaránt hatnak. Fontos szempontként kezelendő a szükségletek és kielégítésük 

feltételeinek megléte. Nem nélkülözhetőek: az első és második szint fenntartásában, az 

életmód megfelelő színvonalú fenntartásában, kölcsönös és szoros kapcsolatban vannak a 

kielégítésüket szolgáló feltételekkel, motivációt jelentenek azok alakítására. . 

 

A turisztikai termékek sajátosságai miatt – szolgáltatás és folyamatjelleg – relatíve magas a 

közvetlen munkaerő igénye. Ez azonban alapvetően betanított munkaerő (konyhai kisegítő, 

szobaasszony, takarító személyzet) és szakmunkások (szakácsok, cukrászok, felszolgálók, 

stb.) A felsőfokú végzettséget igénylő munkaterületek kvalifikált munkaerőt igényelnek, pl. 

front office, idegenvezető, utazási ügyintézői, stb.  

 

 

2.4. A vállalakozások méretéből fakadó jellegzetességek 

 

Ahogy ezt a desztináció sajátosságainak tárgyalásánál láttuk, a desztináció meghatározó 

szereppel bíró szereplői azok az üzleti szervezetek, vállalkozások, akik menedzselt turisztikai 

termékekkel jelennek meg a piacon. Jellemző sajátosságaik között említettük, hogy egymástól 

elkülönült gazdasági egységek, és ugyanazon erőforrásokért versenyeznek, de küldetésük 

eltérő. Ha egy adott ellátási láncot veszünk alapul, akkor a verseny nemcsak az erőforrásokért 

folyik, hanem az adott célpiacon a minél nagyobb piaci részesedésért is, amit a minél nagyobb 

profit realizálása generál. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy egy ellátási láncban a mindenkori 

árarányok és technológiai színvonal által meghatározottan csak egy meghatározott 

jövedelemtömeg – hozzáadott érték – érhető el. Az ellátási lánc szereplői tehát csak a 

képződött jövedelemből részesedhetnek, tehát ennek megoszlása – az eltérő érdekek miatt – 

központi kérdésként kezelendő. A Turisztikai vállalakozások és non profit szervezetek 

menedzsmentje c. jegyzet részletesen tárgyalja a vállalatokra és egyéb szervezetekre 

vonatkozó ismeretanyagot. Ezért a továbbiakban csak a desztináció 

marketingkommunikációjának szempontjából fontos kérdéseket tárgyaljuk.  

  
Ismert, hogy a vállalatokat többféle szempont alapján csoportosíthatjuk. Egyik csoportképző 

ismérv a vállalat mérete. A vállalati méret, illetve üzemméret – ahogy ezt ismerjük – fontos 

gazdaságossági és ezen keresztül versenyképességi tényező is. Chikán (2005) szerint a 

vállalatméret „a vállalatnak mint jogilag körülhatárolt egységnek főként gazdasági 

fogalmakkal (pl. tőkeérték, létszám) kifejezett nagysága”. Az üzemméret „a vállalat 

műszakilag körülhatárolt termelő egységeinek főként technikai fogalmakkal (pl. kapacitás) 

kifejezett nagysága.”  A vállalati méret elsősorban a piaci megjelenésben, és a piaci 

részesedésben fontos tényező. Az üzemméret a fajlagos költségek alakulása és ezen keresztül 

az árra gyakorolt hatása miatt fontos kérdés. A vállalati méret alapján az alábbi csoportokat 

különböztetjük meg:   
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 Mikro vállalkozás 

 Kisvállalkozás 

 Középvállalkozás 

 Makro vállalkozás 

 

A méret szerinti besorolás nem függ a vállalati formától, a kapcsolódó jogi szabályozás 

alapján a foglalkoztatottak száma, az éves nettó árbevétel illetve a mérleg főösszeg képezik a 

csoportosítás ismérveit. A jelenlegi szabályozás alapján a mikro vállalkozás az, ha az összes 

foglalkoztatott létszáma <10 fő, az éves nettó árbevétel vagy a mérleg főösszege <2 millió 

eurónál. Kisvállalkozásról akkor beszélünk, ha az összes foglalkoztatott létszám <50 fő, és az 

éves nettó árbevétel vagy mérleg főösszeg <10 millió eurónál. Középvállalkozás esetén az 

összes foglalkoztatott létszám <250 főnél, az éves nettó árbevétel legfeljebb <50 millió euró 

vagy a mérleg főösszeg <43 millió eurónál. 

 

A vállalatok méret szerinti csoportosítása, a méreteket jellemző főbb mutatók, a turizmus 

piacán is éreztetik hatásukat. E hatások a vállalatok, mint szervezetek struktúrájában, 

termékkínálatukban, piaci pozíciójukban, a menedzsment szakmai felkészültségében, stb. 

érthető módon jelen vannak és érdekeiknek alárendelten meg is jelennek a piacon, a 

desztinációban, a relációs viszonyokban, stb. is. Számos gyakorlati példa bizonyítja ezt, 

gondoljunk a piaci versenyre, a tisztességtelen verseny miatt a Versenyhivatal szerepére, 

hozott intézkedéseire, adott vállalatokkal szemben.  

 

A turisztikai termékek piacán fontos szerepet töltenek be a turisztikai kis- és középvállalatok 

is. Méretüknél fogva – megfelelő tőkeellátottság esetén – rugalmasabban képesek reagálni a 

kereslet változásaira. Tevékenységi profiljuk többféle lehet: pl. szállásadás, vendéglátás, 

speciális turisztikai szolgáltatások, rendezvényszervezés, stb. Szervezeti struktúrájukra a 

lineáris szervezeti forma jellemző, a vezető több funkciót is végez, közvetlenül irányítja a 

vállalatot. A tulajdonosok döntési kompetenciája meghatározó. Közvetlenebb 

munkakapcsolat van a vezető/k és a beosztottak között.  

 

A turizmus piacán a non profit szervezetek is jelen vannak és fontos szerepük van. Szervezeti 

aspektusból vizsgálva ezeket, Györffy (1995) a “non profit szektort az alapítványok és 

egyesületek – illetve a közhasznú szervezetek, köztestületek és közalapítványok összessége 

alkotja” A kapcsolódó törvényi szabályozás változása miatt ma már a non profit társaságok 

is szereplői a piacnak.  

A non profit szervezetek fogalma jogilag nem definiált, a joggyakorlat gyűjtőfogalomként 

használja, több szervezeti formát rendel alá: a társadalmi szervezet, a köztestület, az 

alapítvány, a közalapítvány tartozik a nonprofit törvény hatálya alá.  

 

A szektor non profit szervezeteinek döntő hányada információ és marketingszolgáltatás 

céljából jött létre, a fennmaradó hányad alapvetően érdekképviseleti funkciót lát el. Az egyes 

funkciók azonban mereven nem különíthetők el egymástól.  A non profit szervezeti formák:  

 

 Non profit társaságok. Valamennyi társasági formában létrehozható és működtethető. 

Nem nyereségorientáltak, de másodlagos tevékenység keretében folytathatnak 

profitorientált tevékenységet. A profit azonban nem osztható szét a tagok között, azt a 

vállalatba vissza kell forgatni.  

 Az egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely az 

alapszabályában meghatározott céllal alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és 

Megjegyzés [Ny.Á.6]:  talán érdemes 
mindjárt a bekezdés után definiálni, hogy 

mit jelent a non-profit  működés… (ami 
most a társaságokra szólóan van 

meghatározva. (az mindre igaz, célszerű 

lenne kiemelni és általánossá tenni…) 
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céljainak elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét. Az egyesület jogi személy, 

saját vagyonával felel kötelezettségeiért. 

 Az alapítványok valamilyen közfeladat vagy közcél ellátására hozhatók létre. A 

turizmus szektorban nem jellemző ez a szervezeti forma.  

 A köztestület létrehozásának célja az érdekképviselet ellátása, a tagok lobbi erejének 

növelése. (pl. Szakmai kamarák. Létrehozását törvény írja elő).  

 

 

A turisztikai non profit szektor feladata sokrétű. A turizmus információs hálózatának 

működtetése, közcélú marketing tevékenységek ellátása, a szakmai és érdekképviselet 

biztosítása, a kormányzati szervekkel folytatott kommunikáció, az alkupozíció biztosítása, de 

a szakmai képzések, továbbképzések szervezése, illetve a nemzetközi szakmai kapcsolatok 

fenntartása is a szektor feladatai közé sorolható.  

 

Utazásszervező és közvetítő vállalkozások a turisztikai piac meghatározó szeplőivé váltak. Az 

utazásszervezők – alapvetően más vállalatok által előállított, ill. nyújtott – részszolgáltatások 

(minimum kettő) kombinálása által új turisztikai termék/ szolgáltatáscsomagot, átalányutazást 

hoznak létre. Az utazásközvetítők más turisztikai vállalatok termékeit közvetítik. A szektor 

rendkívül dinamikusan fejlődött. Ma már hálózatokat alkotnak.  

 

A tourinform-hálózat a turisztikai szektor tipikus szervezetének tekinthető. E terület 

mondhatni állandó változásban van, a korábban létrehozott különböző színtű szervezetek 

(önkormányzati irodák, idegenfogalmi hivatalok stb.) megszűntek, és a kapcsolódó 

stratégiákban új s újabb koncepciók kerültek megfogalmazásra.   

 

A szakmai szervezetek alapvető célja, a szektor kis- és középvállalkozásainak összefogása az 

érdekérvényesítés, az információáramlás, a nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása 

érdekében.  

 

A tipikusnak tekinthető turisztikai szervezetek a 2.4. alfejezetben részletesebben is 

ismertetésre kerülnek.  

 

A vázoltak alapján megállapítható, hogy a desztináció vállalatai, non profit szervezetei, 

céljukat, küldetésüket és méretüket tekintve egyaránt különböznek egymástól, számos sajátos 

jegyekkel rendelkeznek. A desztináció termékként való kezelése és értelmezése, 

versenyképességének biztosítása, - figyelembe véve a piacgazdasági körülményeket, a 

tapasztalható változásokat és prognosztizált tendenciákat – ugyanakkor megköveteli SBU-

ként való kezelését és menedzselését. Ennek biztosítása, a gyakorlatban való érvényesítése – 

más országok példáját alapul véve – nem könnyen, de megvalósítható. E modellek adaptálása 

a hazai viszonyokra képezheti alapját a makroszintű stratégia megvalósításának.  

 

2.5. A turisztikai szervezetek sajátos helyzete 

 

Ahogy erre az előzőekben már utalás történt, a Turisztikai vállalakozások és non profit 

szervezetek c. jegyzet részletesen tárgyalja a turisztikai szervezetek szerepét, helyzetét, ezért 

ennek részletes tárgyalásától – a felesleges átfedések elkerülése céljából – eltekintünk. A 

desztinációt állítva középpontba, és a vázolt sajátosságokat is alapul véve, arra keressük a 

választ, hogy a létrehozandó TDMSZ-ek milyen szerepet vállalhatnak fel, mi lehet a céljuk és 
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küldetésük, milyen menedzsmentfunkciókat kell, illetve lehet gyakorolniuk a desztinációhoz 

kötődően.   

 

Az előző fejezetekben tárgyaltak alapján látható, hogy végső soron a desztináció, és a 

kapcsolódó turisztikai szolgáltatások sajátosságai határolják le azt a mozgásteret, amelyben a 

TDMSZ-ek helyzeti pozíciója, célja, feladata megfogalmazható. A kapcsolódó stratégia 

szerint a tourinform irodák hálózata megmarad, de működésük koordinálása a TDMSZ-ek alá 

fog tartozni. Ahhoz, hogy a szervezet célját, feladatát, és a kapcsolódó menedzsment 

funkciókat meghatározzuk, ez nem nélkülözheti a desztináció földrajzi értelemben vett 

lehatárolását, ami nem szükségszerűen kell, hogy megegyezzen a jelenlegi struktúrával, azaz 

a statisztikai régiók földrajzi lehatárolásával. Ezt feltételezve, illetve elfogadva, a TDMSZ-

ekkel szemben megfogalmazható elvárásokat az alábbiakban foglaljuk össze:  

 

 A TDMSZ-ek célja a desztináció stratégiájával összhangban, abba ágyazottan a 

desztináció turisztikai versenyképessége növelésének segítése.  

 A TDMSZ-ek fő feladata - a kapcsolódó funkcionális területeken a desztináció 

szintjén - a koordinációs, adott esetben integrációs folyamatok menedzselése, a 

hierarchia szinteknek megfelelő menedzsment funkciók gyakorlati 

megvalósításának segítése.      

 A kooperációs és integrációs tevékenységekkel összhangban, a turizmus 

stratégia tervezésében való aktív részvétel, a kapcsolódó funkcionális stratégiák 

desztináció színtű – marketing stratégia, kommunikációs stratégia – tervezése, a 

tervek elkészítése. 

 A funkcionális stratégiák desztináció színtű koordinálása. 

 Egyedi desztináció színtű speciális turisztikai programok, programcsomagok 

kifejlesztése, ezek kezdeményezése az érintettek felé.  

 A funkcionális területeken a mikro-, kis- és középvállalkozások segítése, 

szaktanácsolása.  

 Az egyes hierarchia szinteken lévő turisztikai szervezetek funkcionális 

tevékenységének koordinálása, szaktanácsolása 

 

 

2.6. Összegzés 

 

 

A marketinget mint piacorientált vállalatvezetési stratégiát definiálhatjuk, amely minden 

vállalati tevékenységet szisztematikusan és a konkurenciánál hatékonyabban a fogyasztók 

igényeire szabva végez, hogy ezáltal biztosítsa a vállalat céljainak elérését. A 

versenyképesség hosszú távú megtartásához vezető utat a desztinációk tekintetében is a teljes 

értékteremtési és szolgáltatási láncolat következetes vevőorientációja jelenti. A desztinációk 

marketingje számos sajátos jellegzetességet mutat. 

 

Mint ahogyan számos szakmaorientált vállalat-gazdaságtani szakterületet, a 

turizmusmenedzsmentet vagy a turizmusmarketinget is „sajátosságok tana“-ként kezelte a 

szakirodalom. A turizmusmenedzsmenttel vagy turizmusmarketinggel foglalkozó 

hagyományos művek figyelmüket elsősorban a szakmára jellemző sajátos feltételek 

tárgyalásának szentelték. A szakmaspecifikus problémamegoldások trendje megerősítette ezt 

a szemléletmódot, és ez által a kutatások irányát más szakmák best practice-megoldásai felé 

terelte. A turizmusmarketing területén született újabb keletű irodalom ezért erőteljesen a 
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szakmákon átívelő koncepciókon és elméleteken tájékozódik, a turizmusmarketing esetében 

különösen a modern szolgáltatásmarketing megközelítési módját alkalmazza. 

 

Melyek a valóban megváltoztathatatlan, a termékek és a kereslet által meghatározott, szakmai 

területektől és termelési formáktól teljesen független sajátosságok? Egy turisztikai térséget 

valóban ugyanazon szabályszerűségek szerint adunk el, mint bármely más terméket? 

Keszthely városa valóban olyasvalami, mint a reggeli szendvics a McDonaldsben, amit reggel 

elfogyasztunk (mondjuk egy délelőtti városnézéssel), hogy azután más tevékenységek után 

nézzünk? 

A desztináció esetében a tulajdonképpeni terméket, mint egy adott földrajzi térben 

megtalálható szolgáltatásláncolatot definiálhatjuk. Piaci szegmenstől függően ez a 

termékspecifikus tér kisebb vagy nagyobb lehet. Egy másik kontinensről érkező, 

városlátogató vendég számára elképzelhetően egy körutazás útitervében szereplő turisztikai 

központok láncolata, egy üdülővendég számára esetleg egy kisebb település. Ez a termék áll 

versenyben másokkal, ezért stratégiai üzleti egységként (SBU) kell irányítani és piacra vinni.  

 

„Desztinációmenedzsment” címszó alatt a szakma tulajdonképpen a turisztikai 

szolgáltatásstruktúra újraszervezését (reengineering) tárgyalja. Vevőorientált turisztikai 

termékterekben az együttműködések hálózatai révén szolgáltatásláncolatokat kell 

folyamatosan működtetni és átfogóan piacra vinni, méghozzá a politikai vagy a vállalati 

határoktól függetlenül. 

 

Egyes ázsiai resort-hotelek vagy amerikai síterepek már manapság is messzemenően a 

desztinációs elvek alapján működnek. A szolgáltatási láncolatot minden különösebb 

tranzakciós vagy szervezési költség nélkül képesek optimalizálni a vendég számára, mivel 

minden releváns kínálati elem (hotelek, éttermek, síiskolák, felvonók, stb) egyetlen társaság 

tulajdonában vannak. A folyamatokat a megfelelő technológia alkalmazásával költségben, 

minőségben és időigényben képesek optimalizálni. Így például lehetségessé válik, hogy a 

fogyasztói magatartást az informatikai rendszer révén leírják, és ezáltal megismerjék az 

egyéni, illetve szegmens-specifikus igényeket. A megfelelő adatbázis-marketing révén azután 

a szegmens-specifikus kínálatot kommunikálni is tudják. Így képesek például a kezdő síelők 

figyelmét célzottan felhívni a sísport veszélyeire, a sportba való beszállás lehetőségeire, a 

síiskolák minőségére vagy a síelés örömeire.  

 

A marketingeszközök koncentrálása révén lehetővé válik a hatékony márkaépítés 

finanszírozása is. A piacra vitel nem csak call centereken keresztül valósulhat meg, hanem 

aktív értékesítési tevékenységet folytathatnak a legfontosabb küldő területeken. Az, hogy a 

desztináció kínálati elemei egy kézben vannak, megteremti mind az üzemi folyamatok 

optimalizálásának (pl. összehangolt nyitva tartási idők, a személyzet rugalmas alkalmazása, 

stb.), mind pedig a tudás és a kompetenciák fejlesztésének lehetőségét. A pénzügyi eszközök 

megteremtése is egyszerűbbé válik: a fenti desztinációkat működtető síholdingok többnyire 

jegyezve vannak az amerikai tőzsdén. 

 

Ám ha a desztináció menedzsmentje ilyen átfogóan meg is valósul, és ez által 

elvonatkoztatható korunk szakmai struktúráinak feltételrendszerétől, a turizmusmarketingnek 

mégis megvannak a maga sajátosságai. Ezek pedig a turisztikai termék sajátosságaira 

vezethetőek vissza. 

 

A szolgáltatásjellegből fakadó sajátosságok 
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A szolgáltatásjellegből fakadó fontos sajátosságnak tekinthetjük a termék intranszparenciáját. 

A fizikai termékekkel ellentétben a szolgáltatástermékeket nem próbálhatjuk ki vásárlás előtt. 

A vásárló kénytelen a rendelkezésére álló információk alapján kockázatos döntést hozni. 

Ebben a folyamatban a termékről és annak minőségéről kialakított képnek mint gondolati 

modellnek hatalmas szerepe van. A marketingben minden olyan megoldás különösen fontos, 

amely csökkenti a vásárlói kockázatot (pl. visszavásárlási garancia) vagy az információhoz 

jutás költségeit (pl. kereső rendszerek, tanácsadás). Ugyanilyen fontos szerepe van a 

márkaépítésnek, mint a megbízhatóság garanciájának. 

Mivel az új ügyfélkör felépítése a fogyasztó esetében a keresésre fordított költségek, a 

szolgáltatónál pedig az akvizíciós költségek miatt meglehetősen nagy beruházásnak számít, 

mindkét félnek érdekében áll a hosszú távú vevőkapcsolatok megteremtése, bizonyos 

értelemben a vásárlói hűség elnyerése. A lojális vásárlók az új ügyfelek megszerzésének, 

valamint új piacokra való előretörésnek is fontos tényezői. A már meglévő ügyfelek által 

elismert kompetenciákból kiindulva könnyen kiépíthető a bizalom új termékek iránt vagy új 

piacokon. Mindebből ideális esetben a vevőakvizíció önmagát erősítő köre alakulhat ki.  

 

A termelés és a fogyasztás egyidejűsége (az uno actu elv) 

Bizonyos absztrakt szolgáltatásokkal ellentétben (pl. szaktanácsadás, pénzügyi szolgáltatások, 

stb.) a személyes szolgáltatások esetében az előállítás és a fogyasztás egy időben történik. A 

szolgáltató és a fogyasztó találkozása elengedhetetlen feltétel. Ennek az a következménye, 

hogy az ilyen jellegű szolgáltatások nem készletezhetőek. Az aznap nem eladott szállodai 

éjszakát nem lehet másnap értékesíteni. Ezért a személyes szolgáltatásokkal foglalkozó 

vállalatok esetében a siker egyik alapfeltétele a kereslet és a kínálat optimális kiegyenlítése. 

Az ilyen szolgáltatások marketingjének, az összes rendelkezésre álló marketingeszköz 

felhasználásával a mennyiségileg kiegyensúlyozott kereslet megteremtését kell elérnie. Erre 

olyan eszközök nyújtanak lehetőséget, mint a rugalmas árképzés a yield management keretei 

között, rugalmas értékesítési csatornák alkalmazása és új termékek ajánlati csomagok 

formájában történő, rövid ideig tartó elhelyezése a piacon. Az ilyen rövid ideig tartó 

keresletgeneráló akciók bizonyos mértékig mindig konfliktusban állnak a hosszabb távú 

pozícionálási célokkal. Így például a kevéssé differenciált, a piacon nehezen értelmezhető, 

masszív árváltozások negatívan hathatnak a termék értékének piaci megítélésére. 

 

Az emberi tényező jelentősége 

Az emberi kapcsolatok a személyes szolgáltatások területén számos termék esetében fontos 

funkciókat töltenek be: 

 

 kultúra közvetítő funkció (amennyiben a fogyasztó a szolgáltató személyén 

keresztül bepillantást nyer a helyi kultúrába) 

 problémamegoldó funkció (gyakran előfordul, hogy problémás helyzetekben csak 

egy ember képes a szükséges integrált megoldást nyújtani) 

 „élményképesség“ funkció (az élmények megszerzése gyakran ismeretlen 

területre való behatolást jelent. Ehhez gyakran szükség lehet, akár az első 

siklóernyőzés alkalmával, egy kísérőre.) 

 szociális interakció-funkció (maga az emberi kapcsolat jelenti a nyereséget) 

 

A vállalkozásban dolgozó, szolgáltatást nyújtó személyek meghatározó részei a 

termékminőségnek. A marketingstratégiában megcélzott pozícionálásnak meg kell felelnie a 

munkatársak szolgáltatáskultúrájának, minőségi sztenderdjeinek és teljesítményhatárainak. 

Ennél fogva szükség van olyasvalamire, mint befelé történő marketing tevékenység. E 

tevékenység tartalma a szolgáltatáskultúra normatív szinten történő megteremtése (ami 
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lényegében a szolgáltató személyek szerepét és tevékenységének mikéntjét határozza meg). 

Stratégiai szinten szükség van a vállalat attraktivitásának biztosítására a munkaerő piacon, 

illetve annak a szolgáltatási koncepció megvalósításához szükséges szegmensében (az 

elégedett alkalmazottak szájpropagandája, illetve dinamikus munkáltatói image megteremtése 

révén). 

A befelé, illetve kifelé folytatott marketingtevékenység összjátékának eredménye ideális 

esetben egy önmagát erősítő körforgás. Ezért azután a modern szolgáltató vállalatoknak a 

személyes szolgáltatások területén saját munkatársaikat fontos ügyfelekként kell kezelniük. 

 

A turisztikai termék természetéből fakadó sajátosságok 

A turisztikai termékek különböző értéksíkokból állnak. Ezek közül néhányat a helyi 

adottságok megváltoztathatatlanul determinálnak (pl. a természeti adottságok, mint a klíma, a 

domborzat vagy a kultúra és a mentalitás). Ennek megfelelően a klasszikus turisztikai 

marketing irodalom inkább a kínálat primátusából indult ki. A marketing feladata annyiban 

állt, hogy meghatározza azokat a szegmenseket, akiknek a mindenkori kínálat megfelelő volt. 

Manapság – az egyre hasonlóbb infrastrukturális (hardware)-feltételek, pl. a világszerte 

standardizált szállodai szobák miatt - egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert a „puha“ 

tényezők, a software, mint pl. a vendégekkel való bánásmód, az image vagy éppen a saját 

mítoszok és üdülési világok kialakítására való képesség. Ennek megfelelően a mai turisztikai 

marketingben a „normális“ marketing-gondolkodásmódot követik. A releváns (azaz a 

termékkel ígéretesen „megdolgozható“, elegendő piaci potenciállal rendelkező, stb.) piaci 

szegmensek igényeiből  kiindulva történik meg a kínálat kialakítása. 

 

A KKV-k méretéből fakadó sajátosságok a közép-európai turizmusban 

Közép-Európában a turisztikai vállalkozásokat – különösen a régi turisztikai hagyományokkal 

rendelkező térségekben – a kifejezetten elaprózott struktúra jellemzi. Az angolszász vagy 

ázsiai országokkal ellentétben, mindenekelőtt a klasszikus üdülőhelyeken, a nemzetközi 

hotelláncok alacsony számban képviseltetik magukat; a kis- és közepes méretű vállalatok 

dominálnak, gyakran családi vállalkozások formájában. Ázsiában, Közép-Keleten vagy az 

USA-ban manapság ritkán épülnek szállodák 1000 ágy alatti kapacitással. A luxuskategóriába 

tartozó reszortok kapacitásai mindamellett korlátozottak. Ebből fakadóan az európai 

turizmusnak a szakmára egyébként is jellemző problémák mellett a KKV-k tipikus, a 

marketing szempontjából szintén releváns problémáival is meg kell küzdenie: 

 

 Az egyes vállalkozásokra erősen rányomja bélyegét a mindenkori tulajdonos 

személye. Erősen kisipari termelési mód dominál, az ennek megfelelő 

következményekkel együtt: a változó, a főnök által meghatározott minőséggel és 

a gyakran hiányos termelékenységgel együtt. 

 A mindenkori főnököknek többnyire kevés idejük jut önmaguk továbbképzésére. 

Ennek megfelelően a vállalkozásra jellemző tudásszint is viszonylag gyenge. Az 

egyedülálló, kisméretű vállalkozásnak, a relatíve alacsony üzleti eredmény 

mellett nem éri meg nagyobb beruházásokat eszközölni a know-how 

szintentartásába. 

 E kisebb vállalkozások főnökei, fentieknek megfelelően a szakma sztenderd 

megoldásain orientálódnak. Ezért azután nincs semmi meglepő abban, ha a 

vendéglátás területét jórészt az egyformaság uralja, hasonló étlapokkal, hasonló 

berendezéssel és a kiszolgáló személyzet hasonló viselkedésformáival. 

Mindebből komoly profilalkotási és pozícionálási nehézségek fakadnak. 
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A turisztikai termékek messzemenőkig megváltoztathatatlan keretfeltételeiből és a Közép-

Európára jellemző KKV-struktúrák feltételrendszeréből adódik a turisztikai szervezeteknek 

egy különös formája. A turisztikai szervezetek e formája alakítja a marketing tervezés és 

megvalósítás módszereit. Maguk a módszerek - a szakmai struktúrák 

megváltoztathatóságának függvényében - csak korlátozottan változtathatóak meg. 

 

A turisztikai szervezet sajátosságai 

Ahogy fentebb láttuk, a turisztikai termék, pl. egy térségben eltöltött üdülés, 

részszolgáltatások sokaságának az összege. Ezeket a részszolgáltatásokat a közép-európai 

térségben számos, egymástól függetlenül működő vállalkozás nyújtja. Ebből a tényből fakad: 

 

 a szolgáltatás-láncolatban az egyes részszolgáltatások összehangolásának az 

igénye 

 az olyan szolgáltatási elemek biztosításának az igénye, amelyeket a 

magánvállalkozások alacsony nyereségéből nem lehet nyújtani. Ide tartoznak az 

olyan szolgáltatások, mint az információs iroda vagy egy uszoda, amit a 

vendégek csak rossz idő esetén használnak, és pusztán egyfajta biztosítékot jelent 

az üdülés zavartalanságára. Az ilyen jellegű szolgáltatások pozitív külső 

tényezőket jelentenek, amennyiben emelik a kínálat egyéb elemeinek értékét.  

 az összefüggő termék(elemek) átfogó piacra vitelének igénye. 

 ennek érdekében biztosítani kell a szolgáltatási láncolat egészét átfogó stratégiai 

tervezést. 

 ezen felül a turisztikai tevékenység számos külső hatással jár. A turizmus pl. 

munkahelyeket biztosít, vagy éppen felelős a természetes környezetbe kibocsátott 

káros anyagokért. És persze meglehetősen erős politikai érdek is fűződik a 

turizmushoz. Különböző csoportok próbálnak meg befolyást gyakorolni 

turisztikai szakmai kérdésekre, különösen a turisztikai szervezet kérdéseire. 

