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Előszó 

 

A turizmus Magyarország gazdaságában az európai átlaghoz hasonlóan fontos szerepet tölt 

be. Évente kb. 4,1 millió belföldi és 3,5 millió külföldi turista választja úti céljául. A turizmus 

szektor gazdaságban betöltött szerepét hármas megközelítésben értelmezhetjük: a statisztikai 

értelemben vett turizmus szektor a szálláshely-szolgáltatást és a vendéglátást takarja (a 

munkahelyi és közétkeztetés nélkül); ha ehhez hozzászámítjuk a turistákkal közvetlen 

kapcsolatba kerülő más vállalkozások teljesítményeit is (például utazási irodák), akkor a teljes 

közvetlen turizmus szektort kapjuk. Végül – és az ágazat nemzetgazdasági jelentőségének 

megadásakor jellemzően ez a kategória jelenik meg a nyilvánosságban –, a közvetlen 

turizmus szektorhoz beszállítói tevékenységgel hozzájáruló teljesítményeket is beszámítva 

nyerjük a közvetlen és közvetett turizmusszektor adatait együtt. 

„A marketingkommunikáció olyan tervezett cselekvéssorozat, amely a vállalat 

marketingrendszerébe illeszkedik, célja egy termék (szolgáltatás), márka vagy vállalat 

(intézmény) megismertetése, népszerűsítése, a fogyasztó figyelmének felkeltése, vásárlásra 

ösztönzése, illetve érdeklődésének megtartása kommunikáció segítségével.” (Harsányi, 2000). 

Jegyzetünkben, mely az Európai Unió TÁMOP programjának kiírására készült e fenti két 

témát igyekszik ötvözni. A hallgatók / olvasók számára bemutatjuk azokat a 

marketingkommunikációs eszközöket, amelyeket igen jól lehet alkalmazni turizmusban. A 

jegyzetben gyakorlati példákkal igyekszünk alátámasztani az elméleti anyagrészt.  

 

A jegyzet az alábbi főbb fejezetekből áll: 

 

Az első fejezetben a marketingkommunikációval kapcsolatos fogalomrendszert vizsgáljuk. 

A második fejezetben az úgynevezett BTL – vonal alatti eszközöket vesszük górcső alá. 

A harmadik fejezet az ATL eszközöket elemzi. 

A negyedik fejezetben az értékesítést elősegítő weboldal ismérveivel találkozhatnak a könyvet 

olvasók 

Az ötödik fejezet gyakorlati tanácsokat ad a kommunikációs stratégia kidolgozására a 

turizmusban 

A hatodik fejezet betekintést ad a kommunikáció költségvetésébe  - a turizmusban 

A hetedik fejezet a marketingkommunikáció hatékonyságának mérésének rejtelmeibe vezeti 

be az érdeklődőt 

A nyolcadik fejezetben pedig különböző esettanulmányok olvashatók adott desztinációval 

kapcsolatosan. 

 

Kívánjuk, hogy a könyv elolvasása, a feladatok megoldása mind-mind segítsék Önöket a 

turizmus fejlesztésében – akár az adott desztinációra, akár az egész országra értve.   

 

           A szerzők 
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1. A marketingkommunikációval kapcsolatos fogalomrendszer 

 

A marketingkommunikáció megismeréséhez szükség van némi alapismeretre a 

kommunikációval kapcsolatosan, ezért könyvünk elején ezeket foglaljuk össze röviden.  

 

1.1. A kommunikáció folyamata 

 

A kommunikáció lényegének megértésére igen sok meghatározás létezik, ezek közül 

tekintsünk át néhányat. 

A Magyar Public Relations Szövetség meghatározása szerint: „információk cseréje, vagy az a 

tevékenység, amelyekkel üzeneteket juttatunk el egyik féltől vagy csoporttól a másikhoz” (in: 

Barát, 2001). 

Kommunikáció: „a társadalom információs kapcsolatainak összessége, az információk 

továbbításának és feldolgozásának műszaki-szervezeti rendszere” (Kovács, 2004).  

„A kommunikáció olyan tevékenység (folyamat), amely a kibocsátó (információforrás) és a 

befogadó (címzett) között gondolatok közösségét vagy egyezségét hozza létre” (Veres- 

Szilágyi, 2004). 

E fenti tudományos megközelítések mellett nézzünk egy hétköznapi, kevésbé tudományos 

igényű, azonban könnyen érthető meghatározást: 

 

„KOMMUNIKÁCIÓ = 

 

VALAKI, 

VALAKINEK, 

VALAMIT, 

VALAMIRŐL, 

VALAHOL, 

VALAMIKOR, 

VALAMIÉRT, 

VALAMILYEN CÉLBÓL, 

VALAMILYEN MÓDON, 

VALAMILYEN ESZKÖZZEL, 

VÁRHATÓAN 

VALAMILYEN EREDMÉNNYEL, 

VALAMILYEN HATÁSSAL 

 

ELMOND, MEGMUTAT. 

 

Egyszóval: KÖZÖL”  

(Barát, 2001)  

 

A különböző meghatározások után tanulmányozzuk a kommunikáció folyamatát (1. ábra). 

A kommunikáció folyamata a következőképpen értelmezhető: 

Először a kibocsátó (akit forrásnak vagy kommunikátornak is neveznek) kódolja az üzenetet 

oly módon, hogy a közölni kívánt gondolatát lefordítja szimbólumokra, szavakra, jelekre, 

képekre, számokra, stb. – ez lesz az üzenet. Az üzenetet ezután valamely csatornán 

(médiumon) keresztül továbbítja, amely így eljut a befogadóhoz. A befogadó az üzenetet 

dekódolja, s értelmezi.  
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A kommunikáció hatékonyságát befolyásolhatja a zaj – amely zavart és torzítást idéz elő, 

megakadályozhatja, hogy az üzenet eljusson a megcélzott közösség, csoport minden egyes 

tagjához.  

 

 
 

1. ábra A kommunikáció folyamata 
Forrás: Veres- Szilágyi, 2007. 199.o. 

 

A kommunikáció célja az, hogy a kódolás és a dekódolás megegyezzen, vagyis a befogadó 

ugyanazt értse meg az üzenetből, amit a kibocsátó eredetileg szándékozott vele kifejezni. A 

folyamat visszacsatolása teszi majd a kibocsátó felé egyértelművé, hogy ez cél megvalósult-e. 

 

A leírtak alapján megkülönböztethetjük a kommunikáció: 

 főszereplőit (az üzenet kibocsátója, befogadója); 

 eszközeit (az üzenet és a csatorna). 

Ezen kívül beszélhetünk még zajról, amely lehet: 

 kommunikációs (ha a hiba a kódolás vagy a dekódolás területén jelentkezik); 

 csatorna (ha a közvetítő csatorna vagy a technika okozza a torzulást, meghibásodást – 

pl. nyomdahiba, rossz telefonvonal); 

 környezeti (ha a kommunikáló felek környezetében felmerülő zajforrás okozza a 

zavaró tényezőt, pl. hangos munkagépek). 