 

A turisztikai marketing fenti sajátosságaiból egy mágikus ötszög rajzolódik ki. Az ötszögben 

megfogalmazódó egyes kihívások: 

 

 az intranszparencia csökkentése 

 a kereslet és a kínálat megfelelő mértékű kiegyenlítése 

 külső legitimitás megteremtése megfelelő politikai támogatás formájában és a 

szakmai kooperáció biztosítása 

 a kínálat alakítható elemeiből kiinduló profilalkotáshoz szükséges önállóság 

megteremtése 

 belső legitimitás megteremtése a munkatársak és a lakosság általi elfogadottság 

és támogatás megszerzéséhez 

 

Azért is beszélhetünk mágikus ötszögről, hiszen az ötszög egyes elemei célkonfliktusban 

állnak egymással. Pl. egy a kereslet és a kínálat egyensúlyban tartását célzó rövid távú 

árcsökkentés hatással lehet más elemekre, bizonyos esetekben csökkenti a termék hitelességét 

vagy csorbítja a fogyasztó biztonságérzetét. Kiválthat egy olyan árversenyt a szakmán belül, 

ami a kooperációs készség rovására megy. Alááshatja a pozícionálást és érintheti a 

munkatársak motivációját, amennyiben azok „áron alul eladva“ érzik magukat. Megfordítva: 

a lakosság igényeinek való túlzott megfelelési kényszer oda vezethet, hogy a marketing 

pozíciókat közösen dolgozzák ki. A 90-es években az úgynevezett jövő-tervező műhelyekben 

számos településen ez volt a bevett gyakorlat, aminek eredményeként viszonylag sekélyes, 
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helyettesíthető, „demokratikus“ pozícionálások születtek, amiknek nem az egyediség, hanem 

a fogyasztó elbizonytalanodása lett az eredménye. 

 

 

 

 

 

33..  AA  mmaarrkkeettiinngg  tteerrvv  sszzeerreeppee,,  kkéésszzííttééssee,,  ttaarrttaallmmii  eelleemmeeii  

  
33..11..  AA  mmaarrkkeettiinngg  tteerrvv  hheellyyee,,  sszzeerreeppee  aa  vváállllaallaattii  tteerrvveezzééss  rreennddsszzeerréébbeenn  

  

Az első fejezetben leírtak alapján tudjuk, hogy a szükségletek kielégítésére alkalmas termékek 

vagy szolgáltatások termelési /értékteremtő/ folyamatok eredményei. Továbbá azt is ismerjük, 

hogy az üzleti vállalakozások szervezeti kerete a vállalat, a termelési folyamatok tehát 

vállalati keretek között zajlanak. A vállalat eredményes gazdálkodásának, hosszú távon való 

fennmaradásának egyik fontos feltétele, hogy a vállalat – mivel környezetével nagyon szoros 

kölcsönhatásban van – működése nem lehet esetleges. Ellenkezőleg, a vállalat működése jól 

megfogalmazott célokat követ és helyzete a megfogalmazott célok megvalósítása érdekében, 

azok irányába változik. A változás tartalmát és irányát a környezet változása alapvetően 

meghatározza. A vállalatban zajló folyamatokat tehát meg kell tervezni, szervezni, 

koordinálni, ellenőrizni és vezetni, azaz gyakorolni kell a menedzsment funkciókat. 

 

A vállalat működésébe való beavatkozás azonban csak tudatosan történhet. E tudatosság 

alapját végső soron a környezettel való kapcsolattartás, a külső és belső információk 

megszerzése, feldolgozása, és a vállalat érdekében történő eredményes hasznosítása jelenti 

úgy, hogy biztosítjuk a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználását, megjelölve 

 a vállalat jövőképét, 

 a jövőkép elérése érdekében szükséges tennivalókat, 

 a visszacsatolás mechanizmusát (azaz a kitűzött jövőkép és az 

elért eredmények ismeretében a szükséges korrekciók elvégzése 

lehetőségének biztosítását). 

A tervezés az egyik legfontosabb menedzsment funkció. Nem haszontalan, ha felelevenítjük a 

kapcsolódó ismeretanyagot. A tervezés olyan komplex tevékenység, amely vizsgálat tárgyává 

teszi a vállalatban zajló reál és nominál folyamatok alakulását, a rendelkezésre álló 

erőforrásokat, a vállalat és környezete közötti kölcsönhatásokat. A tervezés célokat jelöl ki, 

meghatározza az elérésükhöz szükséges cselekvési programot, a szükséges erőforrásokat, 

feltételeket és intézkedéseket, a visszacsatolás mechanizmusát, növeli a kitűzött cél elérésének 

valószínűségét. 

 

A tervezés jellege (fokozata) szerint az alábbi tervezést lehet elkülöníteni: 

 A stratégiai tervezés a vállalat egész rendszerét érintő változásokat tartalmazza. 

Általában hosszú távra szól. Chikán (2001) szerint a stratégia feladata: „…olyan 

módon szervezze meg a vállalat érintettjeit, olyan mozgásformákat tegyen kívánatossá 

és lehetővé az érintettek számára, amelyek hatékonyan szolgálják a vállalat alapvető 

célját.” A stratégia tehát a vállalat működésének vezérfonala kell, hogy legyen. Kotler 

(1991) szerint „A stratégiai tervezés olyan menedzseri lépések folyamata, melynek 

során életképes kapcsolatot alakítanak ki és tartanak fenn a szervezet célkitűzései és 

erőforrásai, valamint a változó piaci lehetőségek között. A stratégiai tervezés célja a 

vállalat üzleti tevékenységének és termékeinek megformálása és újraformálása olyan 

módon, hogy a vállalat kielégítő nyereséget és növekedést érjen el.” A definíció 
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alapján megállapítható, hogy a stratégiai tervezés (terméke a stratégiai terv) 

alapvetően olyan piacorientált tervezési eljárás, mely a vállalat irányítási 

rendszerének szerves része, a vállalat stratégiai jelentőségű döntéséinek hatékony 

megalapozását és végrehajtását, a vállalat sikeres tevékenységét és fejlődését 

szolgálja.  

 A taktikai tervezés egyes részrendszerek céljainak meghatározását és a szükséges 

erőforrások kapcsolódó tervezését jelenti. Tehát egy taktikai terv, konkrétan 

meghatározza a cél eléréshez szükséges erőforrásokat, a megvalósítandó 

intézkedéseket, pl. a minőségbiztosítási rendszer bevezetésének tervezése, egy adott 

beruházás megvalósításával kapcsolatos tervezés, a marketingkommunikáció 

eszközrendszere struktúrájának kialakítása, stb. 

 Az operatív tervezés az outputok előállításának és kölcsönös felhasználásának 

rövidtávra szóló tervezését jelenti az erőforrások optimális felhasználása mellett. Az 

operatív tervezés egy évet, vagy rövidebb időtávot fog át, pl. egy adott gyártási 

folyamat terve, éves pénzforgalmi terv, a marketing terv gyakorlati megvalósítása stb. 

 

A fentiekben értelmezett definíciók alapján a marketinggel kapcsolatos tervek illetve tervezési 

feladatok a stratégiai, a taktikai és az operatív tervezéshez egyaránt kapcsolódnak. Fontosnak 

tartjuk hangsúlyozni, hogy a marketing terv egyik szintje sem élhet önálló életet, annak a 

vállalat stratégia tervébe ágyazottan kell szerepelnie és megvalósulnia. Ugyanakkor azt is 

látni kell, hogy piacgazdasági körülmények között a marketing terv szerepe sajátos, 

meghatározó jelentőséggel bír a vállalat céljának és küldetésének megvalósítása 

szempontjából. De miért van ez így? Eddigi ismereteink alapján tudjuk, hogy a 

termelési/értékteremtő folyamatok, mint termék-előállítási rendszerek is értelmezhetők, 

továbbá, hogy az output versenyképessége alapvetően ezen a szinten határozódik meg, de 

nem itt fejeződik be, mivel a vállalati menedzsment funkcionális stratégiáival képes azt 

módosítani. E funkcionális stratégiák pedig a finanszírozási és marketing stratégia. Az 

elmondottakat, az egyes alrendszerek – termék-előállítási rendszerek - közötti 

kölcsönhatásokat szemlélteti a 4. ábra.  

 

Ha jobban megfigyeljük a 4. ábrát, akkor felfedezhetjük, hogy a vállalaton belül zajló 

értéktermelő folyamatok – zöld, lila és sárga jelölés - nagyon szoros kölcsönhatásban vannak 

egymással. A három termék-előállítási rendszer - a kölcsönhatások miatt – kirajzol egy 

negyedik kört, ami a kölcsönhatások eredményeként a menedzsment mozgásterét is jelenti. Ez 

a mozgástér az a terület, amelyen a vállalat menedzsmentjének döntéseit meg kell hozni, a 

vezetés gyakorlásánál figyelembe kell venni. A vállalati stratégia integrált felfogásban való 

érvényesítése tehát azt jelenti, hogy a kölcsönhatások figyelembe vétele nélkül a vállalat 

stratégiája nem lehet eredményes, az operatív szinten hozott döntések vállalati szintre 

továbbgyűrűző hatásai miatt. A kölcsönhatások felismerése az alapja azon 

megfogalmazásnak, hogy a versenyképesség alapvetően a termelési folyamat szintjén 

határozódik meg, de nem itt fejeződik be, mivel a funkcionális stratégiákkal van még ráhatása 

a menedzsmentnek a versenyképességre. A vázolt kölcsönhatás a desztinációra is 

egyértelműen vonatkozik és értelmezhető. 

 

A fentiekben tárgyalt összefüggések követhetők nyomon – más szemléletmódot alkalmazva -  

Chikán (2005) kapcsolódó munkájában is. A szerző, a vázolt összefüggéseket, azok gyakorlati 

megvalósulását a folyamatszemléletű vállalatvezetésben jelöli meg. Ennek főbb tartalmi 

összefüggéseit a 2. táblázat foglalja magába.  A táblázat a vállalaton belüli funkciókat és 

folyamatokat, illetve azok kölcsönhatásait tünteti fel. A vállalat és környezete közötti 

kapcsolatokat, a vállalaton belüli viszonyokat úgy kell rendeznie a vállalatnak, hogy 

Megjegyzés [N7]: Jobb lenne egy kicsit 
„átfogalmazni magyarra”...  
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A VÁLLALAT MINT GAZDASÁGI RENDSZER 

versenyképessége biztosított legyen. Végső soron a vállalat és a fogyasztó érdeke közös 

abban a vonatkozásban, hogy a szükséglet-kielégítés folyamata, azaz az értéklánc és ellátási 

láncban ne keletkezzenek zavarok. Az értéklánc tevékenységeinek összekapcsolása 

elsődlegesen folyamatszemléletben kell, hogy történjen, és a menedzsment feladata e 

tevékenység zavartalan lefolyásának biztosítása. A táblázatban szereplő fogalmak tartalma az 

alábbiak szerint értelmezhető: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra: A vállalat, mint gazdasági rendszer működésének főbb 

kölcsönhatásai 
Forrás: Saját munka 

 

Funkciók: A vállalaton belüli munkamegosztás szerinti tevékenység csoportok Azonos, vagy 

közelálló szerepet töltenek be a cél megvalósításában.  

 

2. táblázat: A folyamatszemléletű vállalatvezetés főbb összefüggései 
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folyamatok 

Koordinációs 

folyamatok 
       

Forrás: Chikán (2005) p. 165.   

                         Folyamatokat vezérlő funkciók 

                         A funkciók egyes elemeinek jelenléte 

Folyamatok: Az egyes funkciók együttműködésével mennek végbe, zajlanak, de azonosítható 

a meghatározó funkció. Az adott funkció menedzsmentje felelős a folyamat egészének 

lebonyolításáért. 

 

Fogyasztói-orientációs folyamatok: Azok a folyamatok amelyek a fogyasztói igényekhez 

kapcsolódnak. 

 

Értékteremtő (termelési) folyamatok: E folyamatok megvalósulása juttatja a vállalatot az 

erőforrásokhoz, ezek biztosítják az inputok termékké /szolgáltatásokká való konvertálást. 

 

Tudás folyamatok: Azok a folyamatok tartoznak ide, amelyek a vállalat belső érintettjei 

számára eljuttatják a szükséges információkat. Ezen keresztül valósul meg az információ 

tudássá válása, a munkaerő tudásának alkalmazása. 

 

Pénzügyi folyamatok: A reálfolyamatokhoz kapcsolódó pénzáramlást indukáló és 

eredményező folyamatokat jelentik. 

 

Koordinációs folyamatok: A vállalatban zajló folyamatok összekapcsolását segítő 

folyamatok, a vállalat céljának és küldetésének megvalósítása érdekében. 

 

Összefoglalva az előzőekben tárgyalt összefüggéseket, megállapítható, hogy a vállalat 

marketing stratégiája nem élhet önálló életet. Alapul véve a marketing rendeltetését a 

marketing terv célja nem lehet más - a vállalat kapcsolódó terveibe ágyazottan, az azokban 

megfogalmazott célokkal összhangban, és a terv szakmai megalapozását biztosító komplex 

elemezés eredményeit alapul véve és azokra építve – mint, hogy kidolgozzuk, illetve 

meghatározzuk azon tevékenységek sorozatát és megvalósításukat elősegítő marketing 

eszközök rendszerét, amelyek hozzájárulnak a vállalat stratégiai - és ennek alárendelten – és 

operatív céljainak megvalósításához.   

 

Az adott szervezet marketing stratégája – mint funkcionális stratégia – a marketingre 

vonatkozó stratégia tervezés eredménye. Ez az egyik oka annak, hogy az alkalmazható 

elemzési, tervezési módszerek, eljárások - SWOT, PEST analízis, stb. – a marketingstratégia 

tervezésénél is alkalmazhatok, a tervezés céljának alárendelten. Az operatív tervezés, illetve 

operatív terv – ahogy ez a definícióban is szerepel – egy évet vagy rövidebb időtávot fog át. 

 

A marketinget alapul véve, a kapcsolódó tervezési feladat az adott időtávra szóló konkrét 

marketinggel kapcsolatos feladatokat tartalmazza, gyakorlatilag az adott időtávra szóló 

marketingkommunikáció terveként is értelmezhető. Fontos hangsúlyozni, hogy mindkét 

esetben a terv komplex kell, hogy legyen, nemcsak a szakmai feladatokat, és azok 

megvalósításához szükséges erőforrásokat kell tartalmaznia, hanem – mivel a vállalat 

egészére vonatkozó terv/ek szerves része - pénzügyi szempontból is, azaz a stratégia és az 

operatív feladatok pénzügyi kihatásait is számszerűsíteni kell. Mindkét terv - a tervek tárgy 

szerinti csoportosítását alapul véve – funkcionális tervként is értelmezhető, mivel a 

funkcionális tervezés a gazdálkodásnak csak egy részterületét öleli fel, évről-évre ismétlődő 

feladatként jelentkezik.  
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Kiemelten kell megemlíteni az üzleti terv és a marketing terv kapcsolatát. Az üzleti terv végső 

soron a vállalat stratégiai tervének konkrét időtávra kimunkált cselekvési programja. 

/Megjegyezzük, hogy a gyakorlatban az üzleti terv fogalmát az éves operatív terv 

megnevezésére is használják./. A továbbiakban az üzleti terv fogalmát arra az esetre 

vonatkozóan értelmezzük, amikor a vállalat valamilyen külső forrás bevonására kényszerül. 

Ilyen esetekben kell az üzleti tervet elkészíteni, mivel a forrásnyújtó információval kell, hogy 

rendelkezzen arra vonatkozóan, hogy az adott forrás visszafizetésének fedezete biztosított 

lesz-e.  

 

Könnyen belátható, hogy egy befektető, számára kiemelten fontos kérdésként kezelendő pl. a 

termék minősége, piaci helyzete, a gyártástechnológia korszerűsége stb., azaz a vállalati 

stratégia főbb elemeinek ismerete bír prioritással. A hitelt nyújtó pénzintézet viszont – nem 

figyelmen kívül hagyva az előzőekben felsorolt szempontokat sem – a megtérülési 

kondíciókat, a pénzügyi helyzet alakulását helyezi előtérbe. 

 

Emlékezzünk rá, hogy az üzleti terv felépítése nagyon sokféle lehet. Főbb tartalmi elemei az 

alábbiakban foglalható össze (Bocsó, et.al 1999.; Gyulai-Kresalek, 2002): 

 

1. Bevezetés 

2. Összefoglaló 

3. Iparágelemzés (háttérelemzés) 

4. A vállalkozás bemutatása (leírása) 

5. Működési terv (termelési terv 

6. Marketing terv 

7. Szervezeti terv 

8. Kockázatbecslés 

9. Pénzügyi terv 

10. Függelék 

 

   

1. Bevezetés 

A vállalatra vonatkozó legfontosabb adatok rövid tömör összefoglalása, tartalma, a vállalat 

neve, címe, elérhetőség (telefon, fax száma) a tulajdonosok neve, címe, elérhetősége, 

tulajdonosok részesedési arányai, a menedzsment adatai, a vállalkozás alapításának 

(cégbejegyzés) éve, rövid történeti bemutatása, a vállalkozás működési köre (jellege), a 

vállalkozás tőke, hitel és működési pénzigénye, a terv bizalmas kezelésére vonatkozó igény 

megfogalmazása. 

 

2. Összefoglaló 

 A komplex üzleti terv valamennyi elemének kidolgozása után célszerű elkészíteni. Végső 

soron az üzleti terv szintézisét adja. Tömören, lényegre törően, az üzleti terv valamennyi 

részére kiterjedően, a jövőre vonatkozóan emeli ki a legfontosabb kérdéseket, a tervezett 

finanszírozási módot, a pénzügyi helyzetre vonatkozó kondíciókat stb. 

 

3. Iparágelemzés (háttérelemzés) 

Ismert, hogy a vállalat szűkebb s tágabb környezetével egyaránt soros kapcsolatban van. A 

vállalat számára tehát nem lehet közömbös, hogy milyen versenytársakkal kell felvennie a 

versenyt. Az iparág fogalmán azon, egymással versenyben lévő vállalatok csoportját értjük, 

amelyek ugyanazon vásárlók igényeit elégítik ki, ugyanazon vagy hasonló termékeikkel. Az 
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iparág elemzés tehát arra irányul, hogy a jövőt illetően hogyan alakul az iparág piaca. A 

kérdés megválaszolása komplex elemzés segítségével történhet csak, valamennyi kapcsolódó 

kérdés vizsgálatára ki kell terjednie. Az elemzés elkészítésének főbb szempontjai az alábbiak 

lehetnek: 

- a makró környezet elemzése, 

- az iparág főbb jellemzői (a fejlődés bemutatása, -dinamikája, 

trendje, a versenytársak bemutatása, a piac szegmentálása, az 

új termék helyzete, a piacra való behatolás és kilépés kilátásai, stb.) 

 

4. A vállalkozás bemutatása (leírása) 

A fejezet célja a vállalat olyan részletességű bemutatása, amely az érintettek számára 

világossá teszi, hogy mi a vállalat fő tevékenységi köre, milyen a gazdálkodás 

eredményessége, és mire vonatkozik a tervezett projekt. A fejezet tartalmi tagolása az 

alábbiak szerint készíthető el: a vállalatra vonatkozó adatok (a vállalat neve, címe, jogi 

státusza.), a tulajdonosok adatai: (a tulajdonosok neve, címe, az egyes tulajdonosok tulajdoni  

Hányada, a foglalkoztatottak adatai: (alkalmazottak és fizikai dolgozók létszáma, teljes- és 

részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma, pénzügyi információk a vállalatról: (az elmúlt 

három évre vonatkozóan a jövedelem kimutatás, forrásképződés, mérleg, a kapcsolódó 

fontosabb pénzügyi mutatószámok közlése) a vállalat üzleti tevékenységének bemutatása: 

(részletesen be kell mutatni a termék(ek), szolgáltatások funkcionális jellemzőit (előnyök, 

hátrányok). Ezeket a jellemzőket a fogyasztó szempontjából vizsgálva kell megfogalmazni.) 

 

5. Működési terv (termelési terv) 

Az üzleti terv ezen tartalmi eleme az előállítandó termék(ek) vagy szolgáltatások termelési 

folyamatának bemutatását tartalmazza. Fontos mérlegelési szempont kell, hogy legyen a 

termelési folyamat bemutatásának részletessége. A tartalom annak is függvénye, hogy a 

vállalat kereskedelmi vagy termelő tevékenységet végez-e. Ha a vállalat termelő tevékenységet 

folytat, a terv-részt termelési tervnek, a kereskedelmi, szolgáltatási tevékenységet végző 

vállalat esetében kereskedelmi tervnek hívjuk. Ezeknek a terveknek szintén nincs általánosan 

elfogadott sémája. A tevékenységtől függően a főbb tartalmi elemek az alábbiak lehetnek: a 

gyártási folyamat bemutatása, a fontosabb alvállalkozók bemutatása,  

 

6. Marketing terv 

Általánosan elfogadott, hogy a marketing terv - a pénzügyi terv mellett – az üzleti terv 

legfontosabb része. Annak bemutatása a cél, hogy a tervezett eredményt milyen marketing 

stratégiával kívánjuk elérni. Ennek megfelelően ez a rész bemutatja a piaci helyzetre 

vonatkozó elemzés eredményeit, és erre alapozva a kidolgozott marketing tervet. A terv-rész 

főbb tartalmai elemeit a későbbiekben részletesebben is tárgyaljuk. 

 

7. Szervezeti terv 

A szervezeti tervnek tehát olyan információkat kell tartalmaznia, amelyekből egyértelműen 

kiderül, hogy ki irányítja és milyen szervezeti formában a vállalatot, ki kell derülnie annak, 

hogy milyen a vállalat humán erőforrás stratégiája. 

 

8. Kockázatbecslés 

Fontos követelmény az üzleti tervvel szemben, hogy reális és meggyőző legyen. Ehhez 

viszont szervesen hozzátartozik az is, hogy a vállalat felismerje azokat a kockázati 

tényezőket, potenciális veszélyforrásokat, amelyekkel a megfogalmazott célok eléréséhez 

vezető úton a vállalatnak számolni kell. Csak ezek ismeretében lehet ugyanis azon stratégiát 

megfogalmazni és kidolgozni, amellyel a vállalat számára kedvezőtlen hatásokat mérsékelni 
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lehet. A terv-rész lényeges tartalmi eleme tehát a kapcsolódó kockázati tényezők felsorolása, 

és a követendő cselekvési alternatíva felvázolása. A kockázati elemek sokfélék lehetnek.  

Más kockázati elemekkel kell számolni egy induló vállalatnak (pl: piacra történő bejutás, 

vevőkör biztosítása stb.).  

 

9. Pénzügyi terv 

Az üzleti terv elengedhetetlen részét képezi. A megfogalmazott célkitűzések pénzügyi-

gazdasági szempontú bemutatását tartalmazza. Részben az előző fejezetek számszaki 

összefoglalására, részben azok kiegészítésére szolgál pénzügyi szempontból. A hitelezők 

számára az üzleti terv pénzügyi része az, amely információt szolgáltat arra vonatkozóan, hogy 

a törlesztés és kamatfizetés folyamatossága, megalapozottsága mennyire biztosított. Tartalmi 

tagolása az alábbi lehet: 

 

- Költség- és jövedelemterv (eredményterv) 

- Pénzforgalmi terv 

- Mérlegterv 

- Cash flow terv 

- Egyéb pénzügyi információk (fedezeti pont elemezés, 

pénzügyi helyzetet bemutató mutatószámok stb). 

 

10. Függelék 

Általános gyakorlat, hogy az üzleti terv adott részében hivatkozunk azon dokumentumokra, 

amelyek a függelékben vannak elhelyezve. Ezen dokumentumok a terv megalapozottságát, a 

vállalat gazdasági helyzetét, az egyes szöveges részeket támasztják alá, segítik az üzleti terv 

kedvező elbírálását (pl. a vállalat legfontosabb pénzügyi kimutatásai az előző 2-3 évre 

vonatkozóan, a vállalatra vonatkozó SWOT elemzés, a vezetők szakmai önéletrajza stb). 

 

Az üzleti terv fentiekben vázolt tartalmi elemei képezhetik a terv gerincét, vázát. Az egyes 

tartalmi elemek részletezettsége, a konkrét vállalati környezet, a vállalat sajátosságai, a 

hitelezők elvárásai stb. azok a tényezők, amelyek az adott üzleti terv egyediségét adják.  

  
3.2. A marketing terv készítése, tartalmi elemei 

 

 

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a tervezés folyamatát vizsgálva a marketing terv 

készítése egyidejűleg történik a stratégiai célok megfogalmazásával. Úgy is fogalmazhatunk, 

hogy ennek szakmai indokok miatt kell lennie, mivel a marketing mintegy megalapozza a 

célok megfogalmazását az által, hogy felméri a várható keresletet, azonosítja a szegmenseket, 

stb. Ezzel összefüggésben illetve ebből eredően támogatja a különböző funkcionális tervek 

készítését is. Ez a szoros kapcsolat egyben determinálja a marketing stratégai tervkészítésének 

tartalmi elemeit és folyamatát is. Cohan (2009) munkája alapján a marketing terv legfőbb 

előnyei az alábbiakban foglalhatók össze:   

 

 A marketing terv, mint egy útvonalterv funkciónál.  

 Segíti a vállalat stratégiai menedzselését és a célok megvalósítását.  

 Tájékoztatja az érintetteket a terv végrehajtásában és a célok elérésében játszott 

szerepükről.  

 Fontos szerepe van a megvalósításhoz szükséges források megszerzésében.  

 Új gondolatokat ébreszt és elősegíti a korlátozott források jobb felhasználását.  

 Segít a felelősség, a feladatok és az ütemezés szervezésében és felosztásában.  
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 Hatékony eszköz ahhoz, hogy megismerjük és felismerjük a ránk váró 

problémákat, lehetőségeket és veszélyeket.  

 

A marketing terv tehát a vállalat stratégiai céljai elérésének hatékony eszköze lehet, ha mint 

nagyon fontos vállalati funkció és irányítási filozófiaként – piacorientált szemlélet - van jelen 

a vállalat életében és a tervezés valamennyi szakaszában egyaránt.   

A marketingstratégia tervezésének egyes szakaszait, a kapcsolódó eszközrendszert 

nagymértékben befolyásolja az, hogy adott termék jellemzően üzleti  vagy (B2B – business to 

business) vagy fogyasztói (B2C – business to consumer) piacokat igyekszik kiszolgálni 

 

A marketing terv – tartalmát tekintve – alapvetően kettő nagy részre bontható. Az első 

tartalmi részben - a stratégiai célokkal összefüggésben - a helyzetelemzés, a lehetséges 

akadályozó tényezők feltárása és azonosítása történik. A második részben kerül sor – a 

részletes elemzés eredményeinek ismeretében - a konkrét marketing célok és azok elérését 

lehetővé tevő eszközök meghatározására. A marketing terv tartalmi elemei, a tervezés 

folyamata az előzőekben vázoltakkal van összhangban, és az alábbiak szerint összegezhető:.      

 

 Vezetői összefoglaló 

 A marketing helyzetkép értékelése 

 Lehetőségek és korlátok feltárása 

 A célkitűzések megfogalmazása 

 A marketing stratégia meghatározása 

 A pénzügyi terv 

 A megvalósítás és monitoring 

 

 

3.2.1. Vezetői összefoglaló 

 

A vezetői összefoglaló célja, alapvetően nem különbözik az üzleti tervben szereplő tartalmi 

elemétől. Lényegre törően, azaz tömören kell, hogy tájékoztassa a döntéshozókat a marketing 

terv legfontosabb tartalmi elemeiről. Ennek megfelelően tömören összefoglalja az alkalmazott 

kutatási módszereket, a célpiacok (szegmensek) főbb, fontos jellemzőit, a saját és a 

versenytársak erős és gyenge pontjait, a célok megvalósítását elősegítő marketing-mix 

elemeket, az alkalmazni kívánt eszközök rendszerét, és nem utolsó sorban a szükséges 

erőforrások – humán, pénzügyi erőforrások – nagyságát.  

 

 

3.2.2. A marketing helyzetkép értékelése 

 

A reális pozíció felvázolásának alapját csak egy alapos elemzés teremtheti meg.  Az 

elemzésnek több területet is érintenie kell. E területek az alábbiakban foglalhatók össze: 

 Az érintett iparág – azaz a termék, illetve szolgáltatástermék – fogyasztóorientált 

szemléletű elemzése (az iparág struktúrája, a közvetlen versenykörnyezet 

elemzése, stb.) 

 A makrokörnyezeti helyzetkép felvázolása. Azon kérdések, illetve tényezők 

feltárását, beazonosítását jelenti, amelyek hatással vannak/lehetnek a termék, 

szolgáltatástermék piacára, pl. a gazdaságpolitika hatályos eszközrendszere, 

társadalmi tényezők, technológiai környezet, a globalizáció várható hatásai, az 

egyre nagyobb szereppel bíró ökológiai környezet, mivel a környezettudatosság 

egyre markánsabban jelenik meg, illetve van jelen a fogyasztói elvárásokban, a 
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politikai, jogi tényezők. Az elemzéshez a leggyakrabban alkalmazott módszer a 

STEEP analízis.  

 A piaci helyzet feltárása. Azt mondhatjuk, hogy a piaci helyzet áttekintése az 

elemzés legfontosabb területe.  Központi kérdése; a várható kereslet előrejelzése, 

a piac telitettségének vizsgálata, az érintett fogyasztói csoportok jellemzése.  

 A termék/szolgáltatástermék  helyzete. Meghatározó szempontként kell kezelni a 

termék/szolgáltatástermék marketing jellemzőit. Ezt az elemzést a termék 

életciklusának megfelelően kell elvégezni. Tanulmányainkból már ismerjük a 

termék életgörbe sajátosságait, azt is tudjuk, hogy az egyes ciklusokhoz kötődően 

eltérő marketing célok és eszközök fogalmazhatók meg, eltérő fogyasztó 

csoportok köthetők az egyes ciklusokhoz. A piaci helyzet elemzése nem 

nélkülözheti – adott esetben – a piaci részesedés vizsgálatát sem. Ennek ismert és 

leggyakrabban alkalmazott módszere a BCG mátrix. 

 A versenyhelyzet értékelése. Ennek célja a vállalatot pozícionálása. Azaz a 

konkrét versenytársak beazonosítása, stratégiájuk és céljaik megismerése. Ennek 

feltérképezése közvetlenül mondhatni – üzleti titoktartás miatt – alig lehetséges. 

Ezért csak közvetetten, piaci magatartásuk megismerése által alkothatunk 

véleményt.  

 Az elosztási helyzet elemzése. Ez az elemzési munka a vállalat jelenlegi és 

jövőbeni értékesítési csatornáinak feltárására vonatkozik. Célszerű értékelni az 

egyes értékesítési csatornák súlyát, szerepét, és az értékesítési formák rendszerét 

is.  

 

3.2.3 Lehetőségek és korlátok feltárása 

 

A tartalmi elem megnevezése is utal arra, hogy egy szintetizáló tervrészről van szó. Ebben a 

tartalmi részben, a megfelelő ábrázolás technikai eszközök alkalmazása mellett – táblázatok, 

ábrák, stb.– szöveges magyarázatokkal alátámasztva értékeljük az erősségeket, 

gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket. Az ismert elemzési módszer a SWOT analízis.  

 

 

3.2.4 A célkitűzések megfogalmazása 

 

A célkitűzések megfogalmazásának feladata, alapul véve az előzőekben tárgyalt tartalmi 

elemekhez kapcsolódó elemzések eredményeit is, a vállalat tevékenységeinek fókuszálása a 

marketing terv időtávjára. A szakmailag helytálló, eredményekkel alátámasztott célkitűzések 

nagy segítséget adnak azok megvalósításának. A célkitűzések sokfélék lehetnek. A fontosabb 

célkitűzések az alábbiak: 

 Pénzügyi célok.  Általában a jövedelem növelése, a költségek csökkentése. 

 Marketing célok. Azon marketing területekhez kapcsolódnak, amelyeknek a 

fejlesztése indokolt. E területek az alábbiak lehetnek Kotler (2002): célpiacok, 

fő termékjellemzők, termékcsoportok, ár, értékesítési csatornák, 

marketingkommunikáció, K+F tevékenység, piackutatás.  

 

3.2.5 A marketing stratégia meghatározása 

 

A marketingtratégia végső soron a megfogalmazott célok eléréséhez szükséges tevékenységek 

és az alkalmazott eszközrendszert jelenti. Látni kell azt, hogy a célok megfogalmazása 

létrehoz egy hierarchia szintet, ennek fontosabb összefüggéseit és azok megértését segíti a 

stratégia piramis (5. ábra).  
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SMM: A stratégiai marketing menedzsmentet jelenti. Az e szinten megfogalmazott elképzelés 

(cél) nagyon átfogó, ezért a megvalósításhoz nem elegendő. Az alkalmazandó eszközök 

konkretizálásának szintje a taktikai szint. Ez a szint az, amelyre a vállalatnak ténylegesen 

ráhatása van. Az SMM szintjén meghatározásra kerül a kapacitáskihasználás – vonatkozzon 

ez egy szállodára – növelése. Ebben az esetben tehát a vendégéjszakák számának növeléséről 

van szó. Ezt a vállalat stratégiájában – fogadjuk el – két úton kívánja elérni. Új célpiacot keres 

(pl. a volt Szovjetunió államai felé), és nyit a gyermekes családok felé (piacszegmentelás). 

Ennek érdekében lép a taktika szintjén, a céloknak megfelelően választja meg a marketing-

mix eszközrendszerét, pl. a három éves kor alatt még nem, és a negyedik gyermekért már nem 

kell fizetni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ábra: A stratégiapiramis 
Forrás: Cohan (2009) 

 

 

3.2.6. A pénzügyi terv 

 

 

A marketingstratégia megvalósításának pénzügyi hatásait számbavételezi, azaz meghatározza, 

számszerűsíti annak költségeit. A költségek tervezésénél a hatályos számviteli előírásoknak 

való megfelelés mellett, a kapcsolódó szakmai szempontoknak is eleget kell tenni. A vállalati 

szinten a marketing tekinthető funkcionális általános költségnek. Ebben az esetben 

költséghelyként kezeljük a kapcsolódó tevékenység során felmerülő költségeket, amelyek 

különböző költségnemekből tevődnek össze. A költségnem – ahogy ezt ismerjük – a 

költségek megjelenési formájára utalnak. A számviteli szabályozás miatt ezt a 

költségkimutatást nem lehet mellőzni.  A lehetséges költségnemek: 

 Anyag és anyagi jellegű ráfordítások: papír, irodaszer, reklám 

 Személyi jellegű ráfordítások: a marketing személyzet költségei, pl. bérek,  

       járulékok, szakértők megbízási díjai,  

 A szükséges befektetett tárgyi eszközök értékcsökkenése, 

 Egyéb ráfordítások 

   

3.2.7 A megvalósítás, monitoring és ellenőrzés 

 

SMM 

Marketingstratégia: 

Behatolás új piacra, 

Piacszegmentálás, 

Terjeszkedés, stb 

Marketingtaktika: 

Termék, ár, értékesítés, 

promóció 
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A megvalósítás a kimunkált tervek gyakorlati realizálását jelenti, tehát operatív feladatként 

jelentkezik, hogy ki, mit, mikor csinál, illetve cselekszik, természetesen a megfogalmazott 

célkitűzéseknek alárendelten. A cselekvési program időtávja – összhangban a vállalat tervével 

– egy év, de szakmai indokok alapján célszerű ezt havi szintre is bontani. /Adott esetben, pl. 

egy nagyszabású rendezvény szervezése, kiállításon való részvétel esetében – ennél 

részletesebb, rövidebb időtávra való bontás is szükséges lehet. A strukturális bontás főbb 

tartalmi elemei az alábbiak lehetnek:    

 

 Milyen feladatot kell megoldani? 

 A megvalósításban résztvevő személyek feltüntetése.  

 A határidő megjelölése. 

 A felelős személy megnevezése. 

 A megvalósítás sikerkritériumainak feltüntetése. 

 A tervezett költségkereketek feladatok szerinti bontásban. 

 

Fontos követelményként fogalmazható meg, hogy a feladat megvalósításában résztvevő 

személyek feladata és a feladatok végrehajtási módja minden résztvevő számára egyértelmű 

legyen.  

 

A monitorizálás a terv és tényadatok összevetését jelenti. Ez azonban nem önmagáért való 

tevékenység, sokkal több annál. A lehetséges eltérések okainak feltárása, pozitív és negatív 

értelemben egyaránt, hasznos információkat, tapasztalatokat adhat a következő időszak 

számára. Az ellenőrzés során a marketing tervben megfogalmazott célokat hasonlítjuk össze a 

tényadatokkal. Az ellenőrzés során fontos szempont, az adatok számszerűsítése. Ez azonban a 

marketing vonatkozásában nem könnyű feladat. A marketing költségekre gyakorolt 

hatásainak számszerűsítése nem okoz problémát, mivel a kapcsolódó ráfordítások pontosan 

nyomon követhetők és mérhetők. A marketing tevékenység outputra gyakorolt hatásának 

számszerűsítése azonban nem könnyű feladat. E vonatkozásban a marketing, mint 

funkcionális területnek a vállalat jövedelmére gyakorolt hatását kellene számszerűsíteni. 

Közvetlenül ennek számszerűsítése nehezen vagy egyáltalán nem mérhető, közvetetten 

vannak olyan mutatószámok, amelyek alkalmasak lehetnek a számszerűsítésre, mint pl. a 

forgalom /árbevétel/ változásának mértéke, a piaci részesedés változása, az egyes piaci 

szegmensek volumenének változása, stb. A számadatok ismeretében lehetőség adódik a 

marketing hatékonyságának mérésére is. A számításokat célszerű marketing 

tevékenységenkénti bontásban is elvégezni. 

 

Az ellenőrzéseket célszerű megfelelő rendszerességgel végezni. Az eredmények ismeretében, 

azok által körvonalazódó tendenciák alapján sor kerülhet a vállalat marketing stratégiájának 

átfogó ellenőrzésére is. Ezen ellenőrzés keretében kerül sor a vállalat marketing 

tevékenységének átfogó ellenőrzésére alapvetően arra fókuszálva, hogy mennyire sikerült 

biztosítani az alkalmazott marketing stratégiának a vállalati célok illetve küldetés 

megvalósítását. 
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4. A marketingkoncepció és –stratégia a turizmusban 
  

 

A kapcsolódó menedzsment funkciók gyakorlati megvalósítása során, nagyon gyakran 

találkozunk olyan fogalmakkal, mint politika, koncepció, jövőkép,(vízió), küldetés, stratégia, 

stratégiai menedzsment, taktika, operatív menedzsment stb. Az sem ritka, hogy e fogalmak 

használata szakmailag nem minden esetben helyes. Szintén gyakran előforduló eset, hogy 

nem látjuk és értjük a fogalmak által lehatárolt területek közötti különbségeket, hogy a 

kapcsolódó elemzési módszereknek sok esetben kizárólagos szerepet tulajdonítunk, pl. a 

SWOT elemzés alkalmazása. A SWOT, mint elemzési módszer, egyaránt alkalmazható egy 

vállalat stratégiájának megfogalmazásához, vagy a vállalat marketingstratégiájának 

kialakításához is. A különbség „csak annyi”, hogy más-más lesz annak konkrét tartalma, 

dimenziója stb. Fontosnak tartjuk tehát, - annak ellenére, hogy a Turisztikai projektek 

menedzsmentje c. jegyzetben is érintettük az előzőekben említett fogalmakat, röviden – a 

különböző hierarchia szinteken - értelmezzük a fogalmakat, és rámutassunk a fontos tartalmi 

összefüggésekre. Mindezt úgy kívánjuk megtenni, hogy a turizmus sajátosságait kiemelten 

kezeljük, és a desztinációra fókuszálunk.    

 

Az előző fejezetben a marketing terv szerepét, készítésének folyamatát és főbb tartalmi 

elemeit tekintettük át, vállalati környezetbe és a vállalat stratégiai tervezési rendszerébe 

ágyazottan. Fontos kérdés, hogy a turizmus illetve a desztináció sajátosságainak keretei 

között, a vázolt tartalmi elemek mennyiben lesznek mások, az egyes tartalmi elemek közötti 

kapcsolatokat a turizmus, illetve a desztináció sajátosságai felülírják-e?  Látni fogjuk, hogy a 

tervkészítés folyamata, annak tartalmi elemei nem változnak, de az egyes tartalmi elemek 

konkrét tartalma más lesz, mert tudni kell kezelni - a marketing eszközeivel is – a turizmus 

és a desztináció sajátosságait.   

 

 

4.1 A marketingkoncepció fogalma, tartalma és funkciója a turizmusban 

 

 

Ahogy ezt láttuk, a turisztikai termék, mint szolgáltatástermék rendkívül összetett, és ennek 

sajátosságait az élménylánc fogalma jól kifejezi. A turisztikai desztináció fogalmát is 

értelmeztük, láttuk, hogy a menedzsment funkciók értelmezéséhez szükségünk van arra, hogy 

a desztinációt, mint virtuális vállalatot kezeljük, de más összefüggésben a desztinációt mint 

terméket is értelmezni kell. A marketing szempontjából a továbbiakban a desztináció mint 

termék kerül értelmezésre, természetesen figyelembe véve a tárgyalt sajátosságokat. Vegyük 

tehát sorra a kapcsolódó fogalmakat és értelmezzük azokat az egyes hierarchia szinteken. A 

kapcsolódó fogalmakat, az egyes hierarchia szinteket – a jobb áttekinthetőség érdekében – 

ábrák segítségével tesszük szemléletesebbé.   

 

Fontosnak tartjuk annak hangsúlyozását, hogy a tárgyalt összefüggések nem csak vállalati 

szinten, hanem a hierarchia egyes szintjein is - térségi, vállalati szint - értelmezhetők, illetve 

értelmezendők. 

 

Ahogy ezt már láttuk, a gazdálkodás jelenlegi feltételrendszerének keretei között, a stratégia 

nem nélkülözhető. Azt is bizonyítottuk, hogy egy gazdálkodó egység, amely a piacon 

szükségletek kielégítése céljából – termékkel vagy szolgáltatással - van jelen, működése nem 
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lehet esetleges, véletlenen alapuló. Működését tehát meg kell tervezni. Összegezve a tervezés 

lényegét megállapítottuk, hogy a tervezés olyan komplex tevékenység, amely vizsgálat 

tárgyává teszi, komplexen elemzi a fennálló helyzetet, célokat jelöl ki, meghatározza az 

elérésükhöz szükséges cselekvési programot, a szükséges erőforrásokat, feltételeket és 

intézkedéseket, a visszacsatolás mechanizmusát, növeli a kitűzött cél elérésének 

valószínűségét. A definíció tartalmát alapul véve megállapítható, hogy az nem csak vállalati 

szintre, de a desztinációra, mint virtuális vállalatra is értelmezhető. A tervezés funkciója 

viszont a desztinációra, mint termékre vonatkozik. A desztináció kapcsolódó sajátosságainak 

ismeretében tehát ennek értelmezése nem jelenthet problémát. Nyilvánvaló kell, hogy legyen 

számunkra az, hogy a stratégiai szemlélet és annak eszközrendszere – más megfogalmazásban 

a stratégiai menedzsment – érvényesítése a tervezés folyamatában de a desztináció esetében 

sem nélkülözhető. Láttuk, hogy a legáltalánosabb értelmezés szerint a stratégia a hosszú 

időszakra érvényes célok, és az azok eléréséhez szükséges eszközöket jelenti. Ez azonban csak 

egyféle értelmezése a stratégia jelentésének. A továbbiakban a stratégiát az alábbi 

megfogalmazás szerint értelmezzük: „A stratégia olyan átfogó, komplex és konzisztens 

koncepció, amely hosszú távra készül, és lehetővé teszi, hogy a vállalkozás felkészüljön a 

jövő várható eseményeire, vagyis nem más, mint a vállalkozások hosszú távú 

fennmaradásának cél- és eszközrendszere.” ( Gyulai – Kresalek, 2002). Hangsúlyozottan 

említjük meg, hogy a definíció egy adott desztinációra is értelmezhető.  

 

A stratégiai menedzsment a vállalati döntéshozatali rendszer, a struktúra és kultúra 

integrációját jelenti.” „A stratégiai tervezés olyan menedzseri lépések folyamata, melynek 

során életképes kapcsolatot alakítanak ki és tartanak fenn a szervezet célkitűzései és 

erőforrásai, valamint a változó piaci lehetőségek között. A stratégiai tervezés célja a vállalat 

üzleti tevékenységének és termékeinek megformálása és újraformálása olyan módon, hogy 

a vállalat kielégítő nyereséget és növekedést érjen el.” A definíció alapján megállapítható, 

hogy a stratégiai tervezés (terméke a stratégiai terv) alapvetően olyan piacorientált tervezési 

eljárás, mely a vállalat irányítási rendszerének szerves része, a vállalat stratégiai jelentőségű 

döntéséinek hatékony megalapozását és végrehajtását, a vállalat sikeres tevékenységét és 

fejlődését szolgálja.  

 

De miért van szükség stratégiára, komplex és konzisztens koncepcióra? Milyen időtávot jelöl 

a hosszú táv? Miért van szükség egy desztináció esetében stratégiai tervezésre? Mit takar ez a 

stratégiai terv? Ahhoz, hogy ezt megértsük, újabb fogalmakat kell értelmeznünk. E 

fogalmakat az alábbiakban foglaljuk össze:  

 

Koncepció: Eredeti jelentését alapul véve, egy tervet megalapozó szakmai dokumentum. Fő 

célja a hosszú távra szóló célok megfogalmazása. Döntési kompetenciával bíró szervezet 

jóváhagyása után alapját képezi a politikának. 

 
Politika: Hosszú távra szóló fejlesztési célokat tartalmazza. A döntési kompetenciával bíró 

szervezet által elfogadott koncepción alapul. 

 

Szakpolitika: az EU rendszerében „egy adott átfogó problématerület kezelésére hosszabb 

távra elfogadott irányelveket, valamint az ezek követésére kijelölt cselekvési nyomvonalat 

jelenti, amelynek megvalósítását jól lehatárolt intézményrendszer működtetése és adott 

költségvetési ciklusra jóváhagyott eszközrendszer, ill. támogatási források alapoznak 

meg”(Kovács szerk.2006).  
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Küldetés (misszió): A stratégiai tervezési munka folyamata azokat a tevékenységeket foglalja 

magában, amelyeket időben a megfogalmazott küldetés és tervezési cél(ok) után, de annak  

megvalósítása előtt kell elvégezni. A küldetése nagyon fontos elemét képezi a folyamatnak. 

(Chikán, 2001) szerint ”A vállalat küldetése: a vállalat alapvető céljának konkrét 

értelmezése. Meghatározza a működés körét, a belső működés és az érintettekkel való 

kapcsolatok alapelveit.” Kiemelten kell megemlíteni, hogy a küldetés nem csak vállalati 

kategória, értelmezhető egy térbeli egységre, pl. egy régióra, egy desztinációra is. A küldetés 

által determinált működési kört az alábbi tényezők határozzák meg: 

 

 fogyasztók, 

 igények, 

 eljárások (gyártási folyamatok) 

 a vállalat /székhelye, telephelye/ terület elhelyezkedése. 

  

A küldetésben tehát az kerül megfogalmazásra, hogy a vállalat illetve az ország, régió, 

kistérség, település MIT? KINEK? HOGYAN? és HOL? akarja alapvető célját elérni. Ennek 

kapcsán az alábbi kérdésekre kell a választ megadni: 

 

 Mi legyen a vállalat működési köre? 

 A működésre vonatkozóan milyen belső elveket fogalmazzon meg? 

 A működése során érintettekkel kialakított kapcsolatát milyen elvekre kívánja 

alapozni? 

 

A célok kitűzése és megfogalmazása révén válik egyértelművé, hogy mit is jelent a vállalat 

avagy egy piaci szereplő küldetése, azaz: 

 

 Mi az, ami, az ország, régió, a desztináció a vállalat stb. különlegességét adja? 

 Hogyan különbözteti meg magát, az ország, a régió, a desztináció, a vállalat stb. a 

versenytársaktól? 

 Milyen sajátosságok alkotják az ország, a régió, a desztináció, a vállalat stb. 

versenystratégiájának alapját? 

 Milyen piacokon kíván megjelenni, milyen termékkel, milyen szolgáltatással? 

 Milyen nagyságú nyereség elérésre törekszik? 

 Milyen piaci részarány elérését tűzte ki célul?  

 stb. 

 

Vízió (jövőkép): Egy jövőben kívánatos állapot elérése.  

 

A stratégia és a jövőkép kapcsolatának fontosságát a 6. ábrával szemléltjük. A 6. ábra jól 

szemlélteti a stratégia szerepét. A hosszú távú cél elérésének a valószínűsége nagyobb akkor, 

ha a külső és belső adottságok, és feltételek figyelembevételével fogalmazzuk meg a 

jövőképet és a küldetést, és mindezek együttes figyelembevételével a stratégiát. Az 

értelmezett fogalmak rendszerét, a különböző térbeli egységek szintjén, a 7. ábrán foglaltuk 

össze.  

 

A fogalmak valamennyi hierarchia szinten értelmezhetők, de az egyes hierarchia szintek és 

piaci szereplők sajátosságai miatt más-más tartalommal bírnak, illetve bírhatnak. Makró és 

vállalati szinten a Projektmenedzsment tantárgy keretében értelmeztük a fogalmakat, példák 

segítségével is alátámasztottuk azokat. Fontos kérdés, hogy a marketing vonatkozásában és a 
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desztináció mint térbeli egység, és mint turisztikai termék esetében e fogalmak tartalma 

hogyan értelmezhető, mi azok hatóköre, és a turisztikai desztinációs szervezet – mint a 

desztináció menedzselésének szervezeti egysége - hogyan illeszkedik a rendszerbe, mi a 

funkciója, stb.? 

 

 

Vízió (jövőkép) 

 

 

 

 

 

 

 

Kiindulási helyzet 

 

 

 

 

 

 

  

6. ábra: A jövőkép és a stratégia kapcsolata 

 

 

Egyértelmű kell, hogy legyen számunkra, hogy a desztinációs szervezet gyakorolja a 

desztináció, mint térbeli egység és mint turisztikai termék esetében a menedzsment 

funkciókat.  Természetes kell, hogy legyen számunkra a tanult ismeretanyagok alapján, hogy 

a desztináció, mint térbeli egység és egyidejűleg turisztikai termék is kell, hogy rendelkezzen 

stratégiai tervvel. Ebben a felfogásban az értelmezett fogalmak helyükre kerülnek, azzal a 

megjegyzéssel, hogy a kapcsolódó sajátosságok is megjelennek. A stratégiai terv, mint a 

stratégiai menedzsment eszköze, a desztináció esetében ugyanazt a szerepet kell, hogy 

betöltse, mint egy vállalat esetében. Láttuk, hogy egy vállalat esetében a vállalat marketing 

stratégiája funkcionális stratégiaként értelmezhető, nem élhet önálló életet. A vállalat 

jövőképének elérését biztosító stratégiának funkcionális eszköze, ezért, mint funkcionális 

stratégia – a vállalat stratégájának alárendelve – kel életre.  Kiemelt, önálló területként való 

kezelése alapvetően a gazdálkodás feltételrendszerében, a fogyasztói szokások 

vonatkozásában bekövetkezett változásokkal magyarázható, amit a turisztikai termék 

sajátosságai még inkább felerősítenek. A stratégia terv szükségessége tehát a desztináció 

esetében sem vitatható. A marketing kapcsolódó ismeretanyaga is tehát, csak e tervezési 

folyamatba ágyazottan értelmezhető. Ezért nem fölösleges, ha a desztináció – mint virtuális 

vállalat, és mint turisztikai termék – stratégiai tervezésének rendszerét áttekintjük és 

értelmezzük a folyamatot, illetve annak egyes elemeit (7. ábra).  

 

A 7. ábra alapján látható, hogy végső soron a stratégiai tervezés főbb szakaszai, megegyeznek 

a vállalati stratégiaalkotás szakaszaival. Amit kiemelten kell kezelni, az a desztináció egyedi 

sajátossága, turisztikai kínálata, azaz a vonzerő. A vonzerőt/erőket 2-3 és nem minden/ 

tekinthetjük stratégiai üzleti egységnek. E stratégiai üzleti egységek lesznek, illetve kell, hogy 

legyenek a kapcsolódó stratégiák központi elemei. Ezeknek alárendelten kell szegmentálni a 

piacot, meg kell határozni a célpiacot, és a piaci részesedés növelése és tartós fenntartása 
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LÍTÉS 

MEGVALÓSÍTÁS 
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NÉLKÜL 
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érdekében kell kialakítani a desztináció marketingstratégiáját és alkalmazni a legmegfelelőbb 

marketing eszközöket. 



 

 56 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ábra: A térbeli egységek és a stratégiához kapcsolódó fogalmak rendszere és értelmezése /Forrás: Saját munka/ 
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A DESZTINÁCIÓ EGYEDI 

VONZERŐINEK /MINT STRATÉGIAI 

ÜZLETI EGYSÉGEKNEK/ AZ ELEMZÉSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ábra: A desztináció mint termék és térbeli egység stratégiai tervezési rendszere 
Forrás: Saját munka 

A DESZTINÁCIÓ JÖVŐKÉPE 
(A fenntarthatóság biztosítása mellett, a lakósság életszínvonalának emelése és stabilizálása,  

mások számára is vonzó élettér kialakítása érdekében)/Nem egyéb, mint a koncepció írásos 

megfogalmazása/ 
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4.2 A koncepció meghatározó pontja: a stratégia 

 

 

A marketingkoncepció lényegében a középtávon követendő stratégiát határozza meg. A 

stratégia a vállalat középtávú viselkedésformájának meghatározása a piaci versenyben, azzal a 

céllal, hogy a vállalat megőrizze versenyképességét. A marketingstratégia a vállalati stratégia 

piacra szabott megvalósítása, aminek célja, hogy biztosítsa a vállalat sikerképességét. 

 

A stratégiának mindenekelőtt azzal kapcsolatosan kell állításokat megfogalmaznia, mely 

célpiacokon, mely szolgáltatásokat kell kínálni. A desztinációk természetes adottságai és 

általános infrastruktúrája alapvetően behatárolják a lehetséges termékek körét és 

összehasonlíthatóvá teszik a desztinációt számos konkurens térséggel. Az elsődleges cél 

azoknak a konkrét termékeknek az azonosítása, amelyek megfelelnek a vonzó célpiacok 

igényeinek. Egy kiterjedt túraútvonal-hálózattal, érintetlen természettel és alacsony szintű 

infrastruktúrával rendelkező üdülőfalunak például el kell döntenie, hogy a keresleti 

szegmensek közül (pl. teljesítménytúrázók vagy élménykereső természetkedvelők vagy 

hagyományos üdülővendégek), melyeket képes sikeresebben „megdolgozni” és melyik 

számára a vonzóbb. Azt a döntést, hogy mely piaci szegmensre irányul egy termék, és ennek 

megfelelően hogyan definiáljuk jellemzőit, pozícionálási döntésnek is nevezik. Ez a döntés a 

stratégia legfontosabb döntése, hiszen minden ezt követő döntés (pl. a marketing stratégia 

megvalósítása) hozzá kell igazodjon. A pozícionálási döntésnek az üzleti területek 

stratégiájára kell támaszkodnia (melyik piacon mit kínálunk), és azt kell konkretizálnia. 

 

A stratégia feladata emellett a vállalat viselkedésének meghatározása a piaci versenyben. Itt 

különösen a konkurenciától való különbözőség meghatározása a cél. Erre három sikerrel 

kecsegtető, alapvetően eltérő stratégia kínálkozik. 

 

 Az árstratégia a közép-európai térségben az egyre növekvő bér- és ingatlanköltségek, 

valamint a megdolgozott piacok viszonylagosan kis mérete és a kedvezőtlen 

mennyiségi feltételek (a multinacionális szolgáltatókkal összehasonlítva alacsony 

piaci részesedés) miatt, minél tovább, annál kevésbé jelent stratégiai alternatívát. A 

differenciáló és koncentrációs stratégia ezzel szemben sokat ígérő lehetőségek. 

 

 A differenciáló stratégia esetében az egész piacot megszólítjuk, amennyiben tudatosan 

igyekszünk a hasonló szolgáltatásoktól különleges minőséggel, pl. 

szolgáltatásminőség vagy image, elkülönülni. A koncentrációs stratégia ezzel szemben 

egyes részpiacokra irányul és azokon célzottan más és más, differenciáló- vagy 

árstratégiát alkalmaz. Ez a stratégia különösen a kis szolgáltatók esetében jelenthet 

fontos alternatívát. A vállalati stratégiában hozott alapvető döntést a 

versenystratégiában konkrét minőségi dimenziók meghatározásával kell tovább 

finomítani. 

 

 A marketing stratégiának harmadsorban a marketing eszközök  felhasználásáról kell 

alapvető döntést hoznia (eszközstratégia). Itt azt a kérdést kell megválaszolni, mely 

eszközt milyen célra vetünk be és az egyes eszközök milyen jelentőséggel bírnak. A 

desztináció marketingjében az alapvető kérdés az, hogy a kommunikációs tevékenység 

célja a márka-ismertség elérése-e (pull-stratégia) vagy az ár- és értékesítési eszközök 

révén közvetlen forgalomnövekedést akarunk-e elérni (push-stratégia). 

 

Összefoglalva, a marketing stratégia a következő döntéseket tartalmazza: 
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 célpiac és szolgáltatási program (célpiaci stratégia, a vállalat piaci 

termékstratégiájából levezetve) 

 a konkurenciától való különbözőség és a vele szemben való viselkedés (versenytárs-

stratégia,  a vállalati stratégia versenystratégiájából levezetve) 

 alapvető döntés a piac megdolgozásáról (eszközstratégia) 

 

 

4. 3 A marketing stratégia kidolgozása 

 

A stratégiák kidolgozása egy elemző folyamat mentén történik, melynek lépcsői: 

 

 elemzés,  

 célmeghatározás,  

 stratégiai változatok, a stratégia kiválasztása,  

 megvalósítási intézkedések.  

 

Az egyszerű stratégia-kidolgozási folyamatot kibővíthetjük úgy, hogy abba új 

versenystratégiai koncepciókat építhessünk be. A piaci termékstratégia és a belőle levezetett 

célpiaci stratégia kidolgozására a szakirodalom különböző elemzési eszközöket javasol. 