 

Az üzenet eljutását a befogadóhoz a különböző típusú zaj mellett három dolog akadályozhatja 

meg: 

 a szelektív figyelem – a befogadó nem egyformán figyel a különböző információkra, 

van, ami eljut a tudatunkig, másokat elengedünk a fülünk mellett 

 a szelektív torzítás – dekódolásánál a befogadó azt hallja, amit hallani szeretne  

 a szelektív emlékezet - az információk csak egy része raktározódik el a hosszú távú 

memóriában, ez szintén a befogadótól függ. 

 

A kommunikáció folyamatáról szólva meg kell említeni a kommunikáció elkülönültségi 

fokát, amely alapján három különböző forma különíthető el. 
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1. Primer forma: a kibocsátó és a befogadó fél között nincs szükség semmilyen technikai 

eszköz igénybevételére (pl. a személyes találkozáskor lebonyolódó kommunikáció 

estében). 

2. Szekunder forma: a kibocsátó részéről szükség van valamilyen technikai eszközre, a 

befogadó részéről azonban nem szükséges (pl. a sajtó esetében); 

3. Tercier forma: mind a két félnek szüksége van valamilyen technikai eszközre a 

kommunikációban való részvétekhez (pl. az elektronikus tömegkommunikáció 

estében). 

(Veres-Szilágyi, 2007) 

1.2. A kommunikáció fajtái 

 

A kommunikáció típusait két aspektusból vizsgálhatjuk (Kovács, 2004). 

1. A közvetítő eszköz szerint; 

2. A kommunikációs folyamatban résztvevők szerint. 

 

A közvetítő eszköz szerinti felosztásban beszélhetünk: 

 Verbális (szóbeli) kommunikációról, ebben az esetben a kommunikáció alapja a nyelv, 

amely lehet természetes – emberi szavakból álló - és mesterséges – szimbólumok 

használata, illetve a számítógépek nyelve. Ehhez a típushoz szorosan hozzátartozik az 

írásbeliség is. 

 Nonverbális /nem verbális kommunikációról, ennél a típusnál nem a szavakat, 

hangokat használjuk közlés gyanánt, hanem a testbeszéd (mimika, gesztus, testtartás), 

a hanghordozás, a kép, a zene szolgál az üzenet átadására. 

 

A kommunikációs folyamatban résztvevő személyek száma szerint megkülönböztethetünk: 

 Személyes kommunikációt: két személy között lezajló kommunikáció esetén. 

Jellemzője a kétirányúság, valamint a közvetlenség. A kommunikáció során lehetőség 

nyílik szerepcserére, vagyis mindkét fél kérdezhet, válaszolhat – ez a módszer segíti a 

az információ értelmezését. Eszközei: párbeszéd, interjú, vita, levelezés. 

 Csoportkommunikációt. Ebben az esetben a befogadó fél nem egy személy, hanem 

egy meghatározott, jól körülírható, egy vagy több adott szempontból tekintve 

homogén, viszonylag zártkörű csoport. A személyes kommunikációnál leírt 

szerepcsere itt nem jellemző, de előfordulhat. Eszközei: előadások, rendezvény-típusú 

tájékoztatás, nyomtatványok, zártterületi tájékoztatók. 

 Tömegkommunikációt. MALETZKE (in: Sándor, 1997) meghatározása szerint: „a 

kommunikációnak az az intézményes megjelenési formája, amelyekben a közlések 

nyilvánosan terjesztett eszközök (médiumok) útján, indirekt és egyoldalú módon, egy 

diszperz publikum felé kerülnek közvetítésre”. Itt érdemes megemlíteni, hogy a 

„média” szó a latin eredetű „médium” többes száma, jelentése: eszközök, közvetítők. 

A napi szóhasználatban időnként felbukkanó „médiák” kifejezés tehát helytelen.  

A csoport- és a tömegkommunikáció közti különbségre két jellemzővel lehet 

rávilágítani: a tömegkommunikáció esetében a befogadó közeg általában nagy 

létszámú, heterogén sokaság. Az információ kibocsátója térben és időben távol van a 

befogadó közegtől, így a visszacsatolás csak a későbbi időpontban történik meg 

(Fazekas - Harsányi, 2000).   

 

A tömegkommunikáció közvetítő csatornáit szintén sokféleképpen lehet csoportosítani, 

például: 

 Érzékelés szerint  

o Auditív  - rádió 
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o Vizuális – újság 

o Audiovizuális – televízió 

o Komplex – kiállítás, vásár 

 Technika szerint  

o Nyomtatott – újság, plakát 

o Elektronikus – televízió, rádió, Internet 

 Működési gyakoriság szerint 

o Folyamatos – televízió, rádió, Internet  

o Periodikus – napilapok, folyóiratok, egyes tv-s, rádiós műsorok 

o Eseti /alkalmi – plakátok, szórólapok 

 Finanszírozás szerint 

o Közszolgálati – MTV1, Duna TV 

o Kereskedelmi - RTL Klub, TV2  

 Hatókör szerint 

o Helyi / lokális – napilap programajánló melléklete 

o Regionális  - MTV1 regionális híradója 

o Országos – MTV 1 esti  híradója 

o Nemzetközi – Duna televízió műsora 

 Célszegmens szerint 

o Általános – napilapok, kereskedelmi csatornák műsorai 

o Célszegmensre fókuszált – szakmai folyóiratok, tematikus tv műsorok 

(Kovács, 2004). 

 

1.3. A marketingkommunikáció fogalma, területei 

 

A marketingkommunikáció fogalmának, értelmének meghatározása nem egyszerű feladat.  A 

klasszikus marketingmix 4 P eleme (a product, a price , a place és a promotion) közül az 

utolsó elem, a promóció helyett mind a nemzetközi, mind a hazai szakirodalomban a 

marketingkommunikáció elnevezés vált elfogadottá. Meghatározására az alábbi definíciót 

alkalmazzuk. 

„A marketingkommunikáció olyan tervezett cselekvéssorozat, amely a vállalat 

marketingrendszerébe illeszkedik, célja egy termék (szolgáltatás), márka vagy vállalat 

(intézmény) megismertetése, népszerűsítése, a fogyasztó figyelmének felkeltése, vásárlásra 

ösztönzése, illetve érdeklődésének megtartása kommunikáció segítségével.” (Fazekas -

Harsányi, 2000). 