 

Stratégiai üzleti területek és portfóliók 

E téren a kiindulópontot többnyire az erősségek és gyengeségek, esélyek és veszélyek 

részletes elemzése és a vállalati tevékenység stratégiai üzleti területekre való felosztása 

jelenti. A stratégiai üzleti területek termék-piac kombinációk, amelyeket a vállalat másoktól 

függetlenül hoz létre és működtet, legalábbis szabadon likvidálhatók, ill. viszonylagos 

stabilitást mutatnak a piac és a termék viszonylatában. A cél, hogy minden egyes stratégiai 

üzleti terület esetében meghatározzunk egy fejlesztési szándékot a következő lehetséges 

irányokkal: „erősíteni“, „elsorvasztani“, „befektetni“, „kooperálni“, „differenciálni“, stb. A 

stratégiai tervezés e kérdésköréhez eszközként a portfólió-elemzést fejlesztették ki. Ennek 

során a termék elemzését egy a konkurencia-mező (termékerősség) és a piaci trendek 

(szakmán belüli attraktivitás) tengelyén felvett mátrixban ábrázolják.  

 

A két legismertebb portfólió a 9-mezős és a 4-mezős mátrix. A 9-mezős mátrix a versenyerőt 

és a piaci attraktivitást minőségi kritériumok mentén (pl. nyereségsáv, versenyintenzitás, stb.) 

ragadja meg. Ezeket a kritériumokat azután haszonérték-elemzéssel mennyiségekkel ruházzák 

fel úgy, hogy a tengelyekre mennyiségi értékeket lehessen felvinni. 

 

A 4-mezős mátrix esetében mutatószámokat alkalmaznak a versenyerő és a piaci attraktivitás 

kifejezésére. A versenyerőt a piaci részesedéssel írják le.  A nagy piaci részesedéssel 

rendelkező vállalatok kedvezőbb költségszinten tudnak termelni. Ennek oka a nagyobb 

darabszám miatti megtakarításban rejlik. A piaci növekedéssel az adott stratégiai üzleti terület 

pozíciójára következtetnek a termék életciklusán belül. Ebből a pozícióból következtetnek a 

piac attraktivitására, feltételezve, hogy az érettebb piacokon a konkurenciaharc intenzívebb, a 

nyereségráta pedig alacsonyabb. 

 

A desztinációk esetében a portfóliók különösen alkalmasak arra, hogy súlypontokat 

alakítsunk ki a stratégiában. A 9-mezős mátrix segítségével pl. olyan stratégiai üzleti 

területeket elemezhetünk, mint az egészségmegőrző üdülés szinglik és dinkie-k számára vagy 

üdülés környezettudatos csoportok számára, akik egyébként, mennyiségi eszközökkel 

nehezen lennének megragadhatóak. A 4-mezős mátrixot mindenekelőtt akkor használhatjuk, 
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ha olyan, mennyiségileg kifejezhető stratégiai üzleti területeket kell megítélnünk, mint pl. az 

egyes országokból érkező balatoni üdülővendégek. A rendelkezésre álló vendégéjszaka-

adatok alapján itt például lehetőség van a piaci részesedés és a piaci növekedés 

megragadására. 

 

A desztinációk stratégiai súlypontjainak meghatározására egy másik kapaszkodó is 

kínálkozik, ami nem más, mint a stratégiai sikerpozíció azonosítása. A stratégiai sikerpozíciók 

a vállalkozásban a fontos és domináns képességek felépítése révén tudatosan megteremtett 

előfeltételek, amelyek lehetővé teszik a vállalat számára, hogy a konkurenciához képest 

hosszú távon átlagon felüli eredményeket érjen el. A stratégiai sikerpozíciók a 

termék/szolgáltatás (pl. a desztináció kínálta speciális attrakció), a piac (pl. speciális 

értékesítési csatornák, speciális kapcsolat egy tour-operátorral) vagy bizonyos funkciók (pl. 

különösen kedvező infrastrukturális költségek) lehetőségeiben rejlenek. 

 

Piaci szegmentálás 

A stratégiai üzleti területeken belül meghatározhatjuk a pontos célpiaci szegmenst. A célpiac 

meghatározásának alapja a gondos piac-szegmentálás. A piac-szegmentálás fogalma alatt a 

piac homogén potenciális vásárlói csoportokba sorolását értjük, akik szükségleteikben, 

fogyasztói szokásaikban és/vagy a marketingeszközök használatára való eltérő reakcióikban 

térnek el egymástól. A piac szegmentálásának kiindulópontja tehát az a kérdés, hogy milyen 

kritériumok szerint lehet igényeik, fogyasztói szokásaik vagy befolyásolhatóságuk szerint 

megkülönböztetni egymástól a keresleti csoportokat, méghozzá úgy, hogy a 

megkülönböztetés releváns legyen az adott termék szempontjából is. A síelés szempontjából a 

piaci szegmentálás egészen más eredménnyel járna, mint pl. egy autó szempontjából. Míg a 

síelés szempontjából a síelni-tudás és az ezzel összefüggő motívumok fontosak, az autó 

esetében inkább a jövedelem a meghatározó. 

 

A szegmentáláshoz a következő kritériumokat használjuk: 

 

 földrajzi (lakhely, városi viszonyok vagy falusi környezet) 

 szociodemográfiai (kor, nem, képzettség) 

 pszichográfiai (értékorientáció, életmód) 

 

A piaci szegmenseknek a következő követelményeknek kell megfelelniük: 

 

 Diszkrét jelleg, azaz lehatárolhatónak és az említett kritériumokkal elkülöníthetőnek 

kell lenniük. 

 Mérhetőség, azaz piackutatási eszközökkel megragadhatónak kell lenniük. 

 Megfelelő méret, azaz elég nagynak és fizetőképesnek kell lenniük. 

 Odaillőség, azaz kompatibilisnek kell lenniük a desztináció image-ával és 

minőségével. 

 

A fent felsorakoztatott klasszikus szegmentációs kritériumok manapság egyre kevésbé 

igazítanak el a szegmentálás során, mivel a fogyasztók fogyasztói magatartásukban egyre 

kevésbé különböztethetőek meg koruk, nemük, stb. alapján. Sokkal inkább reagálnak spontán 

módon bizonyos vásárlói helyzetekre. Tipikus példa erre az a bankigazgató, aki hátizsákkal 

utazgat, de néha megajándékozza magát egy felső kategóriájú szállodában eltöltött éjszakával. 

Ennek megfelelően manapság sokkal inkább adekvát a következő kritériumok szerinti 

szegmentálás: 
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 vásárlói helyzet 

 értékorientáció 

 életfázis 

 vagy a pillanatnyi helyzetből fakadó motívumok. 

 

Az értékorientáció alapján történő csoport-megkülönböztetés eredményeképpen életmód- és 

rétegcsoportokat kapunk. Ezért manapság gyakran beszélnek rétegmarketingről, ha 

pszichografikusan megkülönböztetett piaci szegmenseket dolgoznak meg. A pszichografikus 

térben végzett pozícionálás elemzéséhez és ábrázolásához kiválóan alkalmasak az ún. 

pszichografikus térképek. Ezeken a térképeken bemutathatóak és besorolhatóak az egyes 

értékorientációk és pszichológiai stílusok.   

 

Versenystratégia 

A versenystratégia levezetéséhez kiindulópontként a versenyerők elemzését használhatjuk. A 

mindenkori versenyhelyzetnek megfelelően a fent leírt három versenystratégia egyikét 

alkalmazhatjuk. A kínálat bizonyos minőségekkel történő definiálásához különböző 

megközelítési módok léteznek. Kiindulópont a termék pozícionálása kell legyen. 

 

„Pozíconálás“ alatt a termék meghatározott célpiachoz történő hozzárendelését és a megfelelő 

tulajdonságokkal való ellátását értjük. A turisztikai termék különböző szférákból áll, amelyek 

végső soron meghatározzák értékét. Ahogy a fogyasztási javak területén, a hardware szintjén 

(infrastruktúra) a turizmusban is egyre hasonlóbb a kínálat, ezért egyre fontosabbak az image, 

a life style és a vendégekkel való bánásmód területén jelentkező különbségek. 

 

A megkülönböztetéseket legjobban, mátrix formájában ábrázolhatjuk. Kiválasztjuk a 

konkurenciától való legfontosabb megkülönböztető kritériumokat, majd elhelyezzük saját és a 

konkurencia által kínált termékeket egy mátrixban. 

 

A turisztikai desztinációk számára ajánlatos a kiválasztott pozícionálást és differenciálást  

meghatározó témák és termékvilágok (pl. kultúra és pihenés) révén konkretizálni. Ezáltal a 

desztinációban működő egyes szolgáltatók számára világos tájékozódási segédletet nyújtunk 

saját marketing tevékenységükhöz. 

 

Marketing feladatok 

1. A vevőkötődés jelentősége 

A vásárlói hűségnek a szolgáltatási szektorban, különösen a magas intranszparencia-szintű és 

ez által nagy vásárlói kockázattal járó termékek esetében, amilyen tipikusan az utazás is, 

hatalmas jelentősége van. Az új vásárlók akvizíciója komoly beruházást igényel az 

információk, a tranzakciók (kialkudandó feltételek), mindenkori garanciák és ígéretek 

területén, amelyeknek célja, hogy csökkentsék a vásárló oldalán a váltással járó 

megnövekedett kockázatokból fakadó költségeket. Abból kell tehát kiindulnunk, hogy a 

tartózkodási idő növekedésével, és az ebbe invesztált akvizíciós költségek csökkenésével 

párhuzamosan nő az egyes vásárlóra eső nyereség mértéke. Ezért azután nem 

csodálkozhatunk azon, hogy pl. repülőtársaságok vagy bankok kifejezetten arra törekszenek, 

hogy vásárlóikat már a kezdet kezdetén, a piacra való belépés pillanatától kezdve, gyakran 

már gyermekkorban, megnyerjék maguknak. Az akvizíciós költségek ebben az időszakban 

még viszonylag alacsonyak. Egyidejűleg a várható potenciálisan magas jövőbeni tartózkodási 

idő miatt meglehetősen magas vásárlói értékkel számolhatnak. Az aktuális vásárlói értéket 

leegyszerűsítve úgy számíthatjuk ki, hogy a jövőben várható bevételek jelenbeli értékéből 
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kivonjuk a mindenkori közvetlenül a vevő megszerzésére és megtartására fordított 

költségeket. A vevőkötődésből fakadó, legfontosabb előnyök a következők: 

 

 Adatok hasznosítása/értékesítése 

 A fizetési hajlandóság növekedése 

 Szájpropaganda 

 A keresztértékesítés lehetősége 

 Tranzakciós költségek megtakarítása 

 

2. Ügyfélkapcsolat- menedzsment (Bővebben a 7. fejezetben kerül kifejtésre) 

A fent mondottakból következik, hogy a szolgáltatásmarketing egyik leglényegesebb feladata 

a vásárlói hűség kialakítása. A feladat ellátására a nagy szolgáltatók integrált, IT-támogatott 

menedzsment rendszereket fejlesztenek és használnak, amik a CRM (Customer Reltionship 

Management) név alatt terjedtek el. A CRM-rendszerek alkalmazása kettős célt szolgál: 

egyrészt szofisztikáltabb ismereteket nyújtanak a vásárlókról, aminek felhasználásával testre 

szabott ajánlatok készülhetnek, s ezáltal növelik az ismételt vásárlási hajlandóságot. Másrészt 

a CRM-rendszerek kiegészítő szolgáltatások nyújtására is alkalmasak, ami egyéb termékek 

vásárlására ösztönzi a vevőt (e-care). Ez utóbbi lehetőség növeli a vállalat részesedését az 

ügyfél összkiadásiban (share of wallet). A rendszerek alkalmazása révén a vevő által észlelt 

szolgáltatásminőség is jelentősen javul, ami a fizetési hajlandóság javulásához vezet.  

Az e-care fogalma általánosságban az információs- és kommunikációs technológiák 

felhasználásának integrált megközelítését jelenti a szolgáltatásminőség javításának céljából. A 

potenciális vevőoldali haszon lényeges összetevői: jobb információ-ellátottság, a 

foglalhatóság és a szabad kapacitások aktuális állapotának ismerete, ami időt takarít meg, az 

előzetesen kapott információknak köszönhetően személyre szabottabb kiszolgálás, és az egyes 

szolgáltatáselemek szolgáltatói hálózatba foglalása. Az e-care az egész szolgáltatásláncolatot 

végigkíséri, és a CRM-rendszerek segítségével integrált vásárlói ciklussá alakítja azt 

(Costumer-Buying-Cycle). 

Az elégedett és hűséges vásárlók, fentieken felül az új vásárlók akvirálásának is 

kiindulópontjai. A szájpropaganda révén a már meglévő vásárlóknál megszerzett bizalom 

segítségével könnyebben akvirálhatunk új ügyfeleket. Sok vállalat – ezt kihasználva – azzal 

segíti elő ezt a folyamatot, hogy jutalmazza azokat a vásárlóit, akik újakat akvirálnak. Ennek a 

folyamatnak persze megvannak a maga kockázatai. Az új ügyfél esetleg nyomban kihasználva 

érzi magát, vagy a régi vásárlónak morális kételyei támadnak az akcióval kapcsolatosan. Épp 

ezért optimális esetben, ha egyáltalán alkalmazzuk ezt a módszert, mind a régi, mind pedig az 

új ügyfélnek részesednie kell a jutalomból. 

A CRM-rendszereknek természetesen a termék oldalán is megvan a maguk hatása. A 

rendelkezésre álló vevő-információk szélesítik a vásárlók preferenciáiról és igényeiről szerzett 

ismereteinket, így azután termékeinket célzottabban menedzselhetjük és fejleszthetjük tovább.  

 

 A CRM alapjai 

A CRM nem más, mint újfajta folyamatmegközelítés, ami ideális esetben a következő 

lépéseket foglalja magába: 

- vevőelemzés: a vevőállomány strukturálása adekvát piaci szegmensekbe 

- vevőleszelekció: a piaci szegmensek prioritásainak kijelölése a vevőkötődés vonatkozásában. 

Ideális esetben a becsült vevőérték alapján kiszámítható a vásárlói hűségre fordított 

befektetetés. 

- a kapcsolati síkok meghatározása: a vásárlói hűség-menedzsment jellegzetes célja a 

magasabb szintű vevői elkötelezettség megteremtése. A folyamatban a figyelem az egyes 

tranzakciókról az integrált vevőkapcsolatra terelődik, melynek célja a hosszú távú 
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termékkapcsolat, illetve az érzelmi és interakcióban megnyilvánuló kötődés kialakítása. E 

célok elérésére síkonként más és más eszközök alkalmasak. Az érzelmi kötődés kialakítása 

klubokhoz, közösségekhez való csatlakozás, stb. révén történhet. A hosszabb távú 

termékkapcsolatot fenntarthatjuk pl. vevőinformációs újságok segítségével, amik folyamatos 

betekintést adnak a vásárlónak az új termékek nyújtotta lehetőségekbe. 

 

A CRM-rendszerek bevezetésének sajátos problémái a desztinációkban 

Különösen a hagyományokkal rendelkező turisztikai országokban megtalálható desztinációkat 

egyfajta partikuláris szolgáltatásstruktúra jellemzi, s ez jelentősen megnehezíti a CRM-

rendszerek bevezetését. A lényeges problémák a következők: 

- A szükséges beruházás, különös tekintettel a jelentős IT-igényre, meglehetősen magas, amit 

a legtöbb szolgáltatás csak elvétve tud finanszírozni. Ennél fogva kooperatív megoldásokat 

kell keresni. 

- A kooperatív megoldásoknál azonban minden esetben felmerül az adatok tulajdonjogának a 

kérdése. Kinek, mely adatokkal mit szabad csinálnia? Néhány országban a személyes adatok 

kezelésével kapcsolatos törvények is határt szabnak a felhasználásnak, nevezetesen az 

adatokat nem szabad a vállalatnak saját hatókörén túl továbbadnia. 

- Márpedig a vevőkötődést célzó folyamatokat a vállalatok határain túl kell megszervezni. 

Ehhez optimalizálni kell az egyes szolgáltatók és a desztinációs központ közötti adatáramlást. 

A desztináció szintjén létrejövő, használható rendszernek szabványos IT-platformra kell 

épülnie. A saját fejlesztésű rendszereket, korlátozott továbbfejleszthetőségük miatt, nagyon 

kritikusan kell szemlélni. A rendszer üzemeltetésének desztinációs vagy regionális szinten 

kell megtörténnie. Az egyes szolgáltatók szerződések révén kerülnek kapcsolatba a 

rendszerrel. Ezekben a szerződésekben a következők alapján kell a felmerülő kérdéseket 

szabályozni: 

- Mennyiben marad az adatok elsődleges rendelkezési joga az egyes szolgáltatónál. 

Elképzelhetőek esetek, amikor az adatok kizárólag az érintett vállalat számára 

hozzáférhetőek, vagy egy olyan vegyes forma, amikor is statisztikai felhasználásra a 

desztináció megkapja az adatokat, vásárlói hűségakciók lebonyolítására azonban nem. 

- Az igénybe vett rendszer-szolgáltatások színvonala alapján. Itt az egyszerű címfeldolgozás 

és az integrált CRM- rendszer (a vevőelemzésen, egyes vásárlók vevőérték-szelekcióján át a 

vásárlói hűségakciók megvalósításáig) között húzódó spektrumban számos szolgáltatás-

csomagot lehet kialakítani. 

- Az ár alapján, amely természetesen a szerződésben szereplő, felhasznált konfiguráció 

függvénye (minél exkluzívabbak az adatok, annál drágábbak, illetve minél átfogóbb a 

szolgáltatáscsomag, annál drágább). 

 

3. A CRM-rendszerekkel szembeni ellenállás 

Ezen a ponton az IT-eszközök ésszerű alkalmazása valamint implementálása és a már 

meglévő munkafolyamatokhoz való alkalmazása a kérdés. Különösen fontos ebben az 

összefüggésben a data-warehousing kérdése. Minden vevő- és termékadatot egyetlen 

rendszerben foglalnak össze. Az így felgyülemlett adatok adatbányászat segítségével 

különböző szempontok szerint kiértékelhetőek és összesített formában a management 

rendelkezésére bocsáthatók. 

A rendszerek alkalmazásának fontos aspektusát képezik a belső ellenállások. Épp a személyes 

szolgáltatások területén találkozhatunk a szolgáltatók érzelmi alapú, személyes 

elkötelezettségével. Esetükben a személyes teljesítmény igénye nagyon fontos motivációt 

jelent. Amennyiben ezeket a tevékenységeket különböző interakciós minták alapján 

scriptekbe integráljuk, amire az implementáció során gyakran szükség van, hogy 



 

 

 64 

 

hozzájussunk a megfelelő adatokhoz, számolnunk kell a szolgáltatók ellenállásával. Ezért az 

ilyen rendszerek bevezetésénél mindig nagy gondot kell fordítani a helyes kommunikációra. 

 

4. Controlling 

A rendszert, működését és használatának gazdasági eredményeit tekintve, folyamatosan 

ellenőrizni és optimalizálni kell. Így mindenekelőtt azt kell evaluálni, mennyiben 

valósulnak/tak meg a becsült vásárló-értékek, illetve, hogy a vásárlói hűség megteremtésébe 

invesztált eszközök megtérültek-e. Ezzel le is zárul a kör, amennyiben a kapott adatok 

visszafolynak a vevőelemzésbe és tovább optimalizálják a vevőszelekció folyamatát. 

 

 

4. 4.  Példa a desztinációs stratégiára 
 

 

A következő példa a stratégiai tervezési folyamat leglényegesebb elemeit mutatja be egy 

fiktív desztinációra vonatkoztatva. 

Azokat a tényezőket, amelyek X desztináció erősségeit és egyben fejlődésének esélyeit 

jelentik, X desztináció stratégiai sikerpozíciójának nevezhetjük, amiből a desztináció 

turizmusának alapvető haszna kikristályosodhat. A következőkre gondolunk: 

 

 Az érintetlen természettel, hegyekkel és sporttal való találkozás.  

 A térség színes kultúrájának testközeli és szórakoztató megélése. 

 Számos képzési lehetőség szakmai- és hobby szinten, kellemes és pihentető 

környezetben. 

 Üdülés egy ép világban. 

 

A szűkebb értelemben vett versenykörnyezetben, azaz a piacnak azon a részén, ahol hasonló 

magtermékeket kínálnak, a következő versenyhelyzet alakult ki: 

 

1. Szakmaidegen konkurencia 

 A kultúra „otthoni fogyasztása“ (viedo, új elektronikai eszközök), a virtuális 

valóság, valamint a könyvek, otthoni tanfolyamok, stb. révén az emberek egyre 

több kulturális igényüket képesek otthon kielégíteni. Ezt a tendenciát erősíti a 

„cocooning“, azaz a saját lakókörnyezet újrafelfedezésének a trendje. 

 Egyre szélesedő sport-kínálat a legaktuálisabb sportfajtákkal a városok 

közelében. 

 Turisztikai úttörő-országok, részben a harmadik világban vagy Kelet(ebb)-

Európában, szintén elkezdték kiépíteni a modern sportfajtákhoz szükséges 

infrastruktúrát (golf, vízi sportok, stb.), és alacsony áraikkal egyre erőteljesebb 

versenytársakká válnak a sport területén. 

 A képzési és konferencia-infrastruktúrák, gyakran közpénzekből történő, 

erőteljes kiépítésével gyakorlatilag minden európai városban létrejött az 

államilag támogatott konkurencia. 

 

2. Konkurencia 

A közvetlen európai konkurencia letisztult márkapolitikájával egyre erőteljesebben profilálja 

magát a piacon. A középkategóriás szállástípusok területén jobb minőséget kínál. Számos 

kelet(ebb)-európai ország hasonló termékeket kedvezőbb árszínvonalon kínál. 

 

3. Turisztikai partnerek 



 

 

 65 

 

A turisztikai partnerek az eladatlan kapacitásokra és a csökkenő piaci részesedésre (amiből 

egyértelműen kirajzolódik a csökkenő nyereségek és csökkenő árak tendenciája) jórészt saját 

üzleti érdekeiket helyezik előtérbe helyezésével és egyre szűkülő kooperációs készséggel 

reagálnak. Mindez a piaci fellépés további partikularizálódásához vezet. 

 

4. Kereslet 

X desztinációnak javítani kell a minőségen és semmiképpen sem szabad árversenyre 

alapoznia. Eközben a következő előnyökre építhet: 

 

Versenyelőnyök: 

 biztonság 

 tisztaság 

 relatíve jól működő általános infrastruktúra 

 külföldi ismertség 

 környezetminőség 

 az európai kultúrák metszéspontja 

 

Versenyhátrányok: 

 hiányzó professzionalitás a szolgáltatásokban 

 a turisztikai szolgáltatók alacsony kooperációs készsége 

 alacsony image-érték/hiányzó márka 

 kevés használható termék 

 

X desztináció fenti elemzéséből a következő stratégiát vezethetjük le: 

 

1. Piaci termékstratégia 

A következő stratégiai üzleti területekre való koncentrálás: 

 Sportüdülés 

 Nyári élményüdülés 

 Képzéssel összekötött tartózkodás 

 Kulturális találkozások 

 

2. Versenystratégia 

Magas szolgáltatásszínvonal és speciális élménykínálat révén minőségi kiemelkedés a 

versenytársak közül. 

 

3. Eszközstratégia 

A termékminőségre való összpontosítás, s ezáltal a szájpropaganda-hatás beindítása. 

Dinamikus sport- és élményorientált image felépítése intenzív PR-tevékenységgel. Az egyes 

helyi szolgáltatók motiválása olyan kínálati elemek fejlesztésére, amelyek megfelelnek a 

térség pozícionálásának és ösztönzésük a hozzá tartozó image kialakításában való részvételre. 

 

4. Feladatok 

A legfontosabb feladat a termékmanagement és a márkateremtés következetes megvalósítása. 
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5. A turisztikai marketingstratégia központi tartalma: 

a pozícionálás és a márkastratégia 

5.1 A pozícionálás szükségszerűsége 

 

Az utóbbi évtizedekben, mint a fogyasztási javak piacainak legtöbbjén, a turizmus piacán is a 

következő helyzet alakult ki: 

 

 messzemenőkig - nemzetközi értelemben is - standardizált termékek születnek 

(nemzetközi szállodaláncok és szállítási vállalatok, ill. ezek homogenizáló 

hatása a minőségi elvárások és szabványok területén) 

 minőségi kiegyenlítődés; az objektíve mérhető termékjellemzők egyre 

hasonlóbbak egymáshoz (desztinációk esetében: „átlag”-desztinációk 

alakulnak ki, melyek pl. az alpesi térségben többnyire sípályá(k)ból, uszodából 

és teniszpályából állnak) 

 a fogyasztó szempontjából egyre fontosabbá válnak a járulékos előnyök, mint 

pl. az élményigények kielégítése vagy az utazás értelmének megfogalmazása, 

maga a fogyasztói igényrendszer pedig ennek megfelelően egyre inkább 

individualizálódik 

 a verseny intenzitása egyre nő, kapacitásfeleslegek alakulnak ki. 

 

Az ilyen jellegzetességekkel leírható piacokon a piacszegmentálási stratégiák egyre 

jelentősebb sikertényezővé válnak. A szegmentációs marketing ezért a desztinációk számára 

is elengedhetetlen: speciális piacokat szólít meg, és igyekszik termékeit  a vevő szemszögéből 

nézve megkülönböztetni a konkurenciától, azaz pozícionálni a piacon. 

 

A fogyasztó szemével nézve: 

 

 a desztináció azonosíthatóvá válik, előnyök és erősségek asszociálódnak hozzá 

 hozzárendelt, unikális tulajdonságai megbízható, kiszámítható termékként 

jelenítik meg a desztinációt a speciális fogyasztói igények beteljesítése 

szempontjából 

 

A szolgáltató szemével nézve: 

 

 a marketingeszközöket célzottabban használhatja fel; a marketing 

kommunikációban kevesebb a szóródási veszteség; a termékfejlesztésben 

erőteljesebben jut érvényre a vásárló igényeinek való jobb megfelelés, pl. a 

járulékos előnyök biztosítása révén 

 magasabb szintű ismeretekre tehet szert a releváns piacok fogyasztói 

szokásairól 

 a desztináció azonosíthatóvá válik a piacon, erősebb vendégkötődés alakítható 

ki 

 

A pozícionálásnak a marketingben betöltött szerepe már a marketing definíciójából is 

következik: minél inkább sikerül egy terméket a fogyasztók igényeinek megfelelően 

kialakítani, annál nagyobb előnyökkel rendelkezünk a konkurenciával szemben. Ebben az 

értelemben a szegmentálás elméleti optimumát a maximális vásárlói igényorientáció 

értelmében akkor érjük el, ha minden egyes vásárlót mint „szegmenst” külön-külön kezelünk. 
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Az ezzel elérhető előnyökkel állnak szemben azok a költségek, amelyekkel a túlzott 

szegmentálás, a célzott piaci tevékenység, a kínálat specializációja és az ezáltal elszenvedett 

méretgazdaságossági (economies of scale) veszteségek  járnak. 

 

A differenciált piaci tevékenységből származó, felsorakoztatott előnyök azonban nem 

csábíthatnak arra, hogy egyetlen piacra való koncentrálásban lássuk a siker biztosítékát. A 

desztináció sokrétegű és sokrétű vállalat, amely képes különböző termékeket előállítani. 

Ahogyan egy ipari vállalatnak, a desztinációnak is többféle piaci szolgáltatást kell 

magkompetenciái és stratégiai erősségei köré kiépítenie, hogy megszabadítsa magát az 

egyetlen piactól való függéstől és képes legyen kapacitásait egyenletesebben kihasználni. 

 

Eközben persze a különböző termékeknek nem szabad ellentmondó image-t és 

terméktulajdonságokat felmutatniuk, ezért a pozícionálást egyfajta pozícionálási hierarchia 

mentén kell elvégezni. A hierarchiában ideális esetben annak a pozíciónak kell dominálnia, 

amely a legnagyobb vásárlóerővel rendelkező szegmenst szólítja meg, a leghitelesebb és a 

lehető legnagyobb unikalitást biztosítja.  

 

Összegezve tehát, a desztináció piacra jutásához, ahogyan az már a fentiekben kifejtésre 

került, a pozícionálás elvégzése kiemelkedő feladat, melyet a desztináció menedzsmentnek 

kell tervezetten elvégeznie. A pozícionáláshoz legelőszőr is a térség jellemzőinek, 

termékeinek átfogó ismerete szükséges. Ezek segítségével alakíthatók ki a desztináció kínálati 

elemei, melyekből a desztináció azonosító és egyben megkülönböztető jegyei is létrejönnek. 

A pozícionálást mindig a kiválasztott piaci szegmensek elvárásaihoz kell igazítani. Mivel egy 

adott desztináció egyszerre több célpiacot (szegmenst) is megcélozhat, mindegyik 

szegmensnek meg kell alkotni a neki szóló üzenetet, vagyis a desztinációt mindegyik 

célpiacon pozícionálni szükséges.  

 

5.2 Pozícionálási stratégia 

 

A pozícionálás nem egy egyszeri tevékenység. A vevők ízlése és igényei az idők során 

változnak, de az értékesítési mutatók is alakulhatnak rosszul, ezért a termékeket és a 

szolgáltatásokat időnként újra kell pozícionálni. Nincs ez másként a turisztikai 

desztinációkkal sem. Az utazási trendek változása, vagy a desztinációban elvárt 

vendégéjszakák számának kedvezőtlen alakulása is szükségessé teheti a kínált élmények, így 

a desztináció egészének időnkénti újra pozícionálását.  