 

A marketingkommunikáció területeinek meghatározásakor szembesülünk azzal, hogy az 

egyes szakemberek más-más felosztást, illetve besorolást alkalmaznak. TOTTH (in Veres-

Szilágyi, 2007) a klasszikus kommunikációs mix 5 elemét nevezi meg: 

1. reklám 

2. személyes eladás 

3. vásárlásösztönzés 

4. public relations (PR) 

5. direkt marketing 

 

JÓZSA (2000) négyet sorol csak ide: 

1. reklám, 

2. személyes eladás, 

3. értékesítésösztönzés 

4. PR 



 12 

Ugyanakkor megemlíti, hogy a direkt marketinget is itt szokták felsorolni,azt azonban ő 

inkább az értékesítéspolitikába helyezi el. Helyette a propagandát javasolja ötödik elemként.  

FAZEKAS - HARSÁNYI (2000) szintén ezt a négy területet említ meg, s emellett külön 

területként veszik a szponzorálást, a rendezvények, vásárok szervezését, valamint a direkt 

marketinget. 

Meg kell említeni SÁNDOR (1997) felosztását is, amelyben nemcsak az eredetileg 

kommunikációs szerepet betöltő eszközöket, hanem az egyéb marketing-elemeket is 

figyelembe veszi. Igaz, ez utóbbiak csak megfelelő kommunikációval tudják kifejteni a 

hatásukat (1. táblázat).  

 

1. táblázat A marketingkommunikáció eszközrendszere 

 

Eredetükben kommunikációs eszközök Marketingelemek  

(csak a kommunikációval együtt hatnak) 

Reklám, 

Public relations, 

Személyes eladás, 

Értékesítésösztönzés. 

Termék, Minőség, Választék, 

Forma (design), Csomagolás, Ár 

Szerviz, garancia, Értékesítési hálózat, 

Eladási kondíciók, Vevőszolgálat, 

Szállítási feltételek, Védjegy, márka 
Forrás: Sándor, 1997 in: Bércziné, 2005. 162. o. alapján saját összeállítás 

 

 

1.4. A marketingkommunikációs eszközök csoportosítása 

 

A fentiek alapján látható, hogy nincs egyetértés a felosztást illetően, így célszerű egy másik 

fajta besorolást alkalmazni. A legenda szerint a Procter and Gamble cég egyik menedzsere, 

amikor felírta a cég reklámmal kapcsolatos feladatait, húzott egy vonalat, „majd kijelentette: a 

vonal felett 15% ügynökségi jutalékot kell fizetni”. A vonal felett azok a tevékenységek 

voltak, amelyek valamilyen médiumhoz kapcsolódtak (Veres – Szilágyi, 2007).  Egy másik, 

de ugyanakkor hasonló magyarázat szerint a klasszikus marketing esetében csak azokat az 

eszközöket lehetett a vállalatok számára a könyvelésben marketingköltségként elszámolni, 

amelyek a reklám kategóriájába tartoztak. Az újszerű eszközöket pedig csak bújtatott 

költségként, a vonal alatt lehetett megjeleníteni (www.ecbservices.hu). 

 

A vonal alatti/vonal feletti felosztás alapján a következő csoportokat alakíthatjuk ki (Fazekas- 

Harsányi, 2000): 

1. ATL (above the line) eszközök: 

 nyomtatott sajtó 

 szabadtéri eszközök 

 rádió 

 televízió 

 mozi 

 Internet  

  

2. BTL (below the line) eszközök: 

 direkt marketing 

 vásárlásösztönzés 

 vásárláshelyi reklám 

 eseménymarketing, rendezvények 

 vásárok, kiállítások 

http://www.ecbservices.hu/
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 szponzorálás 

 személyes eladás 

 public relations 

 nyomtatványok 

 

A BTL eszköz – az Amerikai Marketing Egyesület meghatározása szerint „minden olyan 

marketingkommunikációs tevékenység, amelyik nem tartozik az ATL által lefedett klasszikus 

médiahirdetések csoportjába”.  

A legújabb vélemények szerint az Internetet, amelyik sem az egyik, sem a másik csoportba 

nem sorolható (mivel mind a kettőbe beletartozik), TTL (through the line = vonalon át ívelő) 

eszköznek is szokták nevezni (Veres-Szilágyi, 2007) 

 

1.4.1. Az ATL és BTL eszközök összehasonlítása 

 

Az Ipsos Zrt. 2007 és 2009 között felmérést végzett az Out of Home (az ember otthonán 

kívüli) ATL, BTL hirdetések észlelése, illetve tetszése körében. A 2. ábra alapján 

megállapítható, hogy bár az ATL eszközök észlelése (akik úgy emlékeznek rá, hogy látták az 

adott kampányt) még mindig magasabb, mint a BTL eszközöké, ez utóbbi kezd felzárkózni 

hozzá. 

 

 
 

2. ábra Az adott kampányt észlelők aránya ATL, illetve BTL eszközök esetén 
Forrás: http://www.marketing-reklam-media.hu  

 

A tetszést vizsgálva (3. ábra) mindkét eszközcsoportnál a csökkenés tendenciája figyelhető 

meg, ez azonban nem a módszereket minősíti, hanem a kampány kreativitását bírálja 

(www.marketing-reklam-media.hu). 

 

http://www.marketing-reklam-media.hu/
http://www.marketing-reklam-media.hu/


 14 

 
 

3. ábra A válaszadók megoszlása az alapján, hogy tetszett-e nekik a  kampány  
Forrás: http://www.marketing-reklam-media.hu  

 

Az összehasonlítás alapjául vehetnénk az ATL és a BTL marketingeszközökre jutó vállalati 

költségeket is – de sajnos ilyen vizsgálat jelenleg nem létezik hazánkban. A Magyarországi 

Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége BTL-szekciójának elnöke szerint több 

szempontból is szükség lenne egy átfogó felmérésre – nemcsak a BTL, hanem az ATL-

ügynökségek miatt is. A Conness tanácsadócég által a Direktmarketing Szövetség (DMSZ) 

megbízásából készített kutatás szerint 2009-ben a direktmarketingre fordított költség közel 37 

milliárd forintot tett ki. Ez az érték megközelíti a teljes becsült magyar médiaköltés 20 

százalékát, pedig a direkt marketing csupán egy részterülete a BTL-nek. A szakemberek 

véleménye szerint az egyéb BTL-csatornák, például a rendezvényszervezés vagy a különböző 

promóciók is tízmilliárdos összegeket jelenthetnek. Míg azon vállalatoknak a neve, akik az 

elmúlt évben a legtöbbet költöttek média-megjelenésre, szakmai körökben igen jól ismert 

(Procter & Gamble, Henkel, T-Mobile, Unilever), addig arról, hogy kik voltak azok a 

szerveztek, akik a legtöbbet költöték BTL-eszközökre, nem készült felmérés (Szerényi, 2010). 

A szakemberek az ATL-BTL csatornák közötti verseny erősödését várják. Véleményük 

szerint nő az online csatornák szerepe, különösen a közösségi oldalaké, ugyanakkor a 

reklámköltések nem fognak nőni (www.fn.hu).  