 

A pozícionálás kulcsfontosságú feladatai közé tartozik a piac-szegmentáció, a célpiacok, 

valamint a megkülönböztető előnyök kiválasztása. A pozícionálás konkrétan arra a kérdésre 

adja meg a választ, hogy „Hol akar a desztináció versenyezni?” és „Hogyan akar 

versenyezni?”. Ennek során tehát a fő cél a desztináció számára a megkülönböztető pozíció 

kialakítása és fenntartása a kiválasztott piacon. A célpiacon való sikeres versenyzés feltétele 

ennek a megkülönböztető pozíciónak, előnynek a biztosítása a látogatók számára. Ez 

pontosan azt jelenti, hogy a látogatóknak olyan élményt nyújt a desztináció, ami más, és ami 

jobb, mint amit a versenytársak kínálnak. Mivel a verseny a gyorsan változó környezeti 

elemek között fokozódik, ezért a desztináció menedzserek folyamatos harcban állnak a 

célpiacok potenciális érdeklődőinek figyelméért. A pozícionálás sikere négy tényezőn múlik: 

az egyértelműség, a következetesség, a hitelesség és a versenyképesség tényezőin. 

 

Az egyértelműség azt fejezi ki, hogy a pozícionálás által közvetített gondolatnak 

egyértelműnek kell lennie. Az egyértelműségnek a célpiac és a megkülönböztető előny 
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szempontjából is meg kell nyilvánulnia. A következetesség az üzenetek tartalmának 

következetes használatát jelenti. Mivel az emberek naponta üzenetek tömkelegével 

találkoznak, az így keletkezett „hangzavaron” csak úgy lehet áttörni, ha a desztináció 

következetes üzenetet közvetít magáról. Ez azt jelenti, hogy nem változtatja gyakran a 

magáról szóló üzenet tartalmát. A hitelesség a desztinációt megkülönböztető jellemző, 

megkülönböztető előny hitelességét jelenti a célpiaci fogyasztók szemében. Ha a pozícionálás 

során közvetíteni szándékozott imázs nem áll összhangban a valósággal, akkor a pozícionálás  

 

 

        
 

9. ábra: A sikeres pozícionálás kulcsa 
Forrás: Jobber( 2002) 

 

 

nem lehet sikeres. Az utolsó elem a versenyképesség, azt fejezi ki, hogy a kommunikált 

megkülönböztető előnynek kell versenyképesnek lennie, vagyis a desztináció által kínált érték 

és élmény a versenytársakhoz képest különlegesnek kell számítson.    

Számos pozícionálási stratégia kínálkozik e tevékenység koordinálásához. A termékek 

(esetünkben a desztináció által nyújtott élmények) és a célpiacok figyelembevételével négy 

pozícionálási és így újrapozícionálási stratégiát lehet kiemelni, melyet a 10. ábra szemléltet. 

 

A pozícionálás vagy újrapozícionálás azt jelenti, hogy a desztináció menedzsmentje 

kiválasztja, illetve megváltoztatja a célpiacot, vagy a megkülönböztető élményt, vagy akár 

mind a kettőt. Mivel azonban a pozícionálás folyamatosan felmerülő tevékenység, a kérdést 

az újrapozícionálás szempontjából érdemes átgondolni.  

A fenti ábra tehát a célpiacot és a desztináció által nyújtott élményt (termékjellemzőt) veszi 

alapul. Az így kapott négy pozícionálási stratégia sorban a következő (Hooley, Saunders, 

1993): 

 az imázs (újra)pozícionálása során a célpiac és a közvetítendő élmény megmarad 

ugyan, de a desztináció imázsát (a fejekben élő képet és érzést) megváltoztatják, 

illetve ha nincs, akkor kialakítják;   
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 az élmény (újra)pozícionálásakor egy más élményt (utazási tapasztalatokat) 

választanak ki, melyre a desztináció a hangsúlyt fekteti; 

 az célpiac (újra)pozícionálása során egy teljesen új célpiaci szegmenst céloz meg 

a desztináció menedzsmentje; 

 a teljes (újra)pozícionálás pedig mind a célpiac, mind a közvetítendő élmény 

megváltoztatását jelenti. 

 

 

 

 

 
 

10. ábra: Pozícionálási stratégiák 
Forrás: Jobber( 2002) alapján a szerző   

 

 

Minden pozicionálási tevékenység célja kell legyen, hogy a piaci fogyasztó fejében pontos 

képet alakítson ki egy termékről vagy egy márkáról. Döntő tehát nem az, milyen 

információkat adtunk át vagy milyen terméktulajdonságokat fejlesztettünk ki, hanem az, 

ahogyan a fogyasztó a terméket érzékeli. A pozicionálás sikerét épp ezért nem a 

nyereségességen vagy a piaci részesedésen lehet lemérni, hanem a fogyasztó 

viselkedésorientált tudatváltozásán. 

A pozícionálás alapját jelenthetik mind az emocionálisan megragadható, mind pedig az 

objektív terméktulajdonságok. A pozícionálási stratégia megválasztása a célcsoport hosszú 

távú elkötelezettségétől (involvement) függ. Az elkötelezettség itt azt az érzelmi viszonyt 

jelöli, amellyel a célcsoport a pozícionált termékhez viszonyul. 

 

Az elkötelezettség lehet érzelmi vagy kognitív alapú. Különösen az üdülő-turizmus területén 

kell nagyfokú érzelmi elkötelezettségből kiindulnunk. Mindig aszerint, hogy komplex 

termékről (pl. tengerentúli utazás) vagy standard termékről (pl. vízparti családi üdülés) van 

szó, kell élményorientált, gyakran tematikusan megfogalmazott, érzelmi alapú vagy vegyes 

stratégiát választanunk. 

 

5.3 A márka, mint pozícionálási elem 

 

A turisztikai szakmában a márkázás nagy népszerűségnek örvend, ezért nem meglepő, hogy a 

turisztikai desztinációk is ráébredtek arra, hogy saját maguk márkázása (megkülönböztetése, 

azonosítása) mennyire fontos. Ez a tevékenység kezdetben a jó hírnév védelmét célozta. 

Manapság azonban a márkázás tevékenysége inkább proaktív dimenzióvá vált a 

marketingstratégiában. Sajnos azonban a mind szélesebb körben történő alkalmazás ellenére a 
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márkázás koncepciója a nélkül kerül alkalmazásra, hogy sokaknak világos lenne a desztináció 

márkázás valódi természete és alapvető funkciója.  

 

Bár a hírnév védelmének fontossága nem csökkent, a márkázásnak egyéb funkciói is vannak, 

melyek egyaránt fontosak, olykor talán még fontosabbak is általános marketing szempontból.  

Ezek áttekintése előtt azonban fontos megérteni a márkázás elméletének alapelveit. 

 

A márkázás alapfogalmai (Hosany, Ekinci, Uysal, 2006): 

 

 a márka vagyoni értéke: a márka azon pénzben kifejezhető értéke, mely olyan 

megfogható és megfoghatatlan vagyoni értéket jelent, mellyel a márka hozzájárul 

a vállalat teljesítményéhez, pénzügyileg és az általános értékelés szempontjából 

egyaránt; 

 márka azonosság: része a márka vagyoni értékének, a márka érzékelését jelenti 

adott piacon, mely a pozícionálás és a márka személyiségének eredménye; 

 márka eszencia (kivonat, lénye): a márka azonosság lényege; 

 márkapozícionálás: amit a márka képvisel a vásárlók tudatában, a márka által 

kifejezett előnyök és ígéretek szempontjából relatívan viszonyul a versenyhez;  

 márkaszemélyiség: a külső megjelenése, az „arca” a márkának, leginkább az 

emberi jellemvonáshoz hasonlítható; 

 márkakarakter: a márka belső összetétele, struktúrája, ahogyan egészében látni 

lehet; 

 márka-üzenet: a márkakarakterrel van kapcsolatban, a márka legfontosabb 

értékeként és érzelmi kifejezéseként definiálják;  

 márka kultúra: azon értékek rendszere, melyek a márkát körbeveszik, nagyon 

hasonlít egy ország kulturális vagy az ott élő emberek kulturális értékeléséhez; 

 márka imázs: általánosságban szinonim a márka stratégiai személyiségével vagy 

a márka hírnevével. 

 

A desztinációs márka egy név, szimbólum, logó, kereskedelmi márkajel vagy egyéb grafika, 

ami egyrészt azonosítja, másrészt megkülönbözteti a desztinációt, ezen felül közvetíti az 

utazási élmény ígéretét, ami egyedülállóan a desztinációval asszociálható. A márka ezen kívül 

szolgálja a desztinációban szerzett élmények emlékeinek erősítését is az utazás után (Ritchie 

& Crouch, 2003). 

 

Az élmények márkázása az egyik legnagyobb hatással bíró marketingtevékenység. A vásárlók 

számára nem az adott termék vagy szolgáltatásnyújtás minősége egyedül meghatározó. Ami 

számukra valóban fontos, az a termék használhatóságával kapcsolatban kialakult általános 

elégedettség. Az utazási élmény különböző szolgáltatások és viselkedésbeli 

megnyilvánulások láncolatát foglalja magába (Otto, Ritchie, 1995). A marketing figyelme 

ezért a desztináció vagy a márka, mint egész által nyújtott élménybeli előnyökre kell, hogy 

koncentráljon.  

 

Nem könnyű eldönteni, hogy a márkázást a desztináció által nyújtott élmények mely 

aspektusához kössék. Ennek megértése érdekében fontos különbséget tenni az alapvető 

élményelemek, a másodlagos elemek és az élmények periférikus elemei között (11. ábra). 

 

Nem szükséges magyarázni, hogy a márkázásnak elsősorban az alapvető élményre kell 

koncentrálnia, mégis megvan a kockázata annak, hogy a fókusz eltérítődik olyan  

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DHosany,%2520Sameer%26authorID%3D12786666600%26md5%3Dbac0446094d7aac78793f8a72b6391b5&_acct=C000019644&_version=1&_userid=410879&md5=40310ea4c61a655a365f62ba820a1e66
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DEkinci,%2520Yuksel%26authorID%3D6602892096%26md5%3D24f90a33f1bd1be7868bae66c617e084&_acct=C000019644&_version=1&_userid=410879&md5=023928a2f3d0b9f9f5d2c9d4cdd03318
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DEkinci,%2520Yuksel%26authorID%3D6602892096%26md5%3D24f90a33f1bd1be7868bae66c617e084&_acct=C000019644&_version=1&_userid=410879&md5=023928a2f3d0b9f9f5d2c9d4cdd03318
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11. ábra:  A desztinációs élmény rétegei 
Forrás: Ritchie, Crouch ( 2003) 

 

 

tulajdonságok vagy tevékenységek irányába, melyek a másodlagos vagy esetleg a periférikus 

dimenzióval kapcsolatosak.  

 

A desztináció márkázás fő funkciói az élményszerzés előtti és utáni időszakhoz köthetőek: 

 

 az élményszerzés előtti időszakban segíti a szelektálást a desztinációk között, mivel 

fontos szerepet tölt be a desztináció: 

 

 

 azonosításában, 

 megkülönböztetésében,  

 a látogatói elképzelések és 

 elvárások körvonalazódásában és a  

 a döntés megerősítésében. 

 

 az élményszerzés utáni időszakban szolgálja a visszaemlékezést, melynek során: 

 

 az élményeket és így a desztinációval kapcsolatos emlékeket utólagosan 

konszolidálja,  

 egyben meg is megerősíti. 

 

 

5.4 A pozícionálás sikerét befolyásoló tényezők 

 

 

Nem fér kétség ahhoz, hogy egy desztinációnak a versenytársakkal szemben hatékonyan kell 

pozícionálnia magát. Ebből a nézőpontból a desztináció pozíciója a piacon azt fejezi ki, hogy 

a potenciális és tényleges látogatók hogyan érzékelik a desztináció élmény-ígéreteit (valamint 

az ezekkel együtt járó előnyöket) a versenytárs desztinációkhoz viszonyítva. Az észlelések, 

A desztinációs élmény periférikus aspektusa 
(zöldségesek, töltőállomás, bankok, stb.) 

 

A desztinációs élmény másodlagos dimenziói 
(hotelek, éttermek, stb.) 

 
Az alapvető desztinációs élmény elemei 

(érintetlen természet, a vadvilág közelsége, a természet tanulása, 

magasztos látvány, tájkép, stb.) 
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melyekre a desztináció pozícióját építeni lehet, vonatkozhatnak arra, hogy hogyan észleli a 

vásárló a desztináció imázsának jellemzőit, illetve a desztinációs márkát összességében.   

 

A sikeres szolgáltatásmárka olyan megkülönböztethető és konzisztens üzeneten nyugszik, 

mely a vásárlókat érzelmileg érinti meg. A desztináció turizmuspolitikájának alapvetően 

biztosítania kell azt a keretet, melyek a célpiacok meghatározásához és az imázs, márka 

kialakításához szükségesek minden egyes célpiacon. A politika célkitűzéseinek 

megvalósulását pedig a napi marketing és promóciós tevékenységek fogják biztosítani, illetve 

befolyásolni. A desztináció menedzsmentjének egyik fő feladata a pozícionálás sikeres 

megvalósítása a célpiacokon, melynek alakulását folyamatosan nyomon kell követni. Ehhez 

információgyűjtési és információelemzési tevékenységet szükséges végeznie, így a 

reklámozási és promóciós programok már ezekre az adatokra építkezhetnek. Az első lépés 

ebben a munkában a promóciós kiadások szintjének megbecsülése, mely a kívánt hatás 

eléréséhez szükséges adott célpiacokon (bár jól tudjuk, hogy a gyakorlatban mindez éppen 

fordítva működik). A versenyképes reklám- és promóciós tevékenység összetételét belülről 

kell jól átlátnia a szakembereknek. Látniuk kell azokat a reklámozási és promóciós 

alternatívákat is, melyek az adott célpiacokon jól alkalmazhatóak. Különösen korlátozott 

pénzügyi források esetén van ennek jelentősége. Ezeket az alternatívákat az adott célpiac 

lakóinak döntési és utazási szokásai alapvetően meghatározzák. 

 

A stratégiai célpiacok meghatározása során az első gyakorlati marketing kihívás pontosan 

meghatározni azokat a piacokat, ahol a desztinációnak aktívan kellene szerepelnie. Ennek 

során két fő kérdésre kell a választ keresni: 

 

 Kit vonzott a desztináció a jelen időpontig?  

 Kit szolgálhat a desztináció a legjobban jelenleg, a meglévő desztinációs 

erősségekre építve? 

 

Így tehát a jelenlegi helyzet, a folyamatos változások és a kimutatható trendek megértése 

érdekében a látogatókra és elvárásaikra vonatkozóan a menedzsmentnek adatokat kell 

gyűjtenie. Egy desztináció versenyképes pozíciója a jól kiválasztott piaci szegmensektől függ. 

Mindegyik szegmens más élményeket fog keresni. Míg a desztináció az egyik élmény 

szempontjából igen versenyképes egy másik desztinációhoz képest, addig ugyanaz a 

desztináció egy másik élmény szempontjából teljesen irreleváns lehet. Ezért a sikeres piaci  

pozíció megalapozásakor nem szabad leegyszerűsíteni a pozícionálás folyamatát és a 

szegmentálást, vagyis a célpiacok kiválasztását körültekintően kell elvégezni. 

 

Számos módon lehet egy piacot szegmentálni, de annak érdekében, hogy hatékony legyen ez 

a tevékenység, a piaci szegmentumoknak meghatározott jellemzőkkel kell rendelkezniük, 

melyeket az alábbiakban foglalhatunk össze (Bowen, 1998): 

 

A hatékony szegmentálással kapcsolatos elvárások:  

 

 a mérhetőség, mely a szegmentumok méretét és az értékesítés nagyságának 

mérhetőségét fejezi ki; a túl kicsi piaci szegmensek nem kezelhetők hatékonyan 

desztinációs szinten; 

 a hozzáférhetőség, mely az adott szegmens elérhetőségét jelenti; 

 a megalapozottság, mely azt jelzi, hogy milyen nagyságú szegmens (valamilyen 

szempontból homogén jellemzőkkel bíró) lehet elég nagy ahhoz, hogy piacként 

lehessen kezelni, hogy hatékony marketing programot lehessen rá építeni;  
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 a cselekvőképesség, mely azt fejezi ki, hogy milyen hatékonysággal lehet 

programokat, vállalkozási tevékenységeket az adott szegmens számára létrehozni.  

 

A legnagyobb kihívás a desztináció-marketing számára a helyes szegmentációs kritériumok 

kiválasztása, melyek elegendő piacot tudnak azonosítani, ahol aztán a desztináció valóban 

versenyképes az általa nyújtott előnyök területén. Amint ezek a feladatok teljesülnek, a 

desztináció menedzserek reálisabban képesek megformázni a reklámozási és promóciós 

típusokat és témákat, melyek a desztináció márkaépítéséhez és a vágyott versenyképes 

pozíció támogatásához szükségesek a vásárlók észlelésében.  
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6. Marketingeszközök használata a desztinációs marketingben 
 

6.1 A marketingeszközök jelentősége a desztináció marketing mixében 

 

A 20. század utolsó dekádjának információs technológiai fejlődése alapvetően változtatta meg 

a gazdasági szervezetek piaci magatartását és gondolkodását. A piacon az arc nélküli tömeg 

helyett a cégek, szervezetek egyre képzettebb fogyasztókkal találták szembe magukat, így 

minél inkább rákényszerülnek, hogy az egyes fogyasztót helyezzék a középpontba. Míg 

korábban a piacot ellenőrző és folyamatosan befolyásolni szándékozó szervezeti magatartás 

volt a meghatározó, mára már nélkülözhetetlen lett a potenciális vásárló magatartásának és a 

vásárlásra irányuló döntés folyamatának ismerete, valamint a cég és potenciális vevőinek 

számtalan érintkezési pontjának tudatos fejlesztése, kézbentartása. Ez szükségszerűen 

magával hozta a környezettel kialakított kapcsolatok, a hol egyszerű, hol összetettebb 

üzenetek összehangolásának igényét, azaz egy egységes gondolkodásmódot. Angus 

Jenkinson, az integrált marketing atyja, négy pontban fogalmazza meg e gondolkodás fő 

ismérveit: 

 

 középpontjában a fogyasztó áll, 

 a vállalati / szervezeti kultúra, jövőkép és márka összhangja, 

 összehangoltan működő szervezet, 

 a márkával megegyező kapcsolódási pontok a fogyasztóval minden  

          csatornában,  platformon és médiában. 

 

Az integrált marketing jelentősége a menedzsment számára abban áll, hogy a szervezeti 

stratégia megjelenik a részletekben is és minden érdekelt fél számára megfelelő értéket, 

magas színvonalú brandet hoz létre (12. ábra). 

 

 

 
 

12. ábra: Az integrált marketing főbb sajátosságai 

 

 

A szolgáltatások esetében – így a turizmusban is – alapvető hosszú távú cél a megfelelő imázs 

kialakítása, a márkafejlesztés. A márkázással az előző fejezetben már részletesen 

foglalkoztunk, itt azon eszközöket vesszük sorra, melyek segítségével meg lehet erősíteni a 

szervezet számára fontos csoportokban a pozícionálásnak megfelelő képet és érzelmi 

attitűdöt, s ezen keresztül befolyásolni döntésüket. 

Ahogy egy vállalat marketing tevékenységét sem lehet az egyéb üzleti tevékenységektől 

elkülönítetten megtervezni, bármely turisztikai desztináció esetében sem tekinthetünk el a 
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tágabb környezetben zajló fejlesztési irányok figyelembe vételétől. A desztináció fejlesztési 

stratégiájában és a turisztikai desztináció menedzsment szervezetének marketing tervében 

megfogalmazott célok nem állhatnak ellentétben egymással, mert ez óhatatlanul 

érdekellentétekhez vezet. A turisztikai marketing tervezés kiindulópontja - a „Hol tartunk 

most?” kérdés megválaszolása során – a helyzetelemzésben jelenik meg a desztináció teljes 

körű értékelése, melyet a turizmus területén elérendő célrendszer kijelölése követ. E stratégiai 

célok az operatív és taktikai marketing tevékenység keretében alkalmazott marketing 

eszközök széles választékának megfelelő alkalmazásával valósulnak meg.  

 

 

 
 

13. ábra: Az elérendő célrendszer elemei 

 

 

A rendelkezésre álló eszközöket a különböző szerzők a szakirodalomban többféleképpen 

csoportosítják, melyek közül Philip Kotler 4P-je a legelterjedtebb, mely a későbbiek során 7P-

re bővült, elsősorban a szolgáltatásmarketing szempontjai szerint.  

 

Product: termék, szolgáltatás, komplex élmény 

Price: árpolitika, árszínvonal, kedvezmények rendszere 

Place: disztribúciós csatornák, közvetlen és közvetett csatornák menedzsmentje 

Promotion: kommunikációs politika, integrált marketing kommunikáció 

People: megfelelően képzett személyzet a frontvonalon 

Process: szolgáltatásmenedzsment, folyamatmenedzsment 

Physical evidence: a fogyasztó által igénybe vett szolgáltatás, élmény kézzelfogható része 

 

A marketing mix kibővítése segít a rendszerben történő gondolkodásban és a 

marketingeszközök professzionális alkalmazásában, különösen a turizmus területén. 

Ugyanakkor mivel az integrált marketing kommunikáció kiterjed az utóbbi három tényezőre 

is, ezért ezeket a továbbiakban annak keretében tárgyaljuk. Tudatában kell legyünk annak, 

hogy az egyes marketingeszközök alkalmazása mind befolyásolja a desztinációról kialakított 

képet, azaz közvetlen hatással van a pozícionálásra. Ezért fontos az egyes csoportokon belül 

kiválasztott eszközök összehangolása, majd maguknak az eszközcsoportoknak a megfelelő 

koordinálása a desztinációs marketingben. A koordináció azt jelenti, hogy a stratégiai célokat 

leginkább szolgáló, rendelkezésre álló célcsoport számára releváns, lehető legtöbb eszközből 

megfelelő arányban összeállított mix-et, megfelelő időzítéssel alkalmazunk (14. ábra)  

 

Példaként vizsgáljunk meg egy aktív turizmust középpontba helyező turisztikai desztinációt, 

hogyan használhatja a különböző marketingeszközöket: 

Termékpolitika: 
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 megfelelő infrastruktúra (kerékpárút, túraútvonal, strand, élményfürdő, stb.) 

 információs iroda, útbaigazító táblák, kiegészítő garantált programok, 

                        megfelelően képzett túravezetők, animátorok, stb. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

            Piac / piaci szegmensek/  

 

 

14. ábra: A marketing mix kialakításának főbb szempontrendszere 
Forrás: Weis, Hans Christian: Marketing, 1993. 

 

 

Árpolitika:  

 változatos csomagajánlatok (szállás, sportlehetőségek) 

 egyértelmű árlisták 

 kedvezményrendszer 

 megfelelő fizetési feltételek és módozatok kialakítása (online fizetés, mindent

 egy helyen, stb.) 

Disztribúciós politika: 

 foglalási rendszer működtetése 

 kapcsolódás nagyobb értékesítési rendszerekhez 

Kommunikációs politika:  

 az élmény-mozgás-pihenés-egészség négyesét hangsúlyozó reklámkampány. 

 eladásösztönzés a célcsoport számára elérhető kuponokkal, nyereményjátékkal, 

 amatőrök számára rendezett sportrendezvények szervezése, szponzorálása 

 LOHAS csoportot megcélzó médiumokban PR cikkek megjelentetése. 

 

A példa jól rávilágít a marketingeszközök desztinációs marketing területén történő 

alkalmazásának legnagyobb problémájára. Több eszköz nem a turisztikai desztináció 

menedzsment szervezet befolyása alatt áll, hanem az egyes szolgáltatóktól függ. Ebből 

adódik, hogy sokszor nem megoldható, hogy minden, a desztinációval kapcsolatba hozható 

marketingeszköz összehangoltan kerüljön alkalmazásra. A marketingeszközök ilyen 

decentralizált módon történő használata következtében 

 gyenge és zavaros imázs alakul ki, 

 

Árpolitika Disztribúciós 

politika 
Kommunikációs 

politika 

    AJÁNLAT 

ár / szolgáltatás 

ELÉRHETŐSÉG IMÁZS, 

ISMERTSÉG 

CÉLPIACI POZÍCIONÁLÁS 

 

Termékpolitika 
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 az egész desztináció pozícionálása ellentmondásos lesz, 

 az eszközök alkalmazásában párhuzamosságok jelennek meg, mely a források            

 pazarlásához vezetnek (pl. a prospektusokat különböző szinteken hozzák létre  

 és terjesztik), 

 a termék(ek) értékesítésében hiányosságok mutatkoznak (egy szereplő gyakran 

 a desztináció kínálatának csak egy részét képes felelősséggel értékesíteni). 

Ezeket a hibákat elkerülni és az eszközök koordinált alkalmazását biztosítani csak egy jól 

kommunikált, mindenki által elfogadott marketing stratégia alapján lehet, mely egyben 

minden marketing tevékenység szükséges alapja. Azokban a desztinációkban, ahol az 

eszközök alkalmazása központilag és legtöbbször a TDM szervezettől kiindulva történik, az 

elérhetőség és a marketingeszköz súlya szerint egyértelmű prioritásokat kell kialakítani. 

Ehhez azonban tisztában kell lenni azzal, hogy pontosan milyen eszközökről beszélünk az 

egyes csoportokon belül, s melyeket képes a TDM szervezet a valóságban is befolyásolni (3. 

táblázat) A táblázatban bemutatottak alapján az alábbi sorrendet célszerű felállítani az egyes 

eszközcsoportok között a desztinációs marketingben képviselt súlyának megfelelően: 

 

   1. Kommunikációs politika 

   2. Disztribúciós politika 

   3. Termékpolitika 

   4. Árpolitika 

 

3. táblázat: A TDM szervezet és a marketing mix eszközök sajátosságai 

 
Forrás: Bieger, Thomas: Management von Destinationen, 2008., 194. o. 
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TDM szervezet 

befolyása 

Az eszközcsoport 

jelentősége 

ESZKÖZÖK 

TERMÉKPOLITIKA  tanácsadás az egyes szolgáltatóknak, 

 minőségi standard kialakítása és ellenőrzése, 

 csomagok összeállítása, 

 kiegészítő programok szervezése, 

 helyben új csomagajánlatok ösztönzése, 

 bizonyos infrastruktúra üzemeltetése (pl. iroda) 

 márkastratégia 

csekély mértékű 

indirekt módon – 

tanácsadással – lehet 

befolyásolni az egyes 

szolgáltatókat,  

közvetlenül csak az 

információs irodában 

lehetséges 

nagyon nagy 

(vendégelégedettség, 

szájpropaganda, 

törzsvendégek) 

ÁRPOLITIKA  egyértelmű árstruktúra és kedvezményrendszer 

ösztönzése, 

 az árak kiegészítő programokkal történő indirekt 

befolyásolása 

egyáltalán nincs piaci szegmenstől függ, 

de általában nagyon 

nagy 

DISZTRIBÚCIÓS POLITIKA  saját helyi értékesítési szervezet létrehozása, 

 közvetlen értékesítés, vagy TO-k számára 

csomagok értékesítése, 

 foglalási központ működtetése, 

 a desztináció CRS-hez történő csatlakozásának 

biztosítása 

közepes 

 

nagyobb helyi 

szolgáltatóknak 

megvannak általában 

a saját értékesítési 

csatornáik 

nagy 

KOMMUNIKÁCIÓS POLITIKA  desztináció reklámozása, 

 tájékoztatás a desztinációról, 

 sales promotion  

(rendezvények, vásárok, study tour, stb.) 

 PR 

 szponzoráció 

nagy 

 

nagy 

 

az imázs és az 

információ jelentősége 
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Az egyes marketing mix elemek között felállított sorrendet a magyar lakosság utazási 

szokásairól készített felmérés is megerősíti (15. ábra). Belföldi utazások esetében az 

előzetesen turisztikai információt gyűjtők aránya 45%, mely az elmúlt években gyakorlatilag 

nem változott. Ez azt jelenti, hogy a vendégek fele helyben tájékozódik a lehetőségekről, 

melyre fel kell készülni. 

 

 

 
 

 

15. ábra: A magyar utazók marketing mix elemeinek rangsora 
Forrás: Magyar Turizmus Zrt. A magyar lakosság utazási szokásai 2010 

 

 

A termékpolitikával részletesen nem foglalkozunk jelen tankönyv keretein belül. Egyrészt 

azért, mert a TDM szervezet termékpolitikára gyakorolt hatása meglehetősen csekély, 

másrészt viszont bizonyos elemeit az integrált marketing kommunikáción belül érintjük. 

 

 

6.2 Integrált marketing kommunikáció (Integrated Marketing Communication = IMC) 
 

Kommunikáció alatt olyan információcserét értünk, melynek során nem csak egy irányba 

közlünk információt, hanem lehetőség szerint a kétirányú folyamat vélemények és ötletek 

közvetítésére szolgál. A turisztikai desztináció menedzsment leglátványosabb területe a 

marketing kommunikáció, mely reklámokon és promóciós kampányokon keresztül éri el 

célját. 

 

Ezért fennáll a veszélye, hogy a különböző érdekeltek – közvetítők, TO-ok, helyi 

önkormányzatok, a helyi lakosság, akárcsak a TDM szervezet tagsága – folyamatosan jobbnál 

jobb ötleteket adnak a marketing kommunikációért felelős vezetőségnek és munkatársaknak. 