 

http://www.marketing-reklam-media.hu/
http://www.fn.hu/
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2. A BTL (below the line) kommunikáció turizmusban használható eszközei 

 

Könyvünk második fejezetében az előzőekben bemutatott vonal alatti – vonal feletti felosztást 

követve, az egyes BTL eszközöket ismertetjük. Részletesen elemezzük a promóciót, a direkt 

marketinget a PR-t, a kiállítások és vásárok szerepét. Az egyes alfejezetekben a következő 

vezérfonalat követjük: a marketingkommunikációs eszközök fogalmának meghatározása, 

kialakulása (amennyiben van a történelemben visszavezethető előzményük), céljainak 

bemutatása, eszközeinek, területeinek ismertetése, valamint a turizmusban betöltött szerepük 

szemléltetése, konkrét példákon át bemutatva. 

 

2.1. A promóció 

 

2.1.1.  A promóció fogalma, céljai 

 

A promóció (latin eredetű szó, jelentése: előléptetés, elősegítés) megnevezést egyaránt 

használják az eladásösztönzésre, az értékesítésösztönzésre. Meghatározása szerint: „a 

marketingkommunikáció azon formája, amely a legközvetlenebb módon tesz kísérletet a végső 

fogyasztó vagy a kereskedő megnyerésére. Miközben a reklám indítékot, addig az 

értékesítésösztönzés okot szolgáltat a vásárlásra.” (Józsa, 2000). 

Másképpen fogalmazva: „minden olyan, a vásárlók érdeklődését felkeltő tevékenység, 

amelynek közvetlen célja elsődlegesen a termékek értékesítése” (Bauer-Berács, 2006). 

KISS (2003) szerint eladásösztönzésnek tekinthetünk minden olyan forgalomnövekedést célzó 

módszert és eszközt, amely vagy a fogyasztókat veszi rá több és/vagy gyakoribb 

termékvásárlásra, vagy a kereskedőket ösztönzi eladási erőfeszítéseik fokozására.   

 

A promóció legfőbb célja a forgalom rövid távú, 4-6 héten belüli növekedésének elérése. Ezt 

úgy lehet a legkönnyebben elérni, hogy a vállalat a terméke értékét emeli, esetleg valamelyik 

tulajdonságát vonzóbbá teszi, s így befolyásolja a kereskedőket, illetve a fogyasztókat. A 

fogyasztó, mivel nem tud ellenállni a kísértésnek, vásárol, s ez többletfogyasztást 

eredményez. Ezen elsődleges cél mellett a vállalat promóciót alkalmazhat az alábbi esetekben 

is: 

 figyelem felkeltése egy új termék iránt; 

 adott termék/szolgáltatás kipróbálásának elősegítése; 

 újravásárlás ösztönzése; 

 egy termék/szolgáltatás újdonságtartalmának hangsúlyozása; 

 impulzusvásárlás elősegítése, stb. (Kiss, 2003, Józsa, 2000). 

A meghatározások között is akad olyan, amely az eladásösztönzést a hirdetéssel, reklámmal 

hasonlítja össze. Míg a hirdetések általában külső indítékokkal veszik rá az embereket a 

vásárlásra, addig a promóció a vásárlásösztönzések közvetlenül ható módja.  

A promóció és a hirdetés közti különbséget a 2. táblázat teszi szemléletessé. 

 

2. táblázat A promóció és a hirdetés összehasonlítása 

 

 Promóció Hirdetés 

Hatása Rövid távú Hosszú távú 

Célterülete Fogyasztók magatartása Fogyasztók gondolkodása 

Márkahűség kialakítására Nem alkalmas Alkalmas 

Márka minőségének 

hangsúlyozására 

Nem alkalmas Alkalmas  

Forrás: Kiss, 2003 481. o. alapján saját összeállítás 
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A kétféle marketingeszköz összehangolására érdemes odafigyelni, mivel a promóció előtti 

hatékony hirdetési kampány a forgalmat magasabb szintre képes emelni, mint az önmagában 

elindított promóciós kampány. Ezt az effektust nevezik flipperhatásnak (angolul a ratchet 

effect kifejezés terjedt el, ennek szó szerinti jelentése: kilincsműhatás).  Ezt az együttesen 

elért, magasabb szinten generált forgalmat mutatja be a 4. ábra. 

 

 

 
 

4. ábra Eladásösztönzés és hirdetés összehangolása 
Forrás: Kiss, 2003. 481. o.  

 

2.1.2. A promóciós eszközök 

 

Az eladásösztönzés tág értelmezésének következtében annak eszközei is igen sokrétűek. Az 

eladásösztönző módszerek általában nem a termékhez, illetve nem annak funkciójához 

kapcsolódnak, hanem egyéb előnyök kilátásba helyezésével ösztönzik a vásárlót.  

Az eszközök alkalmazása attól is függ, hogy a promóció a vállalat melyik célcsoportjára 

irányul.  

ENGEL et al. (1991) négy fő csoportot különít el: 

1. végső fogyasztók  

2. felhasználók  

3. közvetítő kereskedők  

4. ügynökök csoportja. 

Emellett az eszközöket is csoportosítja, az alábbiak szerint: 

1. ösztönző eszközök 

2. árral kapcsolatos eszközök 

3. információnyújtás  

E két csoport kombinációját összegzi a 7. táblázat. 

 

A különböző promóciós eszközöket elsősorban két csoport: a végső fogyasztók és a közvetítő 

kereskedők esetében lehet hatékonyan alkalmazni,, legkevésbé pedig az ügynökök 

ösztönzésére alkalmasak az ilyen jellegű módszerek.  
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3. táblázat A különböző eladásösztönzési módszerek alkalmazása célcsoportonként 

 

 Végső 

fogyasztók 

 

Felhasználók 

 

Közvetítő 

kereskedők 

 

Ügynökök 

 

Ösztönző eszközök 

Versenyek + + + + 

Utazások + + + + 

Bonus   + + 

Díjak + + + + 

Hirdetési 

támogatás 

  + + 

     

Ingyenes minták + +   

Költségátvállalás   + + 

Árral kapcsolatos eszközök  

Kuponok +  +  

Engedmények  + +  

Visszatérítés + + +  

Készpénzfizetési 

engedmény 

+    

Információnyújtáshoz kapcsolódó ösztönzők 

Direct mail + + +  

Kirakat +    

Bemutatók + + +  

Értékesítési 

szóróanyag 

  + + 

Katalógus + + + + 

Reklámtárgy + + +  

Vásárok + + +  
Forrás: Engel-Warsah-Kinnear, 1991 in: Bauer-Berács, 2006, 443. o. 

 

2.1.2.1. A fogyasztókat ösztönző módszerek 

 

A végső felhasználók számára kitalált és alkalmazott eladásösztönző eszközök közül az 

alábbiak a legjellemzőbbek, legismertebbek (Jobber, 1998., www.maipiac.hu, Kiss, 2003). 

 Nyereményjátékok 

o Gyűjtőakciók. Ennek az igen gyakran alkalmazott eszköznek a lényege, hogy a 

termék csomagolásán levő kódot, logót, márkanevet, stb. kell meghatározott 

számban összegyűjteni, majd visszaküldeni a gyártó címére. Az összegyűjtött 

dolgokért cserébe kisebb-nagyobb ajándékokhoz juthat a fogyasztó. A játékot 

egy idő után az érdekvesztés jellemzi, vagyis a vásárló / fogyasztó belefárad, 

belátja, hogy nem tud elegendő számú mennyiséget összegyűjteni.  

o Kód beküldése. A fenti nyereményjáték egyszerűbb formája, amikor a vevőnek 

nem kell bajlódnia azzal, hogy 10 darabot megvásároljon a termékből, majd a 

kivágott csomagolás-darabkákat rakosgassa, postára adja. Ebben az esetben 

elegendő egy terméket megvásárolni, s a csomagoláson/csomagolásban 

megtalálható kódot kell sms-ben, e-mail-ben visszaküldeni. A nyerési arány 

http://www.maipiac.hu/


 18 

azonban igen csekély, a „sajnos most nem nyert, próbálkozzon legközelebb” 

válasz-üzenettel ösztönzik a fogyasztót az újabb vásárlásra. 

Mindkét játéknál igen fontos, hogy a megcélzott vásárlói réteghez alkalmazkodjon 

mind a beküldés módját, mind a nyereményt illetően.  

 Versenyek. A gyártó cég a termékével kapcsolatban ad feladatot, pl. rajzverseny 

gyerekek számára, fotópályázat – a termék használatát bemutató fényképekkel, 

élelmiszerek esetén receptpályázat, stb. A verseny célja, hogy személyes kötődés 

alakuljon ki a vállalat és a fogyasztó között.  

 Bonus (bónusz). Jelentése: értéktöbblet. A fogyasztó plusz adaghoz jut az adott 

termékből, felár fizetése nélkül. E módszert gyakran alkalmazzák üdítőnél, édességnél, 

tisztítószereknél. (pl. „+ 10% ingyen”, vagy „15%-kal nagyobb kiszerelésben, 

ugyanazért az árért” felirattal jelölik az akciót). Ez az eszköz egyben a 

termékfogyasztás növekedését is generálja, hiszen pl. egy szelet csokoládé akkor is 

elfogy, ha 10%-kal nagyobb.  

  Prémium. A már ismert és bevált márkák mellé ingyenes ajándékot csatolnak. Ez az 

ajándék lehet egy új, még bevezetés előtt álló termék (pl. egy bizonyos márkájú 

tusfürdő mellé egy ugyanolyan márkájú, kisméretű testápolót csomagolnak), vagy egy 

olyan kis ajándék, ami miatt a fogyasztó beleteszi a kosarába az adott árut (pl. 

gyerekek számára készített élelmiszerekhez filléres ajándékot mellékelnek.) 

 Ingyenes minták. Ezeket az általában kisméretű árukat vagy házhoz szállítják, vagy a 

kereskedelmi egységekben adják át. Az ötlet azon alapul, hogy az ajándékot 

kipróbálják a fogyasztók, a későbbiekben pedig meg is vásárolják. Az ingyenes 

mintákat azoknál a termékeknél érdemes alkalmazni, ahol alacsony a kipróbálási ráta, 

az eladási viszont magas.  

 Kuponok - melyeknek három fő típusa létezik:  

o a postaládába bedobott, mely új márkák kipróbálására ösztönöz,  

o a magazinban elhelyezett, mely az előzőnél olcsóbb lehetőség a vállalatok 

számára, pontosabb szegmentálást tesz lehetővé 

o a csomagoláson lévő kupon, melynek célja, hogy ugyanazon termék 

újravásárlására ösztönözzön.  

 Árengedmények. Ez a típusú ösztönzés kézzelfogható értéket jelent a vásárló számára, 

ezért egyértelműen ösztönöz a vásárlásra. Vizsgálatok bizonyítják, hogy ez az eljárás 

az eladások rövid távú növekedését segíti elő. Hátrányként jelentkezhet, ha túl sokszor 

alkalmazzák, a fogyasztóban felmerül a gyanú, vajon miért van erre szükség – rontja a 

kialakult márkaimázst. 

 Eladáshelyi vásárlásösztönző eszközök (POP = Point of Purchase, POS = Point of 

Sale). Ide tartoznak a plakátok, tájékoztatók, árcédulák, árukihelyezés, stb. Fő 

jellemzőjük, hogy az eladás helyén találhatók, így csak akkor érik el a hatásukat, 

amikor a vásárló konkrét vásárlási döntéshelyzetben van.  

Az eszközök felsorolása korántsem teljes, azonban már ezekből is látható, milyen sokféle 

létezik a piacon. Napjainkat a promóciós dömping jellemzi, ami viszont az eredetivel épp 

ellenkező hatást érhet el a fogyasztóknál. Vannak azonban olyan vállalatok, elsősorban a 

KKV-k, amelyek mindezek ellenére ragaszkodnak az eladásösztönző kampányokhoz. Ennek 

igen egyszerű oka van: nem tudják megfizetni az ATL eszközöket, vagyis a televíziós 

reklámokat, az újsághirdetéseket.  
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2.1.2.2. A kereskedőket ösztönző módszerek 

 

A vállalatoknak nemcsak a fogyasztókat kell ösztönöznie termékeik/szolgáltatásaik 

megvásárlására, hanem azokat a kereskedőket is, akiknél a vásárlók megtalálhatják az árukat. 

Az értékesítés színhelyei igen sok esetben a hiper- illetve szupermarketek, a vásárlók tehát az 

ottani választékból válogatnak. A vállalat számára egyáltalán nem mindegy, hogy a közvetítő 

kereskedők milyen hajlandóságot mutatnak az áruk megvásárlására. A nagy tételben vásárló 

láncok egy-egy gyártó teljes kapacitásának 60-80 százalékát is képesek lekötni, s ez olyan 

versenyelőnyt teremt, amelynek birtokában a vevő diktálhatja a feltételeket. Ez a tény a 

gyártókat bizonyos esetekben alárendelt viszonyba kényszeríti. Nézzünk néhány lehetőséget a 

kereskedők ösztönzésére (Jobber, 1998). 

 Árengedmények. A gyártók a kiskereskedőnek a vásárlás fejében árengedményt 

ajánlanak fel. Az sem ritkaság, hogy az ötletet a kereskedelmi oldal kezdeményezi. A 

kedvezmény fejében a kereskedő nemcsak a vásárlást, hanem esetleg a nagyobb átvett 

mennyiséget, a nagyobb polcfelületet, árubemutató/kóstoló megtartásának lehetőségét, 

közös versenyben való részvételt is biztosíthat a gyártónak.  

 Ingyenes áruk. Az árengedmény változata, ugyanazért az árért több árut kap a 

kereskedő a vállalattól.  