Ugyanakkor ezen a területen kiemelt jelentősége van a következetesen megvalósított 

kommunikációs politikának, az eszközök koordinált alkalmazásának, mivel csak ez 

biztosíthatja a közönség körében a kívánatosnak tartott imázs hatásos felépítését. Ennek 

érdekében egy kommunikációs koncepciót kell kidolgozni, mely 
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 a megcélzott piacokra szabott, 

 összpontosítja és ütemezi az eszközök felhasználását, 

 világos elveket fogalmaz meg, 

 adott esetben szokatlan ötleteket tartalmaz. 

 

Ezeken kívül arra kell törekedni, hogy a koncepció iránymutató legyen az összes helyi 

szolgáltatónak saját kommunikációs munkájában. 

Az integrált marketing kommunikáció a vevők, ügyfelek és az összes érdekelt fél – 

alkalmazottak, szövetségek, a tagság, belső és külső közönség - felé irányuló párbeszédre 

épül, rövid tavú célja, hogy megfelelő bevételeket generáljon, hosszú távon pedig erősítse a 

desztináció imázsát, annak márkaépítését. A hangsúly a potenciális turistákkal történő 

kapcsolat kialakításán van, szemben a korábbi időket jellemző értékesítést támogató 

funkcióval. Ugyanakkor ez utóbbiról hiba lenne megfeledkezni, mivel a desztináció 

folyamatos fejlődését csak az erősödő vállalkozások képesek biztosítani. Az integrált 

marketing kommunikációval nem egy újabb marketingeszköz jelent meg, valójában a reklám 

kommunikációs hatásának maximalizálása a cél, melyet más eszközök bevonásával és 

együttes alkalmazásával érünk el, azaz a reklám – PR – eladásösztönzés (sales promotion) 

együttműködésén alapszik. Egyes szerzők szerint ez az az átfogó tevékenység, mely a 

marketing tervezést és a promóció tervezést a különböző kommunikációs funkciókkal 

szervezi egy rendszerbe (16. ábra).  

 

 

 
 

 

16. ábra: Az IMC rendszere 

 

 

Schultz 2004-ben megjelent művében egy olyan stratégiai üzleti folyamatként beszél az 

integrált marketing kommunikációról, melyben a tervezés, a fejlesztés, a végrehajtás és az 

értékelés mind megtalálható egy összehangolt és mérhető márka kommunikációs programon 

belül. (A szakirodalomban a turisztikai marketing körében a CRM mellett megjelent a VRM 

is, azaz a visitor relationship management.) 

Ennek megfelelően az integrált kommunikációs kampány három fő elemből építkezik: 
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 a márka lényegének megfogalmazása, 

 a célcsoportok definiálása és 

 a márkát és a fogyasztót összekötő kommunikációs eszköz kiválasztása. 

 

Az integrált marketing kommunikáció öt fő területre koncentrál: 

 

 folyamatos kapcsolattartás a turistával (CRM/VRM) a lojalitás kialakítása –

 azaz a márka erősítése – miatt, 

 keresztértékesítési folyamatok kialakítása, 

 a desztinációban érdekelt felek közötti kapcsolatok erősítése (kooperáció

 mendzsment), 

 célratörő párbeszéd a célpiaccal, 

 üzenetek szinergiáinak kihasználása. 

 

 

A TDM szervezet által végzett desztinációs marketing tevékenység során a felsorolt öt 

területtel kapcsolatban néhány ponton fel kell készülni a jelentkező problémák kezelésére. 

Ilyen az első ponttal kapcsolatban a visszatérő vendégek nyomon követésének nehézsége. 

Ezek az információk legtöbbször a szálláshelyeken lelhetők fel, akik ritkábban foglalkoznak 

az adatok „újrahasznosításával”. Amennyiben ezek az információk desztináció szinten 

megjelennének, megfelelő VRM rendszer alakítható ki belőle. A szokásos adatbázis-építést ki 

kell egészíteni magas színvonalú szolgáltatások kifejlesztésével, melyet adott szempontok 

szerint kiválasztott csoportokhoz rendelve, a hosszú távú kölcsönös előnyökkel járó kapcsolat 

létrejöttére komoly esély alakulhat ki. Az ilyen adatbázis értékesítési területen is aranyat ér, 

de csak abban az esetben, ha az információk folyamatosan frissítésre kerülnek. Ellenkező 

esetben épp az ellenkező hatást válthatjuk ki, ráadásul költségnövekedést okoz. 

 

A márkával, az imázzsal és ezek pozícionálásával foglalkozó stratégia általában a 

desztinációban működő szolgáltatók és érdekeltek csekély érdeklődésére számíthat. Ezen a 

téren az együttműködés erősítésére mindenképp szükség van annak érdekében, hogy a 

szolgáltatók fontosnak tartsák a felsoroltak beillesztését saját marketing tevékenységükbe. A 

desztináció mint márka erősödése közös érdek, a szinergikus hatás itt könnyen tetten érhető. 

Mivel egyetlen rossz szolgáltatás is tönkre teheti a turista élményét, fontos, hogy a TDM 

szervezet irányítsa a minőségbiztosítást, s annak márkával történő összekapcsolását. 

Minden TDM szervezetnek legfontosabb marketingeszköze a kommunikáció a célpiacával, 

hiszen ezen keresztül erősíti a márkát, s vele piaci helyzetét. A cél lehet tájékoztatás, 

meggyőzés, vagy emlékeztetés, annak megfelelően kell kiválasztani az adekvát eszközöket és 

az alkalmazott stratégiát. Az új innovatív eszközöket gyorsan átveszik a konkurens 

desztinációk, ezért bizonyos egységes tevékenység tapasztalható a desztináció menedzsment 

szervezetek kommunikációjában, mely messze nem felel meg a marketing 

megkülönböztethetőségre vonatkozó elvének. Ugyanakkor olyan eszközök nagyarányú 

felhasználásával is találkozhatunk, melyeket semmilyen jelentkező igény, vagy fogyasztói 

kutatás nem indokol. (Ezekben az esetekben inkább a kommunikációs eszköz értékesítésének 

proaktivitásáról van szó.) 

A marketing kommunikációban az integráció – innen származik az új elnevezés – mint 

bemutattuk - több szinten érvényesül (17. ábra): 

 1.Tudatosság szintje – a piaci változások folyamatos figyelemmel kísérése 

 2. Imázs-integráció – megjelenés folyamatossága, üzenetek fokozatos megerősítése,    

                építése 

 3. Funkcionális integráció – cross-selling funkció (keresztértékesítés) = meglévő          



 

 

 81 

 

                értékesítési csatorna használata ismert vásárlói szokásokkal rendelkező körnek

 4. Koordinált integráció – minden promóciós eszköz és kommunikációs taktika   

                egyidejű alkalmazása, minél bővebb vevőadatbázis kialakítása 

 5. Fogyasztó-alapú integráció – célcsoport orientált marketing kommunikáció, minél   

                jobban a fogyasztóra és döntési folyamatának megismerésére koncentrálni, minél  

                több lojális fogyasztó megszerzése 

 6. Az érdekelteken (stakeholder-ek) alapuló integráció – kommunikálni a tagsággal,       

                önkormányzattal, kormánnyal, sajtóval, dolgozókkal, versenytársakkal,             

                 befektetőkkel, beszállítókkal, stb., társadalmi felelősségvállalás. 

 7. Kapcsolati integráció – stratégiai szövetségi tagság pl. TQM 

 

 
17. ábra: Az integrált marketing kommunikáció struktúrája 

Forrás: Centre for Integrated Marketing 

 

Az integrált marketing kommunikáció nem használ más marketing mix-et és eszközöket, mint 

az integrált koncepció megjelenése előtt, azaz ugyanúgy a reklám, PR, direktmarketing, sales 

promption és a personal selling körében működik. Nagyobb hangsúly az egyes üzenetek 

összehangolásán és időzítésén van, melyhez nélkülözhetetlen a megfelelő integrált marketing 

kommunikációs koncepció. 

 

 

6.2.1 Integrált marketing kommunikációs koncepció 

 

 

A turisztikai marketing területén egy olyan marketing koncepcióra van szükség, mely hosszú 

távon a piac befolyásolása érdekében tett intézkedések irányelveit tartalmazza – ezt ma már 

senki sem vitatja. Ennek ellenére gyakran hiányzik a marketing koncepció célirányos 

végrehajtása. A koncepciókat rendre jóváhagyják, majd bekerül a fiókba, miközben az 

eszközök alkalmazását – azaz magát a kommunikációt, az értékesítést, a termékfejlesztést és 

az árképzést – az épp aktuális kényszerhelyzet alapján határozzák meg. Pedig ha hiányzik a 

marketingeszközök alkalmazásának folyamatos összehangolása, sem imázst nem lehet 

fejleszteni, sem következetes márkafejlesztésről nem beszélhetünk. 
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A turisztikai marketing eszköztárában a legnagyobb jelentősége a kommunikációnak van, 

mégis ez van a leginkább kitéve az előbbieknek. Általános hiba, hogy az aktuális 

kommunikációs feladatokat – mint például kampányokat, új termékeket – gyakran rövid távú 

intézkedési tervek keretében hajtják végre, miközben a nyilvánossággal kapcsolatos hosszú 

távú feladatok elvégzése esetleges. Leggyakrabban a világosan megfogalmazott 

kommunikációs célok, illetve stratégiák hiányoznak, és mindenek előtt a kommunikáció 

különböző médiumokra és eszközökre történő felosztása. 

A kommunikációs koncepcióval szemben támasztott öt követelmény az alábbiakban 

foglalható össze:  

 

 hosszú távon érvényes, 

 koordináció, 

 céltudatosság, 

 hatékonyság, 

 teljes körűség. 

 

 

A marketing kommunikációs koncepció felépítésének láncát az 18. ábra szemlélteti.: 

 

 
18. ábra: A marketing kommunikáció folyamata 

 

 

1. Helyzetfelmérés 

A koncepció első része lényegében a kiindulópontot rögzíti, melyhez képest tudjuk a 

végrehajtás során elért eredményeket és célokat hasonlítani. A kommunikációs koncepcióban 

az általános helyzetfelmérésen és elemzésen túl szükség van az aktuális imázs profil és 

ismertségi index rögzítésére külön célcsoportonként. Az imázs profil feltérképezése során 

általában a szemantikusan megkülönböztető skálát – semantic differential scale – 

alkalmazzuk. Lényege, hogy ellentétes jelentésű, a desztinációval valamilyen szempontból 

kapcsolatba hozható, ellentétes szavakat állítunk párba, és a megkérdezett egy többfokozatú 

skálán jelölheti, hogy mennyire tartja jellemzőnek azt az adott helyre nézve. Értelemszerűen 

annál árnyaltabb képet kapunk, minél többen töltik ki, a kapott eredmény viszont a minta 

méretétől függetlenül valós és megbízható. A marketingkutatásra vonatkozó alapvetések 

természetesen ebben az esetben is érvényesek, így fontos, hogy a kiválasztott minta valóban 

reprezentálja a célcsoportjainkat. Célszerű néhány versenytársról is egyúttal elkészíteni a 

kutatást, melynek eredményét a pozícionálásnál kell figyelembe venni a differenciálás során. 

Ezt szemlélteti a 19. ábra. 

 

Az imázskutatások további módszere a spontán asszociáció vizsgálata (20. ábra), mely 

személyes lekérdezés keretén belül végezhető, mivel a túl hosszú gondolkodási idő lehetősége 

torzíthatja az eredményt. Akárcsak az előző esetben, ez is pontos képet ad, ugyanakkor, mint 

hátrány meg kell említeni, hogy ez a költségesebb módszer. 

 



 

 

 83 

 

történelmi hangulat        modern település 

 

változatos programok        unalmas 

 

vendégszerető emberek       barátságtalan lakók 

 

szezonban túlzsúfolt        kihalt település 

 

egyedi gasztronómiai        átlagos éttermek 

kínálat 

páratlan természeti        városi környezet 

környezet 

 

19. ábra: Két település imázs profiljának összehasonlítása 

 

 

 

 
 

20. ábra: A német lakosság Magyarországra vonatkozó asszociációi (%) 
Forrás: Magyar Turizmus Rt./TNS Hungary. N = 909 

 

 

Az ismertségi index rögzítéséhez az ismert AIDA-modellt alkalmazhatjuk (21. ábra). A jól 

ismert betűszó a vásárlás folyamatának azon lépéseit foglalja össze, melyen keresztül a 

fogyasztó eljut a vásárlásról szóló pozitív döntésig.  

 

Egyes kutatók a vásárlás tudatosságának fokmérőjeként tekintenek erre a modellre. A 

megfelelően felépített kommunikáció az utazási piacon is a döntést leginkább befolyásoló 

marketing mix elem. Ugyanezen négy elem az alapja bármilyen reklám felépítésének. Ott az 

az érdekes, hogy milyen elemekből, hogyan építsék fel a hirdetést, spotot, honlap nyitólapját, 

stb. Amikor a vásárlói tudatosságra vagy a reklám hatékonyságára vagyunk kíváncsiak, akkor  

az egészből indulunk ki és azt vizsgáljuk, mi az, amit fel tud idézni a reklám befogadója, 

illetve a befogadók mekkora hányadánál történt valamilyen cselekvés, vásárlás, stb. Azzal 

kell számolni, hogy egy sajtóhirdetést optimális esetben a célcsoport 75%-a látja, de 

legfeljebb 12%-a vásárol az alapján.  
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21. ábra: A négylépcsős AIDA modell 

 

 

Az integrált marketing kommunikáció elveit követve gondosan meg kell válogatni a 

célcsoportunk / célcsoportjaink szempontjából releváns optimális csatorna és média mix-ét az 

üresszórás lehetséges elkerülése miatt. Szinergia-elemzésekből tudjuk, hogy a sajtó és a TV 

kombinálása 7%-kal nagyobb felidézési arányt eredményez, mint a televízió önmagában, 

tekintettel a televíziós reklámok nagyfokú elutasítottságára. A desztinációs marketingben a 

reklámkampányokban a figyelem felkeltésére valamilyen feltűnő képet vagy képsort 

használnak. Fontos, hogy lehetőleg izgalmas és meggyőző legyen a ránk nézve pozitív döntést 

megalapozó fő érvek felsorakoztatása. A végén mindenképp egyértelmű és közvetlen 

lehetőséget kell biztosítani a vásárlásra, vagy a kapcsolatteremtésre. 

 

A négylépcsős AIDA-modell (21. ábra) alapján készülő kérdőíves lekérdezésben a 

következő, vagy ehhez hasonló kérdések szerepelhetnek: 

 

 Hallott-e már XY térségről / településről? 

 Tud-e néhány lényeges információt mondani a térségről / településről? 

 El tudná képzelni, hogy egy hosszú hétvégét eltöltene a térségben /településen? 

 Foglalt már korábban szállást a térségben, vagy esetleg szándékozik a 

 közeljövőben foglalni? 

 

A válaszok mennyisége a piramis csúcsa felé haladva minden bizonnyal egyre kevesebb lesz. 

A marketing terv következetes végrehajtása következtében a csúcson lévő érték a jövőben 

várhatóan magasabb lesz – legalábbis ez a cél. A kommunikációs kampányok esetében 

mindenképp célszerű reklám-visszaidézési vizsgálatot végezni, online média esetében erre 

még a kampány alatt is lehetőség van, mely adott esetben az azonnali beavatkozást és 

módosítást is lehetővé teszi. 

 

A helyzetfelmérés adatainak gondos elemzése után a felvázolt problématérkép hasonló 

kérdéseit röviden meg tudjuk már válaszolni: 
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 Mely tényezők fontosak az imázs szempontjából? 

 Mi akadályozza a vásárlókat abban, hogy az ismertséget és a pozitív képet

 konkrét keresletté – azaz a desztináció esetében -, foglalássá változtassák? 

 Mely rólunk szóló információ áll a célcsoportunk érdeklődésének

 homlokterében? 

 Mely tényezők ismertek és hol vannak hiányosságok? 

 

2. Kommunikációs célok 

Az integrált marketing kommunikáció koncepciójának három alapvető célt kell 

megfogalmaznia és – ahol ez lehetséges – a helyzetfelmérésben feltárt kiindulópontokhoz 

képest számszerűen is megfogalmazni: 

 

  imázs erősítésével kapcsolatos célok, 

 tájékoztatás, 

 ismertség növelése. 

 

A felsoroltak szorosan kapcsolódnak egymáshoz és kölcsönösen hatással vannak egymásra. 

Valójában a kommunikáció minden fajtája erősíti vagy gyengíti a desztináció imázsát, ezért is 

van szükség a kommunikációs eszközök esetében a felvázolt összefüggésekben való 

gondolkodásra. Mindhárom cél esetében ki kell térni az egyes célcsoportokra, azaz az 

elérendő számszerűsített célokat ezekre lebontva tartalmazza a koncepció ezen fejezete. Erre 

azért van szükség, hogy ellenőrizhető legyen az alkalmazott eszközök hatékonysága, valamint 

nem kielégítő eredmények esetében lehetőség legyen a gyors döntések meghozatalára, a gyors 

beavatkozásra, módosításra. 

 

A desztináció ismertségének esetében a célokat százalékokban fejezzük ki az egyes 

termékekhez vagy szolgáltatásokhoz rendelt célcsoportokra lebontva, valamint azt is 

meghatározzuk, hogy a négy szint – figyelem, érdeklődés, vágy és cselekvés - közül melyiken 

várjuk a növekedést. A marketing kommunikációs üzenetre vonatkozó célokat is ki kell 

jelölni, melyek segítik a megfelelő eszközök kiválasztását (22. ábra): 

 

 megkülönböztetés, 

 emlékeztetés, 

 meggyőzés, 

 tájékoztatás. 

 

E célokhoz is konkrét célcsoportokat rendelünk hozzá, így biztosítható, hogy az üzenetek 

személyre szabottak legyenek és elkerüljük az általános megfogalmazások csapdáját. Az 

üzenetek minden esetben az előbb taglalt hármas célnak alárendelten kerülnek 

megfogalmazásra, azokkal összhangban kell lenniük. Minden üzenet segíti a desztináció 

ismertségét és erősítenie kell annak imázsát. 

 

Az üzenet megfogalmazása az egyik legnehezebb feladat, nem véletlen, hogy ezen a területen 

találkozni a legkevesebb profizmussal. Általános hiba, hogy az üzenetet rendkívül hosszan 

sikerül csak megfogalmazni, és sokszor nem tartalmaz semmit, aminek alapján az érdeklődő 

könnyen beazonosíthatná a desztinációt. A hosszú megfogalmazás mögött legtöbbször az 

húzódik meg, hogy nincsenek egyértelműen meghatározva a célcsoportok, hanem egy 

eszközzel mindenkihez szeretnének szólni. Ezért az üzenetek kiindulópontja a megfelelő 

szegmentáció és pozícionálás. 
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22. ábra: A célok tartalma 

 

 

2. Kommunikációs stratégia 

A  különböző kommunikációs eszközök közötti, kommunikációs célokból következő egyes 

feladatok felosztását a stratégia fogalmazza meg. A legfontosabb ilyen eszközök: 

 

 reklám, 

 nyilvánosság (PR), 

 eladásösztönzés (sales promotion), 

 személyes eladás (personal selling). 

 

A feladatok lebontása folyamatszinten történik, azaz egészen a részfolyamatok szintjéig kell 

lebontani, mivel adott folyamat több olyan fázisból áll, melyekhez más és más eszközt kell 

hozzárendelni. Fontos, hogy minden kommunikációs lehetőséget kihasználjunk, de legalább 

annyira fontos az is, hogy ezek illeszkedjenek a kialakított stratégiába. Például, ha a szervezet 

valamelyik vezetőjének lehetősége nyílik a nyilvánosság előtt beszélni, ez mindenképpen egy 

jó alkalom, hogy célzottan információt juttasson el a szervezetről a külvilágba és egyben 

annak imázsát is ápolja. 

 

Az egyes marketing kommunikációs kampányokat három éves időintervallumban érdemes 

kialakítani úgy, hogy egyben minden egyes kommunikációs eszközre is elkészítjük az 

előzetes tervet. Ez alapozhatja meg a hatékony és valóban integrált marketing 

kommunikációt. Az így kialakított cselekvési terv az eddigiekben részletesen bemutatott 

integrált marketing kommunikációs koncepció alapján már egyszerűen összeállítható (23. 

ábra): 

 

 KINEK? – célcsoportok megnevezése, melyek a kommunikációs céloknál már

 kijelölésre kerültek, 

 MIT? – az információ és az üzenet tartalma és összefüggései a célok kialakításánál

 már tisztázódtak, 

 HOGYAN? – az imázs erősítésével kapcsolatos célok határozzák meg, 

 MIKOR? és HOL? – kérdésekre a választ a cselekvési tervhez kapcsolódó ütemezési

 tervében jelenítjük meg 

MIVEL? – a pontos eszközök meghatározására a kommunikációs stratégia utal. 
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23. ábra: Az integrált marketing kommunikációs koncepció cselekvési terve 

 

Kommunikációs formák (kommunikációs mix) 

A kommunikációs stratégiák alapján kialakított - és annak részét képező - média- és 

információ-stratégia valójában a kommunikációs mix négy fő elemének alkalmazási irányát 

határozza meg: 

 reklámkampányok, 

 személytelen kommunikáció (public relation),  

 eladásösztönzés (sales promotion), 

 személyes kommunikáció. 

 

Mindegyik elem eltérő tulajdonságának köszönhetően, a marketing kommunikációs 

koncepció különböző területeket határoz meg alkalmazásukra, melyet az egyes konkrét akciók 

megvalósítása során kell figyelembe venni, s ezen keresztül a szinergikus hatásokat 

kihasználni.  

 

A kifelé történő kommunikáció a desztináció szempontjából a következő funkciókat tölti be 

(24. ábra): 

 a potenciális turisták figyelmét felhívja a desztinációra, 

 a térség imázsát folyamatosan fenntartja, vagy építi, 

 tájékoztat a desztináció ajánlatairól, 

 hosszú távon lehetővé teszi a márkafejlesztést és a pozícionálást. 

 
24. ábra: Kommunikációs feladatok a desztinációs marketingben 
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Attól függően, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre, milyen távolságra vagyunk a 

célpiacainktól, milyen profillal rendelkezik az ajánlatunk, a különböző célpiacokon más és 

más funkcióra helyezzük a hangsúlyt. Az egyes kommunikációs eszközöket a 4. táblázatban 

feltüntetett marketing kommunikációs funkciókhoz rendelhetjük hozzá. 

 

 

4. tábláztat: A kommunikációs eszközök és marketing funkciói 

 

 
 

 

INFORMÁCIÓ ÁTADÁSA 

reklám információs prospektusok 

személyes eladás érvelő üzleti megbeszélések 

PR tájékoztatás az ajánlatokról 

eladásösztönzés vásárok, információs rendezvények 

 

ISMERTSÉG A 

POTENCIÁLIS VENDÉGEK 

KÖRÉBEN 

reklám plakátok, hirdetések, spotok, banner-kampányok 

személyes eladás üzleti utak 

PR tájékoztatás a desztinációról 

eladásösztönzés rendezvények, nagy közönségkampányok 

 

IMÁZSÉPÍTÉS 

reklám invitáló image kiadványok, reklámkampányok 

PR speciális, imázsépító rendezvények 

MÁRKAÉPÍTÉS minden eszköz kombinált alkalmazásával hosszú távon alakul ki 

 

 

A prospektusokban megfogalmazott üzenetekről már volt szó, a táblázat bemutatja a 

prospektusok funkcióit is. Az áttekintés segíthet az üzentek sikeres megfogalmazásában is, 

mivel jól érzékelhető a felhasználók köre és az adott kommunikációs tevékenység célja. 

 

 

6.3 Marketing kommunikációs mix 
 

Reklám 

Az eszköz megfelelő alkalmazása érdekében tisztában kell lenni a reklám működési 

mechanizmusával, melyet három pontban foglalhatunk össze: 

 

 Reklám modell: a vásárló arra a termékre emlékszik, melyet gyakran látott, vagy

 sokszor hallott róla. E mögött egy egyszerű tanulási folyamat húzódik meg. Ebből

 kiindulva célszerű a termék nevét, logóját a lehető legtöbbször mutatni, azaz a lehető

 legtöbb kontaktszámot megcélozni. 

 Érvelő-modell: a vásárló azt a terméket vásárolja meg, melynek hasznosságáról

 világos érvekkel meggyőzték. E mögött az ésszerűen cselekvő ember feltételezése

 érhető tetten. Ezekből következik, hogy a reklámban lehetőség szerint sok racionális

 érvet kell felsorakoztatni, melyek a vásárlást erősítik meg. 

 Motivációs-modell: a vásárló azt a terméket vásárolja meg, melyet a megfelelő

 motivációs környezetben kínálnak, azaz megfelelő hangulatot, megfelelő életstílust is

 ígér. E mögött érzelmi alapokon álló vásárlási döntés húzódik meg. Ebből adódik a

 következő elv, miszerint a reklámnak nem a terméket, hanem annak tulajdonságait

 célszerű előtérbe állítania. A hangsúly sokkal inkább a termék és egy hangulat 

 / életstílus/ környezet közötti kapcsolat kialakításán van. 

 

A turizmus területén abból lehet kiindulni – főleg a szabadidős turizmus esetében -, hogy a 

fogyasztó a hangulatok, és stílusok alapján emocionális döntést hoz. Ennek megfelelően az 

üdülőhelyek olyan szlogenekkel hirdetik magukat, melyek egy stílust vagy egy hangulatot 
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kommunikálnak. Ilyen például: St. Moritz – Top of the World, Magyarország – A love for 

Life. Ezzel szemben az üzleti-, vagy a konferencia turizmus esetében a döntés már inkább 

racionális. Ebből adódóan a reklámanyagok – sok esetben táblázatos formában -, pontos 

információkat és érveket tartalmaznak. 

 

A reklám kivitelezése attól függ, hogy milyen médiumot alkalmazunk. Egy desztináció 

számára a reklámeszközök alkalmazása attól függ, milyen feladatnak kell épp megfelelnie a 

célok megvalósításának tekintetében (5. táblázat) 

 

5. táblázat: A reklámeszközök szerepe a desztináció marketingben 

 

 
CÉL MODELL REKLÁMESZKÖZ 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS 

 

 

 

érvelő-modell 

ajánlati prospektus szezonok 

szerint 

CD-ROM (képek, 

információk) 
hirdetés speciális ajánlatokról 
video/teletext-információk 

ajánlatokhoz 
ISMERTSÉG NÖVELÉSE reklám-modell plakátok 

szatyrok, ajándéktárgyak 
 

IMÁZSÉPÍTÉS 
motivációs-modell invitáló prospektus 

hirdetés / plakát 
videoklip 

 

 

A desztinációs marketingben a marketing eszközök terén leggyakrabban elkövetett hiba a 

prospektusok hatalmas összehangolatlan áradata, mely a következő okokra vezethető vissza: 

 

 a prospektus a szolgáltatást bemutathatóvá és fizikailag megfoghatóvá teszi, 

 a prospektus presztízstárgyként jelenik meg. 

 

Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról, hogy egy prospektus-áradat; 

 

 nem csak magas és improduktív költséget jelent, hanem 

 a vendégnek is megnehezíti az áttekintést, 

 az egységes képet és imázst súlytalanná teszi, 

 megfelelő értékesítés nélkül a prospektus önmagában semmilyen hatást nem

 céloz meg. 

 

Ennek elkerülésére ajánlott a TDM szervezetben egy felelőst kijelölni, hogy készítsen el egy 

nyomtatott anyagokról szóló koncepciót, mely a célokat, a tartalmat, a célcsoportokat és a 

terjesztőket foglalja rendszerbe (6. táblázat) 

 

A turisztikai szervezetek életében több fontos döntést kell a reklámozással kapcsolatban 

meghozni, ezek közül az egyik legnehezebb a külső partner bevonásáról szól. Legtöbbször a 

szervezetek ódzkodnak attól, hogy már a korai szakasz folyamán tanácsadó segítségét vegyék 
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6. táblázat: Egy nyomtatott anyagra vonatkozó koncepció fontosabb elemei 

 

 
CÉL TARTALOM TERJESZTŐ CÉLCSOPORT 

új vendégek 

megnyerése 
invitatív prospektus 

hangulatos képekkel, 

ajánlatokkal 

TDM szervezet minden érdeklődő 

tájékoztatás az 

ajánlatokról 
ajánlati katalógus, 

részletes információk 
TDM szervezet mindenki, aki 

foglalni akar és a 

helyi vendégek 
tájékoztatás a 

szálláslehetőségekről 
szálláskatalógus TDM szervezet minden érdeklődő 

tájékoztatás az egyes 

vállalkozók 

ajánlatairól 

prospektusok vállalkozások minden érdeklődő 

helyben 

     Forrás: Bieger, Thomas: Management von Destinationen, 208. o. 

 

 

igénybe. Egy külső ügynökség vagy marketing- és reklám tanácsadó ugyanakkor több 

dologban is hasznos lehet: 

 

 a hibák kiszűrésében segít, így költséget takarít meg, 

 a független szakvélemény megakadályozhatja, hogy a marketing tevékenységre

 túl erősen rányomja a bélyegét a szolgáltatók idealizált elképzelése a

 fogyasztói igényekkel kapcsolatban, 

 új ötletekkel szolgálhat, 

 új kapcsolatok és együttműködések kialakítását katalizálhatja. 

 

A tanácsadó bevonása természetesen alapvetően mindig a problémakörtől és a rendelkezésre 

álló forrásoktól függ. Alkalmazása a következő területeken merülhet fel: 

 

 desztináció fejlesztési stratégia, marketingkoncepció és kommunikációs  

                        koncepció elkészítése, 

 reklámstratégia elkészítése, 

 reklámtervezés, 

 grafikai kivitelezés, 

 médiatervezés, 

 reklámeszközök használata/kihelyezése. 

 

Elektronikus reklám- és kommunikációs lehetőségek megvalósítása történhet az interneten, 

egyéni direkt E-mail akciókkal, banner-kampánnyal és pozícionálással a frekventált 

portálokon. A különbség a hagyományos eszközökkel operáló reklámtevékenységhez képest 

az interaktivitásban van. Az újsághirdetéshez vagy egy figyelemfelkeltő prospektushoz 

viszonyítva a világhálón először legalább keresni kell, majd ráklikkelni. Ebből adódóan 

meghatározó a saját oldal elérhetősége más oldalakon elhelyezett hyperlinkek segítségével, a 

megfelelő helyezés elérése a keresőkben. Szükség van az internet elérhetőség 

beharangozására is a hagyományos médiában. A megfelelő internet cím saját márkafunkciót 

is betölthet szerencsés esetben, mindenesetre olyannak célszerű lennie, ami közel esik ahhoz, 

ahogy az ügyfelek keresnek. A látogatók figyelmének felkeltésére néhány másodperc áll 

rendelkezésre, így itt még inkább igaz, hogy a nyitóoldal tervezésekor a célcsoport 

igényeiből, preferenciáiból kell kiindulni. Ez legalább annyira fontos, mint az egyszerű 
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navigációval megkönnyíteni a látogató számára az értékes tartalmakhoz való hozzáférést. 

A desztinációs oldalak kialakításánál előforduló leggyakoribb hiba, hogy a nyomtatott 

anyagok tartalma változatlan formában kerül feltöltésre és az elektronikus médium 

sajátosságait teljesen figyelmen kívül hagyják. 

Az online aktivitás mára már szinte az utazás része lett bizonyos csoportokban. Az utóbbi 

időben hihetetlen sebességgel szaporodtak el a tartalommegosztók, közösségi hálózatok, 

blogos oldalak. Ez a fajta közösségi marketing pezsgést hozott az üzleti életbe, hosszú távon 

bizalmat és megbecsülést jelent az azt kiérdemlő cégeknek, melyek ezen keresztül 

költségeiket is nagymértékben csökkenthetik. 

 

Eladásösztönzés (sales promotion) 

Middleton 1994-ben definiálta először ezt a negyedik marketing kommunikációs eszközt, 

mely a fogyasztókat, a kereskedőket vagy az értékesítőket rövidtávon motiválják. Ebből is 

már kitűnik négy fő jellemzője: 

 

 több célcsoporttal rendelkezik, 

  rövidtávon bevethető eszköz, 

  rendszertelenül alkalmazható és 

 ösztönző jellege van. 

 

Az eladásösztönzés befolyásolja az imázst, mégis inkább az ismertség növelésében játszik 

nagyobb szerepet, s emellett értékesítést eredményező hatása is van. Ebben az esetben nem 

csak a fogyasztó motiválásáról van szó, hanem ez az eszköz kiválóan alkalmas az értékesítési 

csatorna többi szereplőjét is érdekeltté tenni az eladásban. 

 

Ebben a folyamatban a TDM szervezet sokszor katalizátorként vesz részt és egy olyan 

platformot ajánl fel, melyen a helyi partnerek osztozhatnak. Ezzel a szervezet lehetővé teszi 

tagjai számára, hogy közvetlenül maguk is ösztönözzék az értékesítést. Egyúttal ezzel az is 

biztosítottá válik, hogy az egész desztináció minden ajánlatával megjelenjen. Egy közös 

eladásösztönző megjelenés esetén a TDM szervezetnek a következő feladatai vannak: 

 

 az akció kiválasztása és külső partnerekkel folytatott tárgyalás, 

 tervezés (a desztináció szolgáltatóinak egybehívásával), 

 szolgáltatási csomagok kialakítása a résztvevők számára (pl.   

    standfelület, prospektustartó, stb.) 

 partnerakvizíció, 

 a lebonyolítás koordinálása, hozzátartozó kommunikációs feladatokkal  

    egyetemben, 

 elszámolás, 

 kiértékelés. 

 

Az eladásösztönzést nem szabad öncélúvá degradálni, ezért mindenkit, aki például n szeretne 

részt venni a nyereményjátékba, közvetlenül vagy közvetve tájékoztatni kell a termékekről is. 

Ezt a marketing kommunikációs eszközt mind közönség-, mind szakvásárokon lehet 

alkalmazni, de ezen túl ebbe a csoportba tartozik az értékesítési verseny szervezése, vagy a 

különböző kuponok kibocsátása is. 

 

Public Relation 

Korábban már említettük, hogy a nyilvánosságnak nem csak marketing funkciója van, hanem 

folyamatos, aktívan menedzselt kommunikációt jelent minden érdekelt féllel. A PR 
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menedzsment célja egyértelműen a pozitív visszhang ébresztése a médiában, s ezen keresztül 

a bizalom kialakítása minél szélesebb körben.  

A turisztikai desztinációk mindig az érdeklődés középpontjában állnak, ezért könnyebben is 

jutnak szerkesztői oldalakhoz, mint más szakmák tagjai. Ezt a pozíciót persze meg is kell 

tudni tartani, ezért folyamatosan újdonságokról, eseményekről kell gondoskodni. 

A médiával kapcsolatos munkába célszerű valamiféle rendszert vinni, például a szezon előtti 

rendszeres sajtóanyag kiküldésével. Így már előre számítanak a szerkesztőségek a 

megjelenésre és ez számukra is tervezhetőbb. Azt is fontos tudni, hogy mitől lesz érdekes a 

főszerkesztő számára a mi hírünk. Ha a jó kapcsolat megvan, akkor az esetleges negatív 

híreket is gyorsabban lehet kezelni. Sajnos sok esetben – főleg a TV-ben – hajlamosak a 

katasztrófa mítoszát fenntartani, ami jelentős károkat okozhat a vállalkozásoknak. Ezek 

elhárítására és kezelésére médiatervet kell összeállítani, mely adott esetben a gyors reagálást 

nagyban megkönnyíti. A médiával kapcsolatos adatbázist folyamatosan aktualizálni kell, 

akárcsak más érdekeltek listáit. A hatékony PR (25. ábra) erősíti a brandet, felkészül a 

változások kezelésére és folyamatosan figyeli az érdekeltek észrevételeit, megnyilvánulásait.  

 

 

 
 

25. ábra: A desztináció PR-eszközei és célcsoportjai 
Forrás: Bieger, Thomas Management von Destinationen, 213.o. 

 

 

Ez utóbbi csoport jóval nagyobb, mint a célpiac szereplői, így a folyamatos kapcsolattartás 

érdekében sorrendbe kell állítani az érdekeltek csoportját és meghatározni a lehetőségeket a 

párbeszédre. 15 évvel ezelőtt Seaton húsz ilyen csoportot határozott meg, melyek közül 

különösen aktívak a politikusok és az adott helyi közösség tagjai. Ebből adódik az a 

lehetőség, hogy bizonyos lobby tevékenységet is végezhet a TDM szervezet - nem csak 

politikai szinten, hanem más szervezetekkel összefogva a desztináció érdekében. A helyi 

közösséggel mindenképp szükséges a nyílt párbeszéd, mivel a márkaépítés nem megy 

nélkülük, ugyanis a turistákkal különböző szituációkban kerülnek egymással kapcsolatba és 

nagyon fontos, hogy ezek a találkozások a vendégbarát desztináció képét erősítsék. A turisták 

elfogadottságát a helyiek körében folyamatosan figyelni kell az előbbiek miatt. Fórumot kell 
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biztosítani a helyi lakosságnak és vállalkozóknak, hogy megbeszélhessék a turizmussal 

kapcsolatos problémáikat. 

 

Személyes eladás 

A desztináció értékesítését nem csak külső közvetítők – tour operátorok, utazási irodák – 

végzik, hanem különböző helyi személyek is: 

 

 a TDM szervezet foglalási részlege, 

 szállodák értékesítése, 

 egyéb szolgáltatók 

 

Ezek mellett a vendég tartózkodása alatt helyben is sok szolgáltató ad el naponta  turisztikai 

szolgáltatásokat, úgy mint 

 

 éttermek, 

 kiskereskedők, 

 közlekedési vállalatok, stb. 

 

Ezen emberek fellépése, meggyőzőereje nem csak a desztináció bevételére és 

értékteremtésére van hatással, ugyanis a vendég számára ők személyesítik meg a desztinációt, 

azaz imázst is teremtenek egyben. Ezért van jelentősége annak, hogy az egész desztinációban 

 

 jól képzett, barátságos front-emberek legyenek, 

 megfelelően tájékozottak legyenek a kínálatról, segítve ezzel a 

  keresztértékesítést, 

 egységes értékesítési szabályok működjenek. 

 

 

6.4 Disztribúció a turisztikai desztináció menedzsmentben 
 

 

A turizmusban számtalan értékesítési csatorna áll rendelkezésre, mely a termék vagy 

szolgáltatás előállítójától közvetlenül vagy több szereplő közvetítésével a fogyasztóig vezet. E 

a csatornáknak (26.ábra) a turizmusban óriási jelentősége van. Minél közelebb van az 

értékesítési lánc bármely szereplője a vendéghez, annál több lehetősége nyílik a desztináció 

komplex kínálatának értékesítésére. A klasszikus értékesítési módozatokban, melyek 

utazásszervezőkön és utazási irodákon keresztül működtek, a TDM szervezet a csomag-

összeállítást leszámítva nem talál más funkciót magának. Hosszú fejlődés vezetett odáig, 

hogy jelentős szerkezeti változások történjenek a turisztikai elosztórendszer terén. 

Új technológiák 

A turisztikai termék fogyasztási és a vásárlási helye közötti nagy távolság, az egy utazásra eső 

közvetítő partnerek nagy száma, a gyors reakciók és válaszok iránti igény, valamint az 

átláthatatlan folyamatok magas száma és információ igénye miatt szükség volt az informatika 

által támogatott információs- és foglalási rendszerekre. Amennyiben korábban létezett volna 

az E-commerce, akkor már a 70-es évektől működhetett volna az értékesítés a GDS-eken 

keresztül. Ezek a rendszerek még annyira bonyolultak voltak, hogy külön erre kiképzett 

munkatársak tudták magukat kiismerni bennük. Ma két trend figyelhető meg: 

 

  a rendszerek egyre inkább standardizálódnak és a végfelhasználókhoz 

igazítják őket. 



 

 

 94 

 

 az E-commerce-et (ami csak a foglalási lehetőséget jelentette) felváltotta az  

                              E-business, ami már az egész üzleti folyamatot integrálja, 

 újabb technikai újítások, s vele együtt üzleti modellek jelennek meg széles  

  körben elérhető módon. 

 

 

 
 

 

26. ábra: A desztináció értékesítési csatornái 
Forrás: Bieger, Thomas Management von Destinationen, 215. o. 

 

 

A desztináció menedzsment feladata, hogy a desztináció mint egész hozzáférését csakúgy, 

mint az egyes vállalkozóét biztosítsa. 

 

Nyomott árak, felcserélhető, kismértékben profilírozott termékek és kapacitás feleslegek 

A felesleges kapacitások és a standardizált minőség miatt a termékeket nagy nehézségek árán 

és csak erős árversenyben lehet értékesíteni. Az egyes desztinációkban gyakran dömping-

folyamatok figyelhetők meg, amit kihasználva a nagy tour operatorok könnyen kijátsszák 

egymás ellen az egyes szolgáltatókat. 

  

Megváltozott vásárlási szokások a vevők nagy fogyasztási tapasztalata miatt, megváltozott 

igények és spontán foglalás. 

Ez a folyamat azt eredményezi, hogy a vendég mindig spontán módon foglal, ami gyors és 

közvetlen értékesítési csatornát igényel. A vendég saját maga választja ki a desztinációt és 

általában közvetlenül veszi fel a kapcsolatot. Az utazás egyre inkább érzelmi, gyakran rövid 

távú döntés, mely egyre kevesebb racionális érvet fogad el. A fentiekből az következik, hogy 

 

 az elektronikus rendszerhez történő hozzáférés miatt a nagy szervezetek  

   jelentősége megnő – mint amilyen a desztináció vagy egy ágazat – , 

 egyre inkább megnő a desztináció szintű összefogás jelentősége a piacvezető  

   tour operatorok ellensúlyozására, 

 

 

csökkenő 

költségek 

információ 

értékesítés 

szolgáltatás 

folyamatának 

integrációja 

új dimenziók, 

új értékesítési 

modellek 
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 a helyi szolgáltatók gyors elérése és az egész szolgáltatáscsomag  

   megvásárlásának lehetősége egyre fontosabb lesz. 

 Ezeknek megfelelően az átfogó ágazati- vagy desztinációs szervezeteknek  

   növekvő jelentőségük van az értékesítésben. 

 

Az értékesítés területén egy TDM szervezetnek a következő feladatai vannak: 

 

 Nemzetközi foglalási rendszerekhez történő csatlakozás biztosítása,  

  Saját foglalási központ működtetése.  

 

Ez regionális és országos szinten valósulhat meg, kiegészítésképpen vagy a csatlakozás 

helyén üzemelhet a saját foglalási rendszer. Egyre több vendég hozza meg döntését önállóan, 

közvetítő nélkül. A vendégek kérdéseikre gyors és közvetlen választ várnak, s azonnal le is 

foglalják a teljes szolgáltatási csomagot. A TDM szervezet számára a foglalási központ 

finanszírozási forrásként működhet, lévén az előre fizetésből bizonyos kiegészítő forrásokhoz 

is jut. A desztinációt proaktív módon kell piacra vinni, hogy láthatóvá váljon egyáltalán 

ezekben a rendszerekben: a helyi partnerek csomagajánlatainak aktív értékesítése tour 

operátorokon keresztül, adatbázis marketing, közvetlen értékesítés és direktmarketing 

alkalmazása. 

 

6.5 Árpolitika a turisztikai desztináció menedzsmentben 

 

A termék ára manapság már nem a költségek visszatükröződése, vagy a piaci erők játékának 

eredménye, hanem sokkal inkább a stratégiai pozícionálás egyik eszköze. Az ár a vevő 

számára egyértelmű jelzés a termék tulajdonságairól és annak betagozódása a versenytársak 

közé. A jelenség hátterében az a vásárlói magatartás érhető tetten, mely már rég eltávolodott a 

kereslet klasszikus görbéjétől. Ez azt vallotta, hogy a magasabb árú termékeket kevesebben 

vásárolják. Ma már bizonyos termékcsoportok esetében épp az ellenkezője tapasztalható. A 

vevő inkább egy drágább termék mellett dönt, mert az kevesebb csalódást és nagyobb 

megelégedettséget ígér neki. A magasabb ár, mondhatni biztosítéka az elégedettségnek. Ez az 

összefüggés a komplex, intranszparens javaknál tapasztalható, melyek közé az utazási 

termékek is tartoznak.  

Ez az oka annak, hogy a turizmusban a terméktől függően két különböző reakcióval 

találkozunk az árak területén: 

 
TERMÉKTÍPUS REAKCIÓ AZ ÁRRA ÁRKÉPZÉSI 

KÖVETELMÉNYEK 
felcserélhető, egyszerű, a vevő 

által megítélhető standard 

termék 

erős reakció az árra, azaz az 

olcsóbb árat választja 

(a kereslet magas rugalmassága) 

átlátható, alacsony, kiegészítő 

szolgáltatások opcionálisan 

komplex, előre nem megítélhető 

termék magas presztizsértékkel, 

érzelmi karakterrel 

a vevő a számára biztonságot 

garantáló tényezőket figyeli (pl. 

márka), kész többet fizetni 

All-Inc árak, fair árak, nincs 

átláthatatlan jutalékrendszer 

 

A TDM szervezeteknek csak csekély ráhatása van a desztinációban érvényesülő árakra. Az 

árra gyakorolt hatásuk az alábbi területeken jelentkezhet: 

 

Közvetlen: 

 adók csökkentésének érdekében lobby tevékenység, az árak tartalmazzanak  

   mindent, 

 jutalék a foglalási rendszer közvetítései után a tagoktól, 
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 különböző kisebb szoltatások értékesítése a vendégeknek (belépők,  

   hangversenyek, animáció, stb.) 

 

Közvetett: 

 

 javaslatok a helyi szolgáltatók árazása területén 

 helyi árkódex kidolgozása az árstruktúráról, kedvezményekről. A világos  

   árpolitika amúgy is feltétele a CRS-kel történő együttműködésnek 

 standardek kidolgozása. 

 

Az árdifferenciáláson alapuló értékesítésre is szükség lehet a jövőben a desztináción belül. Az 

üresen maradt kapacitásokat a turisztikai szolgáltatók különböző eBay-rendszereken keresztül 

még értékesíthetik. Ha nincs hozzá megfelelő technikai eszközük, a TDM szervezet 

foglalkozhat a nagy értékesítési rendszerekkel, de csak abban az esetben, ha a szolgáltató 

megfelelő mennyiségű szobát ad át kontingensbe és azt értékesíti. Ez a szervezetnek is 

bevételt jelenthet. 



 

 

 97 

 

7. Ügyfélkapcsolati menedzsment (Customer Relationship Management= 

CRM) 
 

Ebben a fejezetben arról beszélünk, hogy milyen módszerek állnak rendelkezésre új ügyfelek 

szerzése és meglévők mozgósítása érdekében, valamint az internet csatornák alkalmazásával 

miként nyúlhatunk túl a desztináció saját weboldalán. 

 

Az üzleti szféra a vásárlókon nyugszik. Érdeklődésük felkeltése, igényeik kiismerése alapvető 

szerepet játszik a vállalkozások tevékenységeinek tervezésénél. Nem állítunk túlzást, ha azt 

mondjuk, hogy az üzleti siker napjainkban a vásárlók megtartásától és a velük való kapcsolat 

kiépítésének milyenségétől függ (Williams & Palmer, 1999). 

 

A CRM a legerősebb eszköz lehet a menedzsment kezében, melyet a vásárlók meggyőzése és 

hűségük megalapozása érdekében használhatnak. A CRM egy stratégia és egy eszköz is 

egyszerre. A CRM egy olyan átfogó megközelítés, mellyel a vásárlókkal való kapcsolatok 

kialakíthatók, fenntarthatók és folyamatosan bővíthetők (learnmarketing online- CRM).  

 

Átfogó abban az értelemben, hogy a CRM nem csak az értékesítéshez vagy a marketinghez 

kapcsolódik, de nem is csak egyszerűen az ügyfélszolgálat (customer service) felelősségébe 

tartozó terület, vagy az informatikusok „agymenése”. A CRM az a tevékenység mellyel az 

egész üzleti tevékenységet irányítani lehet, mely az előbb említett területeket magába foglalja. 

Ha csak az egyik területhez kapcsolják, akkor nem tud működni.  

 

Megközelítés abban az értelemben, hogy szemléletet és módszertant jelent, mellyel az üzleti 

tevékenységeket kezelni lehet. Ez egy gondolkodási mód a vásárlói kapcsolatok értelmezésére 

vonatkozóan. Arra a kérdésre ad választ „Hogyan kell őket kezelni őket?” és „Mit jelentenek 

ők a vállalat számára?”.  Fontos használni itt a stratégia kifejezést is, mivel a CRM –t jól csak 

akkor lehet végezni, ha világos tervvel rendelkezik. Tulajdonképpen a CRM stratégiája a 

vállalkozás többi szervezeti részének benchmark-ként kellene, hogy működjön, hiszen azok a 

szervezeti egységek, melyek nem a vásárlókkal való kapcsolatépítést szolgálják, nem 

szolgálják magát a vállalkozást sem megfelelően. A stratégia jelentése szerint egy irányt 

határoz meg a szervezet számára, ebből a szempontból az a stratégia, mely a vásárlói 

kapcsolatok útját akadályozza, az rossz irányba viszi az egész szervezetet. Mindegyik 

szervezeti egység stratégiájának tehát támogatnia kell a vásárlói kapcsolatok menedzsmentjét.  

 

Létrehozás, fenntartás és bővítés azt jelenti, hogy a CRM a teljes kapcsolati fejlődéssel 

foglalkozik. A stratégia célok megvalósításakor a célcsoportokra és azok vásárlási szokásaira 

vonatkozó adatok gyűjtésével és elemzésével folyamatosan kell foglalkozni. Ennek során 

lehetőség nyílik nem csak megérteni, hanem előrejelezni a vásárlói magatartásokat és 

változásaikat. A marketing ezekkel az információkkal, sokkal sikeresebb tud működni.  

 

A vásárlói kapcsolatok az üzletkötésre vonatkozó vásárlói szándékot fejezi ki, ezért a 

szervezetnekmeg kell értenie, hogy mit akarnak, és mire van szükségük az ügyfeleknek. A 

CRM a kapcsolatok sokkal hatékonyabban menedzselése érdekében alakult ki, egyaránt 

szolgálva a költségek csökkentését és a kínálat megfelelőségének emelkedését.  

 

7.1 Hogyan szerezzünk ügyfeleket és hogyan tartsuk meg őket? 

 

Az ügyfelek megszerzésének és megtartásának tevékenységei lehetnek akár rövid, taktikai 

marketing kampányok, vagy fenntartható hosszú távú programok. Mindegyikre igaz azonban, 
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hogy kell legyen saját témája és célja és általánosságban elmondható, hogy  kiegészítik a napi 

e-marketing szolgáltatásokat, melyeket a weboldal nyújt (pl. a hírlevél, mely egyaránt szolgál 

rendszeres és kampány szükségleteket). 

 

Két lehetőség kínálkozik: az e-marketing kampányok lehetőségeinek kihasználása, valamint 

desztinációs CRM rendszerek működtetése. 

 

Az e-marketing kampányok céljának meghatározásakor figyelembe kell venni, hogy a 

szervezetnek milyen kulcsfontosságú feladatai vannak. Ezek az alábbiakkal jellemezhetőek 

(UNWTO, 2007): 

 

 Márkázás: márka kifejlesztés és márka védelem, hogy a szakmában a legjobb 

értékesítési környezet jöhessen létre. A márkázás és az értékesítés rendszerint kéz a 

kézben haladnak, hogy a legnagyobb bevételt érjék el. Ma már az internet a 

márkaépítésben nagyon sokat tud segíteni. A szélessávú internet gazdag képanyagot 

tud közvetíteni, és az idő, amit a weboldalak böngészésével töltenek nagyon 

megnövekedett.  

 Értékesítés: új kapcsolatok szerzése és az iparág segítése, hogy új ügyfelekké váljanak 

(olykor a desztináció menedzsment szervezetek saját eladásainak növelése) 

 Az ügyfelek megtartásának javítása: lehet itt a fő cél a meglévő ügyfelekről, mint 

egyénekről még több információ megszerzése és erősebb kapcsolat kiépítése. 

 Az iparág támogatása a meglévő ügyfelek közötti értékesítés pezsdítésében. 

 

Amikor a szerepek és a prioritások világosan meghatározásra kerülnek, akkor a desztináció 

menedzsment szervezet már képes alkalmazni a standard marketing elveket: 

 

 Adesztináció célszegmentumainak meghatározása és megértése, szükségleteik és 

vágyaik meghatározása. (Ehhez lehet használni a CRM adatbázisát és a primer 

kutatásokat is). 

 Een szegmentumok között a prioritás meghatározása. (Például első utazók vagy 

visszatérők? Ha első utazók, akkor el kell dönteni, hogy az ajánlások mennyire 

fontosak a korábbi utazók részéről). 

 

Sok desztináció menedzsment szervezettől azt várják el, hogy márkát építsenek és az első 

látogatók számát növeljék. A visszatérők kialakítását pedig magától az egész iparágtól várják 

el. Más TDMSz-től pedig azt várják, hogy saját költségvetésüket növeljék, amiért is taktikai 

rövid távú marketing tevékenységeket kell végrehajtaniuk, mely közvetlen értékesítési 

eredményt hoz. 

 

Az ügyfelek megszerzésének és megtartásának sokkal komplexebb megközelítése azonban a 

CRM eljárásokon és rendszereken nyugszik, melyeket a következőkben részletesen 

tárgyalunk. 

 

7.2. A CRM röviden 
 

Csakúgy, mint más iparágak, a szolgáltatók az idegenforgalmi ágazatban is új kihívással 

néznek szembe, még pedig a személyre szabott ügyfél-kommunikáció igényének kihívásával. 

Mivel információs túlcsordulás tapasztalható a vevők oldalán, a marketing kommunikáció 

fontos sikertényezővé lépett elő, amely előnybe részesíti az innovatív stratégiákat, a 

személyes megközelítéseket. A hagyományos tömegmarketing gyakorlata hatalmas 
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ügyfélszerzési költségekkel jár és nem jelent megfelelő védkezést a csökkenő márkahűség 

ellen. A marketing hatékonyságának javítása érdekében döntő fontosságú lesz az ügyfelek 

szükségleteiről, motivációiról és viselkedésükről való mind mélyebb és alaposabb ismeret 

megszerzése, hogy a kereslet és kínálat egymásnak mindjobban megfeleljenek. Emellett 

minden kampány feltételezi a célcsoportok pontos meghatározását, a tartalom testre 

szabhatóságát és a teljesítmény mérését.  

 

CRM módszerek általánosságban a vásárlói hűség erősítését szolgálják az ügyfélkapcsolatok 

elősegítésével. Az ügyfelekre vonatkozó ismeretek megszerzése és felhasználása a CRM 

alapvető tevékenységeihez tartozik. A turisztikai desztinációk esetében az ügyfelekre, 

látogatókra vonatkozó információk tipikusan rendelkezésre állnak a szálláshely szolgáltatók 

szintjén, de az adatkezelési és adatelemzési eljárások hiánya azt jelenti, hogy ez a forrás 

nagyrészt kihasználatlan marad. Komoly marketing ismeretek gyűltek már össze a turisztikai 

szervezeteknél, de a mai kor versenyhelyzetében szükséges tudás az egyedi fogyasztókról 

hiányzik, ami hátráltatja az ügyfélorientált szemlélet elmélyülését a szolgáltatók között.  

  

Ha a lényegét szeretnénk a CRM-nek meghatározni, akkor talán a legtalálóbb, ha úgy 

jellemezzük, hogy valamennyi üzleti folyamat közül az, amely lehetővé teszi a vállalkozás 

számára a vásárlói igények rögzítését, megértését és kielégítését. Olyan előre meghatározott 

eljárások összessége, melyek kivitelezése szervezett módon és speciális szoftverek 

használatával történik.  Emellett a CRM egy megközelítési mód is, mely azt jelzi, hogy a 

marketingszakértők gondolkodásában az ügyfél áll az első helyen nem pedig a termék.  Az 

üzleti életben a vállalkozások fő CRM céljai az alábbiak szerint jellemezhetők (UNWTO and 

ETC, 2008):  

 a célok 63%-ka az ügyfelek megtartására vonatkozik,  

 59%-ka új ügyfelek szerzésre és  

 39%-ka a márkaismertség javítására. 

 

A legfontosabb elvárások a CRM rendszerrel kapcsolatban:  

 az ügyfelek, partnerek adatainak rögzítése, beleértve a tranzakciók részleteit is, ha van 

ilyen, 

 az ügyfelek adatainak elemzése, 

 folyamatos kommunikálás képessége az ügyfelekkel, 

 egységes kép kialakítása az ügyfelekről valamennyi felhasznált csatorna adatbázisának 

felhasználásával. 

 

 

7.3 Miért van szükségünk kapcsolatmenedzsmentre (CRM)? 

 

 

A mai nagyon gyorsan változó piaci környezetben az ügyfelekkel való hosszú távú 

kapcsolatépítés kulcsfontosságú szerepet játszik. A technológia gyors változása miatt egyik 

vállalkozás sem tud sokáig előnyökre szert tenni a versenytársakhoz képest. A vevők 

kívánságának és szükségletének mind részletesebb ismerete azért is kiemelkedően fontos, 

mivel a vásárló ebben a kínálati túlsúlyban megkapja, amit keres, csak lehet, hogy nem 

tőlünk. 

 

Vevő, vásárló, utazó mindig is volt. A kapcsolatok megléte egyidős az eladó és a vásárló 

megjelenésével, ugyanígy a menedzsmentével. Ezért nyugodtan állíthatjuk, hogy a CRM 

gondolata, koncepciója szintén az óta létezik, mióta a vásárlás és az értékesítés megjelent. 
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Akkor mi az új napjaink CRM-jében? Okozhatja a változást az elektronikus trendek 

felerősödése? 

 

A CRM-t sokan szoftver eszköznek és technológiai megoldásnak tekintik csupán.  Valójában 

azonban ez egy stratégiai megközelítés, mely összetett és átfogó rálátást enged a partnerekkel 

kialakult kapcsolatokra. A CRM a marketing és az üzleti folyamatok kombinációját jelenti, 

létrehozza azt a tudást, mellyel a személyre szabott szükségletek „vállalati szinten” 

megérthetővé válnak. Definíciója szerint a CRM üzleti stratégia a legértékesebb vásárlói 

kapcsolatok kiválasztására és menedzselésére. Ehhez azonban szükséges olyan vásárló 

központú üzleti filozófia és kultúra, mely támogatni képes a marketing, az értékesítés és a 

szolgáltatás folyamatait.  A CRM szoftverekkel ezt a hatékony vásárlói 

kapcsolatmenedzsment rendszer lehet működtetni.  