 Versenyek. A gyártók most nem a fogyasztók, hanem az értékesítők számára kínálnak 

fel jutalmakat, pl. ha értékesítési célpontokat találnak a termékeiknek. Az 

eladószemélyzetet is lehet ilyen módon ösztönözni, a legmagasabb értékesítési 

mutatókat elérők részesülhetnek elismerésben. 

 Egyéb engedmények. A gyártók engedményt (polcpénzt) ajánlhatnak fel a közvetítő 

kereskedőnek, ha a polcon a vásárlókat ösztönző módon helyezik ki a termékeiket. 

Szintén fizet a gyártó, ha azt szeretné, hogy a kereskedő reklámozza a termékét. 

 

A fentebb leírtakat szemlélteti az 5. ábra. 

 

 
 

5. ábra A fogyasztói és szervezeti vásárlásösztönzések  
Forrás: Jobber, 1998. 356. oldal. 
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2.1.3. Az értékesítésösztönzés tervezése 

 

A vállalat számára a promóció alkalmazását - hasonlóképpen a többi 

marketingkommunikációs eszközhöz - a tervezéssel célszerű kezdeni. Ennek lépéseire JÓZSA 

(2000) az alább javaslatot teszi: 

1. Célok kijelölése.  A 2.1.1. alfejezetben leírt promóciós célok közül kell a vállalat 

céljait meghatározni. 

 

2. A promóció kidolgozójának kijelölése. Ennek kihangsúlyozása azért szükséges, mert 

az ATL eszközök esetében, pl. reklámok esetén külső céget bíznak meg a feladattal.  

 

 

3. A teljes ösztönzési terv elkészítése. Itt két fő dologra kell koncentrálni: a költségekre 

és az időtartamra. A 4. táblázat a költségkalkuláció egy módszerét mutatja be, konkrét 

példán keresztül.  

 

4. Az eladásösztönzés típusainak kiválasztása. A 2.1.2. alfejezetben ismertetett 

eszközökből választva. 

 

 

5.  A promóciós terv végrehajtása, értékelése. Az értékelés egyértelműen profitközpontú, 

vagyis az ösztönzés hatását az eladott termékek mennyiségének változásával 

mérhetjük.  

 

4. táblázat Az eladásösztönzés alkalmazásának költségei 

 

Betűjel Költséget befolyásoló tényező Értéke 

A Forgalmazott termékek száma (db) 500.000 

B Promóciós költség ($) 600.000 

C Válaszadási arány (%) 15 

D Válaszok száma (A * C) 75.000 

E Törzsvevőkké vált vásárlók aránya, azok 

közül, akik igénybe vették az eladásösztönzést 

(%) 

13 

F Törzsvevők száma (D*E) 9750 

G Egy teljes áron vásárló törzsvevőre jutó nettó 

éves nyereség ($) 

40 

H Éves teljes bruttó nyereség (F*G, $) 390.000 

I Veszteség, amely azoknak a vásárlóknak a 

promóciójából származik, akik egyébként is 

vásároltak volna ($) 

50.000 

J Évi nettó nyereség (H-I, $) 340.000 

K Megtérülési idő (B:J, év) 1,76 
Forrás: Kiss, 2003., 487. o. 

 

 

A táblázatban feltüntetett tényezők közül a C, az E, valamint az I sorok számértékei előzetes 

tesztekkel (pretesztekkel), esetleg más vállalatok adatainak felhasználásával határozhatók 

meg. Abban az esetben, ha az eladásösztönző akcióval egy vevőt sem sikerül ismételt 
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vásárlásra rávenni, akkor ki kell számolni a kedvezménnyel vásárlók számát, ami megfelel 

egy árcsökkentéssel járó akció kalkulációjának.  

 

2.1.4. Promóciós technikák szabályozása 

 

A vásárlásösztönzést szabályozó törvények Európa különböző országaiban igen eltérőek. 

Vannak olyan államok – pl. Egyesült Királyság, Írország, Spanyolország, Portugália, 

Görögország -, ahol enyhe törvények szabályozzák, mit szabad tenni. Más országok esetében, 

mint például Svédország, Norvégia nem megengedettek a gyűjtőakciók, az ingyenes 

sorsolások, a következő vásárlásra vonatkozó árengedmények (Jobber, 1998). 

Az Európai Unióban, a 2005/29/EK irányelv ("Irányelv a tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatokról") alapján történik a promóciós technikák alkalmazásának szabályozása. Ezen 

irányelv létrehozására azért volt szükség, mert „a tagállamok tisztességtelen kereskedelmi 

gyakorlatokról szóló jogszabályai feltűnő eltéréseket mutatnak, ami a verseny jelentős 

torzulását eredményezheti, és akadályokat keletkeztethet a belső piac zökkenőmentes 

működésében”. Az irányelv leszögezi: „a tagállamok – amennyiben a közösségi jog 

minimumkikötései ezt megengedik – a közösségi joggal összhangban szigorúbb 

rendelkezéseket tarthatnak fenn, vagy vezethetnek be a fogyasztók egyéni szerződéses 

jogainak magasabb szintű védelme érdekében” (http://eur-lex.europa.eu/hu) . 

A magyarországi törvények közül kettőt kell kiemelni. 

Az egyik a fogyasztókat védi, ez a „Tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás 

tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény”. A törvény tiltja azokat a magatartásokat, amelyek a 

gazdasági élet szereplői között fennálló verseny torzításával tisztességtelenül befolyásolják a 

fogyasztót döntéseiben. Ennek értelmében tilos a fogyasztó megtévesztése, valamint a 

fogyasztó választási szabadságának indokolatlan korlátozása. 

A gyártók védelmét szolgálja a jelenleg is érvényben levő 2005. évi CLXIV. törvény. A 2006. 

június 1-től életbe lépett törvény 7. § (1) pontja kimondja: „A beszállítóval szemben a jelentős 

piaci erővel visszaélni tilos”.  

 

2.1.5. A promóciós eszközök és technikák alkalmazása a turizmusban 

 

A turizmusban az egyik legelterjedtebb marketingkommunikációs eszköz az eladásösztönzés. 

A célok közül ebben az esetben a forgalomnövekedést és a vásárlói hűség biztosítását kell 

kiemelni. Ezek mellett igen fontos még a kapacitáskihasználás javítása, valamint az idény 

előtti likviditás biztosítása. Ebben a szektorban is megkülönböztethetünk a fogyasztóknak, 

vagyis az utasoknak, valamint a közvetítőknek szóló promóciókat (Kovács, 2004, Kopcsay, 

2006): 

 Fogyasztóknak/utasoknak szánt eladásösztönzési eszközök. 

o „Last minute” kedvezmény. Eredetileg azt a célt szolgálta, hogy az utazás előtt 

1-2 nappal még üres helyeket értékesítsék – az eredeti ár töredékéért. Az akció 

azonban olyan közkedveltté vált, hogy napjainkban már szinte minden 

kedvezményes utat ezzel a névvel illetnek az irodák. A promóció 

népszerűségét mutatja a http://www.lastminuteutak.hu weboldal, ahol a 

különböző utazási irodák több mint 6000 ajánlatából válogathat az érdeklődő.  

o Előfoglalási akciók. Az utazási irodák a szállodákkal, közlekedési 

vállalatokkal már az év elején szerződést kötnek, akik felé így kötelezettségük 

áll fenn. A fizetendő összeg egy részét szeretnék nem saját maguk állni, így az 

utasokat megpróbálják az előfizetésre, részletfizetésre rávenni. Ezt 

kedvezményes árral próbálják elérni, pl. aki február végéig befizeti a teljes 

nyári utazás árát, az 10% árengedményben részesül.  

http://eur-lex.europa.eu/hu
http://www.lastminuteutak.hu/
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o Törzsutas kedvezmény. Azon fogyasztók számára nyújt lehetőséget, akik az 

adott iroda szolgáltatását korábban már többször is igénybe vették. Ebben az 

esetben 4-5%-os engedményt kapnak az új utazás árából. Gyakran alkalmazzák 

szállodáknál is ezt a módszert, törzsvendégeik számára ingyenes italokkal, 

étkezéssel, zártkörű rendezvénnyel kedveskednek. Elterjedt ez a rendszer a 

légitársaságoknál is, akik a repült kilométerek után adnak pontokat, melyekből 

akár világkörüli repülést is meg lehet ingyenesen oldani (a törzsutas programot 

a Malév példáján keresztül ismertetjük). 

o Egyéb kedvezmények. Ide számtalan ötlet tartozik, pl. az „ahány éves, annyi 

kedvezményt kap” akció, „gyermekek számára 2 / 4 / 6 / 10 stb. éves korig 

ingyenes”, „ingyenes belépőjegy Disneylandbe / az aquaparkba/ a szaunába, 

stb.” Ez utóbbi ösztönzési módot kuponoknak, bónoknak is szokás nevezni. 

ezek az „ingyenes” lehetőségek természetesen bele vannak kalkulálva az árba. 

o Termékbemutatók. Turisztikai kiállításokon, vásárokon tartanak ingyenes 

kóstolókat, gasztrobemutatókat. A nem széleskörűen ismert attrakcióknál 

előfordulhat, hogy a megnyitás alkalmával, illetve még meghatározott ideig a 

közönség ingyenesen, vagy kedvező áron veheti igénybe a szolgáltatást. 

o Nyeremények díjai. Az irodák ösztönző eszközei közé tartoznak a 

nyereményként felajánlott utak is. Számukra ez nem jelent plusz kiadást, 

hiszen a be nem töltött helyeket ajándékozzák el, a nyertes számára viszont a 

kötődés kezdetét jelentheti az irodához, így elégedettsége esetén, nagy 

valószínűséggel legközelebb is ezt a társaságot választja. 

o Hirdetőutak. Általában rövid ideig tartó (belföldi 1 napos) kirándulások, igen 

kedvező áron, melyen a résztvevők egy 3-4 órás termékbemutatót kell, hogy 

végighallgassanak. Ez a lehetőség elsődlegesen nem az utazási iroda 

promóciós eszköze, hanem az adott termék gyártójáé, de közvetve az iroda is 

jól jár, hiszen megnő a forgalma.  

 Utazásközvetítők részére szóló promóciók 

o Közvetítői díj az utasok beszervezéséért, melynek mértéke általában 5-10%-a 

az árnak.  

o Plusz egy fő részére ingyenes utazás. Meghatározott létszám felett érvényes ez 

az ajánlat, pl. 15-20 emberenként. Erről a lehetőségről az utasok általában nem 

tudnak, az irodák egymás közötti szerződésben rögzítik ennek feltételeit.  

o Szóróajándékok az ajándékozó iroda, cég logójával, nevével. 

o Közös promóciós programok, melyben anyagi, szervezési segítséget nyújtanak 

egymásnak. 

 

 A Malév által szervezett törzsutas program  

(www.malev.hu a,b) . 

Minden törzsutasunk, repüléssel a Malév menetrend szerinti és charter, valamint a partner 

légitársaságok menetrend szerinti járatain gyűjtheti a Bónusz Pontokat. A gyűjthető Bónusz 

Pontok száma attól függ, hogy milyen távolságra, milyen osztályon (normál vagy 

kedvezményes Turista, Sky Club vagy First jeggyel) utazik és milyen tagsági szintű Blue, 

Silver, (Ruby), Gold (Sapphire) vagy Platinum (Emerald) kártyával rendelkezik. 

A pontgyűjtő utak regisztrálása továbbra is kétegyenleges rendszerben történik. A Malévvel és 

a oneworld partner légitársaságokkal megtett utak után Bónusz és Club Pontokat írunk jóvá. 

Azon partner légitársaságaink járatain, amelyek nem oneworld taglégitársaságok kizárólag 

csak Bónusz Pont gyűjthető. Club Pontot ezen utazások után nem írunk jóvá. 

A Duna Club legnagyobb kedvezménye a bónusz utazás. Az összegyűjtött Bónusz Pontokat 

bónusz utazásra használhatja fel a Malév menetrendszerinti járatain. Az alábbi táblázatok 

http://www.malev.hu/
http://www.malev.hu/dunaclub/pontgyujtes/altalanos-informaciok/tagsagi-szintek
http://www.malev.hu/dunaclub/pontgyujtes/altalanos-informaciok/tagsagi-szintek
http://www.malev.hu/dunaclub/pontgyujtes/altalanos-informaciok/tagsagi-szintek
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segítségével kiszámolhatja, hogy bónusz utazását hova és hány főre tervezheti meg egyirányú 

illetve oda-vissza út esetén (1), illetve hogy átszállás esetén milyen pontok érvényesek a Malév 

járatain (2). További segítséget nyújt Önnek a lenti mérföldtáblázat (3), melyben megtalálja a 

menetrendszerinti Malév járatok Budapesttől számított távolságát mérföldben. (A táblázatok 

közlésétől eltekintünk, a jelzett honlapon megtalálhatók – a szerző)  

  

2.2. A direkt marketing lehetősége a turizmusban 

 

2.2.1. A direkt marketing fogalma, története, helyzete hazánkban 

 

A direkt marketing történetének bemutatása előtt tisztázzuk, mit is jelent pontosan ez a 

fogalom. HOFFMANN (2002) szerint: „A direkt marketing egy vagy több médiát használ fel 

arra, hogy a potenciális vevőkből földrajzi elhelyezkedésüktől függetlenül kedvező hatást 

váltson ki.”.  HIVATAL (2003) cikkében az alábbiakat olvashatjuk: „A direkt marketing 

olyan módszerek összessége, amelyek üzeneteket juttatnak el az egyénekhez, abból a célból, 

hogy mérhető, költséghatékony válaszokat generáljanak.”.  BAUER et al (2009) a közvetlen 

marketingen „a vevőkhöz személy szerint szóló és a választ mérhetővé tevő reklám 

alkalmazását” érti. A törvény szerint (1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen 

üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről) „Azoknak a közvetlen 

megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak 

az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, 

hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés 

(vásárlás) előmozdítása érdekében”. 