 

A mai rendkívül gyors technológiai változások miatt egy vállalkozás sem képes üzleti előnyét 

hosszú ideig fenntartani. Ezért a stabilitás kulcstényezőjének helyére a hosszú távú vásárlói 

kapcsolatok kiépítése és fenntartása került. A vásárlók három csoportra oszthatók 

(learnmarketing online – CRM): 

 

1. könnyen elpártoló vásárlók: erős kritika, alacsony elégedettség jellemző rájuk, 

2. közönyös és nem magabiztos vásárlók: közepes elégedettséggel és elkötelezettséggel, 

a vállalattal és termékeikkel kapcsolatban,   

3. vevők, akik elégedettek a termékekkel és szolgáltatásokkal, melyeket a vállalat nyújt. 

 

A CRM-nek az a célja, hogy minél több vevőt az 1. csoportból a 3. csoportba tudjon 

irányítani. Általános trend, hogy a vásárlók igénye a személyre szabott szükséglet kielégítésre 

vonatkozóan napról napra növekszik. Ez a vállalatokat arra ösztönzi, hogy a tömegtermelésről 

a személyes igényeket is kielégítő tömegtermelés irányába mozduljanak el. Ez azt jelenti, 

hogy a vásárlók erőfölénybe kerültek az eladókkal szembe. A vevők választási lehetőségei 

növekedtek az innováció és a termelés növekedésével, miközben a vállalkozások egyre 

nehezebben tudják megkülönböztető előnyeiket meghatározni a piacokon.  Mindez arra 

készteti a vállalatokat, hogy a vásárlóikkal meglévő kapcsolataikat komolyabban vegyék és 

alaposabban elemezzék. A szolgáltatások és a termékek manapság nagyon gyorsan 

másolhatók. Ha az új belépő rövidebb rendelési időt ígér és közvetlen kommunikációt, akkor 

ezzel a már piacon lévőknek sok nehézséget tud okozni. Azok a szervezetek, melyek CRM-et 

alkalmaznak e-business alkalmazásokkal együtt, meg tudják tapasztalni, hogy versenytársaik 

vásárlói örömmel fordulnak feléjük. Azok a vállalkozások, melyek hatékonyan képesek az 

internetet felhasználni saját üzleti működésük újradizájnolásához, automatizálásához, és 

tevékenységük integrálásához, azok az új trendek győztesei lesznek. A vásárlói igények 

kielégítésére való koncentrálás a vállalkozások belső funkcióit nem csak újra szervezi, de 

egyben egyszerűsíti is.  

 

 

7.4 Kapcsolatmenedzsment a turisztikai desztinációkban 

 

Korábban a desztináció menedzsment rendszerek, melyek a széles körben elterjedt 

információs és kommunikációs infrastruktúrát jelentették a desztináció menedzsment 

szervezeteknek és a velük együttműködő szolgáltatóknak, olyan megoldásokat tartalmaztak, 

melyek főként a látogatottság mérésére és a foglalások lebonyolítására voltak alkalmasak egy 

weboldalon keresztül. Napjainkban a CRM alkalmazások sokkal átfogóbb alkalmazásokat 

ajánlanak, melyben lényegében egy web alapú CRM rendszer található egy központi látogatói 
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adatbankkal. A marketing, az értékesítés és a szolgáltatási funkciókat integrálja a desztináció 

menedzsment teljes rendszerébe, így ezen területeken új együttműködési lehetőségek nyílnak 

meg a TDMSz-k és a vállalkozások között.  

 

A turisztikai desztinációk között fokozódó versenyhelyzet miatt nő a látogató orientált 

megközelítés elfogadása a marketing tevékenységekben. Ennek fontosságát hangsúlyozza a 

turizmusban működő kis- és középvállalkozások óriási száma is, melyek együttműködése és 

annak milyensége kulcsfontosságú a desztinációk teljesítményében.  Az Internet technológiája 

a látogató orientált folyamatok, és így a turisztikai desztinációk egyik legnagyobb segítő 

eszközévé vált az elmúlt évtizedekben, melyet fel tudnak használni a desztináció 

menedzsment szervezetek és a vállalkozások közötti CRM infrastruktúra hatékony 

kiépítésére. A CRM rendszerének kiépítésében azonban egyrészt az érintettek motivációjának 

jelentős hiánya tapasztalható, mely a szükséges együttműködés kialakításának útjában áll, 

másrészt pedig a meglévő számítástechnikai rendszerek technikai összehangolásában is 

tapasztalható érdektelenség, ami szintén komoly korlátozó erőt jelent.   

 

Az együttműködés a CRM-en belül a turisztikai szervezetek és a vállalkozások között komoly 

koordinációt igényel a TDMSz stratégiai szintjén (UNWTO and ETC, 2008). A vállalkozások 

és a desztináció menedzsment szervezete között létrehozandó együttműködési modell, melyet 

a különféle marketing kampányok során lehet alkalmazni, feltételezi a közös gondolkodást, 

mely azt jelenti, hogy ugyanazt értik a kitűzött stratgiai célokon és jól tudják, hogy mi a 

szerepük a kialakult desztinációs hálózatban. Folyamatában szemlélve a CRM azt jelenti, 

hogy az érintett résztvevők számára meghatározásra kerül, hogy hogyan tervezzék, hogyan 

hajtsák végre, és hogyan elemezzék a marketing kampányokat és általában a marketing 

tevékenységeket. 

   

A turisztikai desztinációk sikere tehát nagymértékben függ azon a hatékony kapcsolaton, 

mely desztináció menedzsment szervezetek és a régió vállalkozásai között kialakul. A 

turizmusban főként kis- és családi vállalkozások működnek.  Az internet technológia 

széleskörű elterjedésével jelentősen nő annak a lehetősége, hogy együttműködésen alapuló 

promócióval egy desztináció nagyobb számú látogatót vonzzon (UNWTO and ETC, 2008). A 

turisztikai szolgáltatásokat nyújtók között az on-line foglalási rendszerek alkalmazása már 

teljesen elfogadott eszköz, viszont az internet-technológiával támogatott 

kapcsolatmenedzsment gondolata még nem terjedt el szélesen a kis vállalkozások világában.  

 

A turizmus területén a desztinációkban az együttműködésen alapuló marketing tevékenységek 

alkalmazása eléggé elfogadott, különösen a web alapú együttműködés elterjedt a desztináció 

menedzsment szervezete és a helyi szolgáltatók között, valamint a közös website 

működtetésére is szép számmal vannak példák.  Ami azonban napjaink legnagyobb kihívásai 

közé tartozik az olyan együttműködés kialakítása a desztinációkban, mely a térség CRM 

rendszerét és struktúráját hozná létre.   

 

Tudjuk, hogy a szegmentáció azt jelenti, hogy a látogatókat társadalmi, gazdasági és/vagy 

életmódbeli jellemzők alapján csoportokba rendezik. Mindegyik célcsoport nagy 

részletességgel kerül jellemzésre a CRM adatbázisára építve. Ez az értékelési gyakorlat úgy 

tűnhet, hogy ellentmond azoknak a lehetőségnek, melyeket az online csatornák alkalmazása 

kínál manapság a kapcsolatok önálló, egyedi továbbfejlesztésében. A piaci szegmentációra 

azonban szükség van, mivel alapvető eleme annak a folyamatnak, mely a leendő vásárlókkal 

való első kapcsolatfelvételt eredményezheti, valamint fontos szerepet játszik a velük 

kapcsolatos információk összegyűjtésében és a vásárlók és igényeik megértésében. 
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A desztinációnak meg kell tudnia pontosan határoznia a legfontosabb célpiaci szegmenseket, 

mely primer kutatás és a CRM-adatbázis elemzésének kombinációjából már könnyebben 

elvégezhető. A desztinációk eltérő szegmentációs rendszereket alkalmazza, melyek jelentős 

hányadú közös adatelemeket is tartalmazhatnak. Az adatok különböző értelmezése azonban 

egymástól eltérő szegmentumok létrehozását eredményezi. A desztinációknak ezért szüksége 

lehet az adatok több szegmentációs rendszerből történő egyidejű importálására.  

  

A CRM működtetését főként az e-marketinggel foglalkozó személyzetre érdemes bízni. A 

CRM szervezeti bevezetésében azonban igazi kihívást jelentenek az alábbi nem technikai 

jellegű kihívások, melyek a következők lehetnek: 

 

 az online és offline marketingesek és ügyfélszolgálati munkatársak 

beleegyezésének elérése a CRM alkalmazásához,  

 a szükséges technológiai eljárások és vevőszolgálati standardok meghonosítása, 

alkalmazása,  

 képzések és működtetési támogatás kidolgozása az eljárások alkalmazására, 

 a személyzeti motiváció fenntartásának kidolgozása,  

 a teljesítmény megfelelő monitoringjának és a visszacsatolásnak a biztosítása. 

 

 

7.5 A CRM rendszerekkel kapcsolatos elvárások 

 

 

1. A CRM adatbázisa a következő területeket ölelheti fel (UNWTO, 2007): 

2.  

 demográfia – nem, korcsoport, jövedelem, végzettség, háztartás nagysága, 

lakóhely, foglalkozás, 

 pszichográfia – személyiségi és érzelmi jegyek a vásárlási szokásokkal 

kapcsolatban, pl. a vásárló impulzív vásárló, 

 életstílus – pl. érdeklődési kör, hobby, szabadidő eltöltése, szórakozási érdeklődés, 

 életszakasz – pl. kisgyermek, tinédzser, kisgyermekes család,  

 értékek – például kulturális és nemzeti, 

 utazási szándékok – mely magába foglalja, hogy mikor, hogyan és mennyit 

szándékozik költeni, 

 utazási csoport – pl. pár, család, gyermekes család, valamilyen érdeklődési 

csoport, 

 kapcsolattartás története – mely magába foglalja az időszerűség, a gyakoriság, az 

e-mail fogadásra nyitottság, címadatok kérdését, 

 alkalmak – pl. házasság, évforduló, futballmeccs.  

 

Néhány adatot maguk a vásárlók nyújtanak (explicit), másokra a szokásaikból, 

viselkedésükből lehet következtetni (implicit), mint pl. a weboldalak, vagy az elektronikus 

hírlevelek használatából. A szóba jöhető számtalan területből csak néhány kerül azonban 

azonosításra, mint kiemelkedő fontosságú terület. A hatékonyság növelés érdekében a 

marketing kampányoknak úgy kellene megvalósulnia, hogy ezeket az információkat össze 

tudják gyűjteni a vásárlókkal való kapcsolatfelvétel folyamán. 

 

3. A CRM rendszerek üzleti folyamatai és technológiája az alábbi legfontosabb funkciókat 

jelentik (UNWTO and ETC, 2008): 
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 az ügyfelek, partnerek adatainak tárolása, 

 az adatok karbantartása, 

 kampányok tervezése az adatok felhasználásával, 

 az adatok elemzése és jelentések készítése a stratégia megvalósítása érdekében. 

 

4. Az ügyfelek adatainak tárolásával kapcsolatos kulcsfontosságú elvárások (UNWTO and 

ETC, 2008): 

 

 egy felhasználói felület alkalmazása az ügyfélszolgálati munkatársak számára – 

adatok, kiértékelések, jelentések áttekintésére, azok frissítésére, újak készítésére 

alkalmasnak kell lennie. A felhasználói felületet könnyen megváltoztatható kell 

legyen a szükségletek alakulásának megfelelően, és szükséges különböző verzió 

egyidejű alkalmazása is az eltérő piaci igényeknek megfelelően. 

 egy adatgyűjtési rendszer alkalmazása, mely a weboldallal és a külső partnerekkel 

kapcsolatos adatokat gyűjti és azokat közvetlenül a központi adatbázisba tölti, 

lehetővé téve az érintettek számára, hogy meglévő adataikhoz hozzáférjenek, és 

azokat tudják frissíteni, 

 egy olyan rendszer, mely képes más forrásokból adatokat importálni – új 

jelentések, elemzések készítésére, meglévők frissítésére. Ezek a források a 

partnerekről és a kampányokról tartalmaznak olyan adatokat, melyeket a fő CRM 

rendszer nem használt fel korábban valamilyen okból kifolyólag, mint például a 

szegmentációs rendszerekből származó adatokat. Ennek a rendszernek az 

üzemeléséhez szükség van, hogy: 

 

o minden adat és jelentés önálló iktató számmal rendelkezzen, 

o duplikáció elkerülésére külön eszköz alkalmazását kell bevezetni, mely

 időről időre ellenőrzi az adatbázist. Ez különösen fontos a partnerekkel

 való közös tevékenységek koordinálása során. 

 

 a postai címek ellenőrzésére szolgáló eljárás, mely az irányítószámokat ellenőrzi a

 bejövő új leveleknél, 

 az ügyfelek adatainak a kutatási eredményekből az adatbázisba való továbbítására

 szolgáló eljárás, a biztonsági előírások figyelembevételével, 

 különböző adatbázisok felállítása a különböző célpiacoknak megfelelően, 

 az adminisztratív felhasználók által konfigurálható üzleti szabályok a minőségi és

 konzisztens adatfeldolgozás biztosításának érdekében.   

 

5. Az adatvédelem kérdése kiemelten fontos a CRM rendszerek működtetése során. Az 

adatbázisnak az adatvédelem biztosítása érdekében feljegyzéseket kell készítenie, 

melynek oka, hogy (UNWTO and ETC, 2008): 

 

 adatgyűjtés céljából szükség van az ügyfelektől kapott adat-felhasználási 

engedélyre, 

 az adatbázisnak a különböző szintű partnerektől való feljegyzések, jelentések és 

adatok megszerzése érdekében, valamint a partnerek adatbázisba történő ki- és 

belépési engedélyének megadása érdekében (ez az egyes partnereknél eltérő az 

együttműködési szinteknek megfelelően), 
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 az adatbázis működtetésének irányítását mindig egy vezető felelősségébe kell 

utalni a desztináció menedzsment szervezeten belül, aki felelős egyben az 

adatvédelmi jogszabályok betartásáért: 

o a szervezeten belül lehet ez azon marketingért felelős menedzser felelőssége, 

mely abban az országban dolgozik, ahol az adott partner működik. Ebben az 

esetben biztosak lehetünk abban, hogy az adott ország jogszabályai és 

elfogadott gyakorlata alkalmazásra kerül; 

o ha egy adat a desztináció menedzsment szervezet másik fiókja által került 

összegyűjtésre (pl. egy német adat az osztrák weboldalról került letöltésre, 

vagy az egyik központi kampányon keresztül), akkor is az adott ország 

menedzseréhez érdemes kapcsolni, az adatvédelmi jogszabályok betartása 

érdekében. 

 

6. Az adatok karbantartása az ügyfelekről szóló adatok frissítése és pontosságának 

megtartása érdekében szükséges. (UNWTO and ETC, 2008). Ezért a CRM adatokat: 

 

 rendszeresen (akár évente) tisztítják valamennyi célpiacra és szegmensre, 

 ad-hoc tisztítás is történik, főként a fő kampányok előtt, mely magába foglalja 

többek között: 

o az e-mail címek és a postai címek ellenőrzését,  

o a duplikáció (párhuzamosság) kiszűrését,  

o az egyes országok postázási, mail-zési, és telefonos preferenciáinak 

felülvizsgálatát (ezek teszik lehetővé az ügyfeleknek pl. a központi adatbázison 

való regisztrációt, vagy azon szolgáltatások megjelölését, melyeket nem 

szeretnének igénybe venni), 

o a megszűnések kiszűrése a nemzeti címváltozási jegyzék és a halálozási 

jegyzék felhasználásával (vagy más helyi eszközzel), 

o illetlen szóhasználatok ellenőrzése. 

 

7. A kampányok tervezése során az adatok felhasználása érdekében a marketing 

szakembereknek képesnek kell lenniük (UNWTO and ETC, 2008): 

 

 az adatbázis használatára, vizsgálatára, a kampányok során a számlálások 

elvégzésére kiválasztott szegmentumban, 

 valamennyi szegmentum meghatározására, körülírására az adatbázis adatainak 

felhasználásával, ahova üzenetet küldenek. Lehetséges, hogy túlságosan sok 

szegmentum lesz, ezért a munka megkönnyítése érdekében számos eltérő tartalmú 

üzenetnek kell a rendelkezésre állnia, melyek közül az egyiket fogják tudni 

elküldeni.  

 a kampánylisták kivonatolására, valamennyi adatbázis terület fontos adatainak 

rögzítésére, és ezek e-mailes és mobil marketing rendszerekbe történő 

továbbítására.  

 a kitöltési szabályok meghatározására, pl. mikor kapjon az elektronikus kérdőívet 

kitöltő egy kódot, amivel egy sorsoláson vehet részt, vagy akár tájékoztató e-mailt,  

 egyéb kampányinformációk hozzáadására, pl. költségek, megtérülések kalkulálása, 

 az ügyfelek kezelésére, akiket egy kampány során újonnan szereztek, pl. új 

weboldal regisztrációk, adott rendezvényre jelentkezők, 

 kutatási adatok feltöltésére az online kérdőívekről a CRM adatbázisba. 
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8. Az adatok elemzése és jelentések készítése, hogy a stratégia megvalósítása nyomon 

követhető legyen. Különböző időpontokban háromféle jelentés szükséges (UNWTO and 

ETC, 2008): 

 

 a kampányok valós idejű jelentése, 

 rendszeres standardjelentés, 

 speciális jelentések készítése. 

 

A standard jelentés formátumát előzetesen rögzíti a desztináció menedzsment a CRM 

rendszerben. Ez lehetővé teszi, hogy az adatok elemzése egy képernyős lekérdezési rendszer 

segítségével történjen meg, mely az ügyfelek adatbázisához van kapcsolva. A jelentést 

egyszerűen el lehet készíteni a menü alkalmazásával. Így lehetőség van kereszt-táblázatok és 

mátrix jelentések készítésére is. 

 

A jelentésekben lehetőség van az alábbi tartalom  

 megfogalmazására: 

 

 az adatbázis mérete, növekedése, a kulcsfontosságú területek részaránya – éves, 

havi bontásokban, 

 az adatok világszintű áttekintése – országos bontás, regionális bontás, 

szegmentumok, vagy más kritériumok szerint, 

 az adatok teljes elemzése – az értékelhető adatok száma a kulcsfontosságú 

területeken, pl. kapcsolattartás módja, lekérdezési kampánykód, szegment 

definíció területei, érdeklődések, a látogatás tervezett időpontja, a látogatás 

tervezett időtartama, 

 kereszttáblázatok, érdeklődés szegmentumonként összevetve, 

 kapcsolattartási módszerek – az egyes csatornák részaránya, melyeken a 

lekérdezések történnek, 

 kampányválasz – az egyes kampányok során mennyi kérdőívet töltöttek ki, 

 tényleges látogatás értékelése – értékelhető kérdőívek száma és aránya a fontos 

területeken, pl. látogatás időtartama, ideje. 

 kereskedelmi adatok – e-kereskedelmi rendszeren keresztül és boltokban 

értékesített termékek száma, típusa, költsége, dátuma, 

 adatminőség – a cím adatok minősége a nemzeti postai adatokkal összevetve, az 

ügyfelek profiljára vonatkozó adatok minősége összevetve az üzleti szabályokkal 

és/vagy az adatbázis táblázataival, 

 

Az általános elvárás a standard jelentéssekkel kapcsolatban tartalmazhat:  

 

 opciót a jelentés megjelenítésére grafikai vagy tabulátor nézetben, 

 automatikus adatrendezést előre beállított dátumra vagy időtartamra vonatkozóan, 

 könnyű áttekintést a marketing szakemberek és felső vezetők számára, 

 a riportok és más specifikus időközi jelentések automatikus mail-zése előre 

meghatározott listán szereplők számára, 

 kulcsfontosságú adatok kiírását a felsővezetők képernyőjére. A képernyőn olyan 

valós idejű grafikonok láthatók ilyenkor a teljesítmények alakulásáról, amelyek 

összevethetők a fő teljesítményindikátorokkal. Az adatokat különböző szintű 

adatbázisokból nyerik, ezért a CRM adatbázis egyike a legfontosabb 

adatszolgáltatónak, mely a desztináció felső vezetésének képernyőjén megjelenik. 
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A marketing szakembereknek sokszor ad hoc jelleggel szükséges speciális riportokat 

összeállítania. Ezek a munkák támaszkodhatnak a kulcsfontosságú területek adatbázisaira. Az 

adatokat szolgáltatókkal át kell beszélni ezen eszköz alkalmazásában rejlő előnyöket és azokat 

az eszközöket, melyek a feldolgozás és a prezentáció elvégzéséhez szükségesek, összevetve 

azokkal a lehetőségekkel, melyek egy-egy ilyen riport elkészítésekor rendelkezésre állnak. 

 

 

7.6 A turisztikai desztinációk együttműködésén alapuló CRM modell általában 

 

 

A CRM rendszereken belül új fejlesztések mennek végbe napjainkban. Ennek megértéséhez 

figyelembe kell venni a technológiai és a szervezeti oldalon történő változásokat egyaránt.  

 

A technológiai változások között fontos megemlíteni, hogy ma már az internet szélesávú 

kapcsolódása biztosítja a hozzáférést a különféle alkalmazásokhoz és adatokhoz egyaránt, 

mely elemek földrajzilag szétszórtan találhatóak. Az adatátviteli technológiák elterjedésével 

és a biztonsági technológiák fejlesztésével, széles körben válik lehetővé az együttműködés az 

interneten keresztül - még a nagykiterjedésű és érzékeny adatállományok esetében is. Ezen 

technológiai fejlesztések eredményeként kialakultak olyan alkalmazási modellek, ahol az 

alkalmazásokat szolgáltatók (ASP) teljes információs rendszereket adnak a különböző 

ügyfeleknek távoli adatközpontokon keresztül (Peters, 1997). Fontos megemlíteni a 

marketing területén végbemenő fejlesztéseket, melyek a marketing adatbázisában mentek 

végbe, mint például a fejlett szegmentálási technikák, melyek lehetővé teszik a cégek számára 

az egyedi látogatóorientált stratégiák alkalmazását (Michael, Daniel, Thomas, 2007).  

 

Ami a szervezeti hátteret illeti, a turisztikai desztinációk szolgáltatói többségében kis- és 

középvállalkozásokból áll (KKV), de van néhány nagyobb szolgáltató is, mint például a 

szállodaláncok és a desztináció menedzsment szervezetek (TDMSz). Különböző empirikus 

vizsgálatok azt mutatják, hogy a KKV-k nem tudtak lépést tartani az új követelmények 

rohamos változásával, különösen a marketing területén és a web-alapú értékesítési 

környezetben. Az új internet-alapú marketing eszközöket nem használják széles körben, és a 

források újraelosztása az elektronikus csatornákon akadozik. (Franch et al., 2006). A fő 

feladat létrehozni olyan CRM hálózatokat, amelyek kiaknázzák a vállalati CRM infrastruktúra 

lehetőségeit. Ennek során kiépítik a TDMSz-k és a vállalkozások közötti együttműködést, és 

követik a közös CRM célokat, mint pl. az ügyfelek megtartásának erősítését. Az 

együttműködésben érintetteknek meg kell állapodniuk arról, hogy az ügyfél-orientált 

folyamatokat hogyan kell végrehajtani, és milyen felelősségek szükségesek, valamint 

szabályozni kell a folyamatok is. A legfontosabb egy sikeres CRM stratégia kialakításában az 

átfogó ismeretek létrehozása az ügyfelekre vonatkozóan, még pedig ügyfél-profilonként. A 

CRM megköveteli a szervezetek közötti szükséges együttműködési és technológia rendszer 

felállítását, amely lehetővé teszi nem csak az integrációt a különböző adatállományok között, 

hanem a folyamatok szabványosítását megkönnyíti.  

 

A CRM rendszer kiépülése előtt álló akadályok (Paraskevas & Buhalis, 2002a): 

1. Technológiai akadályok: 

o biztonsági elvárások összetettsége, bonyolultsága, 

o a szolgáltatók eltérő alkalmazásokon tartják ügyfeleik adatait, melyek integrálása 

emiatt nehéz – a vállalkozások saját rendszereit kell integrálni a CRM-rendszerbe, 

annak érdekében, hogy az adatok könnyen cserélhetők legyenek, 
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o a web-alapú alkalmazások hasznosításának van egy korai fejlesztési szakasza, 

amikor az elfogadási arány csekélyes, bizonyos szkepticizmus tapasztalható 

ilyenkor még, 

o komoly problémát jelent a bizalmas adatok külső szerverszolgáltató által való 

tárolása, 

o szükség van annak biztosítására is, hogy senki ne tudjon hozzáférni mások 

adataihoz engedély nélkül, és a közösen létrehozott adatok tulajdonjogát is 

tisztázni kell.  

2. Szervezeti akadályok: 
o a sikeres az együttműködés a CRM-en belül elsősorban az emberi tényezőktől 

függ, vagyis az érdekelt felek hajlandóságától és képességeitől, különösen a 

szállásadók és a turisztikai attrakciók esetében, hogy részt vegyenek a közös CRM 

kezdeményezésben, 
o az együttműködési készség gyakran hiányzik, melynek alapvető oka, hogy a 

KKV-k nem foglalkoznak intenzíven hálózatépítéssel és nem tekintik magukat a 

desztinációs hálózat részeként,  
o az együttműködés akadályai elsősorban kulturális tényezők egyrészt, valamint a 

hiányos erőforrások, mint az idő és a személyzet, stb. 
o Alapvető kulturális akadályok politikai jellegűek, amelyek akadályozzák a 

hatékony döntéshozatalban a TDMSz-tet. 
o Egy másik ok az együttműködés iránti elkötelezettség hiányában a hosszú távú 

stratégiai célok meg nem léte (Pechlaner & Tschurtschenthaler, 2003). 

 

 

7.7 Lehetőségek a desztinációk előtt a CRM alkalmazásával 

 

A legjelentősebb tényező a szálláskapacitás kihasználtságának növelésében a visszatérő 

vendégek számának emelése, ami a személyre szabott marketing eredményeként valósulhat 

meg elsősorban. A kis-és közepes méretű turisztikai vállalkozások (KKV), amelyek általában 

korlátozott forrásokkal rendelkeznek a web-alapú CRM területeken, akkor érhetnek el 

előnyöket ezen a területen, ha egy adott TDMSz által koordinált CRM rendszerbe 

integrálódnak. Egy CRM rendszer fenntartásának és az egyedi ügyfél-orientált feladatok 

ellátásának turisztikai szervezetek számára történő kiszervezésével (outsourcing) lehetővé 

válik a kisebb vállalkozások számára is, hogy saját alapvető feladataik ellátására 

összpontosíthassanak, ami egyben nagy esélyt jelent saját hatékonyságuk javítására is 

(Michael, Daniel, Thomas (2007). 

 

CRM rendszerek olyan számítástechnikai és nem számítástechnikai eszközök összessége (IT 

és nem IT rendszerek), melyek segítségével egy szervezet az ügyfeleivel való kapcsolatait 

menedzseli. A CRM alkalmazása számos módon segítheti a szervezetet (UNWTO and ETC, 

2008): 

 egy egyszerű adatbázis alkalmazása esetén a CRM segítségével lehetővé válik a 

szervezet legjövedelmezőbb ügyfeleinek szegmentálása, 

 segíti a szervezetet specifikus termékek esetében adott vásárlói csoportok 

megcélzásában azáltal, hogy múltbeli vásárlási szokásaikat elemzi, 

 segít a kis és közepes felhasználók azonosításában és olyan stratégiák 

alkalmazásában, melyek segítségével ezek a vásárlók átalakíthatóvá válnak 

rendszeres felhasználókká, 
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 a CRM biztosítja az alkalmazottak számára az összes szükséges információt az 

ügyfelekkel kapcsolatban, melyekre a munkájuk során szükség lehet, és biztosítja, 

hogy az ügyféllel hatékony módon és személyre szabottan tudjanak foglalkozni.  

 

A kapcsolat marketing (Customer Relationship Marketing – CRM) igyekszik biztosítani, 

hogy az ügyfélekkel kapcsolatos információk elérhetőek legyenek a szervezet bármely 

pontján belül.  

 

Az ügyfelek megtartása hosszú távon számos előnyt kínál a desztinációk és a vállalkozások 

számára (UNWTO and ETC, 2008):  

 

 az elégedett és hűséges látogatók ajánlják a desztinációt és a vállalkozást 

másoknak, így bővítve az ügyfélkört számukra, 

 a visszatérő vendégek hajlandóak kipróbálni a desztináció más és új lehetőségeit 

is,  

 a vendégek hajlandóak lesznek többet fizetni a szolgáltatásokért/termékekért, ha az 

árazásban olyan kiigazítások vannak, amivel a vállalkozás iránti hűséget ismerik 

el, 

 a hűséges ügyfelek közvetlenebbül mesélik el problémáikat a 

termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatban, amely lehetővé teszi a 

termékek/szolgáltatások javítását, fejlesztését, 

 és végeredményben az értékesítés, a piaci részesedés és az erőfölény növekedése. 
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