 

A direkt marketing nemzetközi története egészen 1744-ig nyúlik vissza, amikor először 

megjelent az első levélrendelésű könyvkatalógus, amit a villámhárító feltalálója, Benjamin 

Franklin adott ki (Józsa, 2000.).  

Egy XIX. századi anekdota szerint Ernest Hemingwayt (1899-1961) is megkereste egy 

amerikai áruház divatcikk-osztálya, egy személyre szóló levél kíséretében küldött a Nobel-

díjas írónak elegáns nyakkendőt (Hoffmann, 2002).  

Hazánkban a rendszerváltás előtt szinte ismeretlen volt ez a fogalom, 1989. után azonban a 

direkt marketing rohamosan fejlődésnek indult. Kezdetben az áruküldők jelentek meg 

katalógusaikkal (OTTO, QUELLE, stb.), amelyek a hazai lakosság körében újdonságként 

tűntek fel. Mint mindenhol, itt is voltak olyan cégek, amelyek a „szélhámosok” közé 

tartoztak, s az ő kiadványaik is hamar megjelentek a magyar lakosság postaládáiban. Így, egy 

idő után sokan velük azonosították a közvetlen marketinget, s hamar kialakult az ellenérzés e 

marketingkommunikációs eszközzel szemben.  

Vajon csak ez lehet az oka annak, hogy az USA-ban igen népszerű eszköz Magyarországon 

nem terjedt el? (5. táblázat) A jelenséget a két ország lakosainak vásárlási szokásai közti 

eltéréssel is magyarázhatjuk. Míg hazánkban a rendszerváltás előtt az emberek hozzászoktak 

ahhoz, hogy mindent a boltban vásárolnak meg, addig az USA-ban – a hatalmas távolságok 

miatt – ésszerűnek tűnt a katalógusból rendelés, hiszen az ott élőknek már korábban sem volt 

idejük, kedvük több 100 vagy 1000 kilométert utazni, pl. egy lexikon miatt.  
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5. táblázat A direkt marketing helyzete Magyarországon és az USA-ban 

 

 1989 1992 1996 1999 

% 

Magyarországi 

kiskereskedelem 

- 0,7 0,8 1,5 

Hirdetési torta - 0,2 0,6 3,0 

USA-beli 

kiskereskedelem 

- - 11,2 12,9 

Hirdetési torta - - 55,5 57,1 
Forrás: Hivatal, 2003. 56. oldal 

 

Ha néhány európai országot hasonlítunk össze, akkor is arra az eredményre jutunk, miszerint 

hazánkban nem jellemző ezen marketingkommunikációs forma (6. táblázat)  

 

6. táblázat Az online direkt marketingre költött összegek egyes országokban 

(millió euró) 

 

Ország 1999 2001 

Ausztria 133 130 

Belgium 5 11 

Franciaország 64 115 

Hollandia 20 47 

Magyarország 2 9 

Nagy-Britannia 237 724 

Németország 1329 1300 

Spanyolország 77 52 

Svédország 56 97 
Forrás: FEDMA (2002) in: Szkokán , 2003.,  9. o. 

 

Egy 2008-as felmérés szerint Magyarországon a gazdasági válság hatására a vállalkozások 

nagy része összességében csökkentette a marketingre és a reklámra fordított kiadásait, 

ugyanakkor a direkt marketing-költések részarányukat tekintve is abszolút értékben is nőttek 

(www.vallalkozoinegyed.hu).  

 

 

 2.2.2. A direkt marketing főbb jellemzői, ismérvei 

 

A direkt marketing olyan eszköz, amely párbeszédre késztet, hiszen a kommunikáció 

kétirányú. A két fő szereplő a (potenciális) vevő és az eladó, akik között nincsen összekötő 

fél, illetve közvetítő (Hoffmann, 2002). E kétirányú kommunikációs folyamatot szemlélteti a 

6. ábra.  

http://www.vallalkozoinegyed.hu/
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6. ábra A direkt marketing folyamata 
Forrás: Baier et al, 2000. In: Hoffmann, 2002., 8. oldal 

 
 

A korábban (2.2.1. alfejezet) leírt definíciók alapján kiemelhetünk 3 olyan tényezőt, ami 

egyértelműen megkülönbözteti a direkt marketinget a többi marketing-kommunikációs 

eszköztől: 

1. személyre szólóság; 

2. mérhetőség, 

3. interaktivitás (Hivatal, 2003). 

 

HOFFMANN (2002) szerint az alábbi főbb tulajdonságokkal jellemezhetjük a közvetlen 

marketinget: 

 a reklámozás és az akció közös funkcióként jelenik meg; 

 a kommunikációs üzenet előre meghatározott célcsoportra irányított; 

 a visszajelzés, a válasz módszere előre beépített.  

 

2.2.3. A direkt marketing feladatai, típusai 

 

A közvetlen marketing feladatait két nagy csoportba sorolhatjuk: 

1. a termékekhez kapcsolódó feladatok; 

2. nem a termékhez kapcsolódó feladatok (Hoffmann, 2002). 

 

Az első csoportba tartoznak a termék értékesítését közvetlenül befolyásoló tevékenységek, 

míg a másodikba azok, amelyek a marketing-mix többi elemével együttműködve kívánnak 

eredményt elérni. Az termékhez kapcsolódó feladatok esetében az utazási irodák ajánlataira 

kell gondolni, amikor a potenciális ügyfelek a felhívás hatására fordulnak az ügynökséghez.  
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A direkt marketing főbb típusai (eszközei) a következők (Bauer et al. 2009): 

 Direct mail, illetve e-mail, sms. 

 A fogyasztók személyre szóló reklámüzeneteket kapnak. Ennek formája lehet 

hagyományos levél, elektronikus levél, illetve telefonon továbbított rövid szöveges 

üzenet. 

 Címlista. 

 Korábban alkalmazott módszer, a vállalatok több személy számára küldtek ajánlatot, 

üzenetet, ez az előző módszernél jóval kevésbé volt hatékony. 

 Fogyasztói magazin. 

 A márkahűség építésére szolgál, azoknak a fogyasztóknak küldik el, akik az adott cég 

termékeit vásárolják. Napjainkban a kiskereskedelmi egységek is kiadnak ilyen jellegű 

újságot (pl. Spar). 

 Adatbázis. 

 Az egyik legfontosabb eszköz a vállalat számára, értéke a benne található adatok 

minőségétől, mennyiségétől függ.  

 Adatbázis-elemzések. 

 Az adatfeldolgozás fejlődésének következtében konkrét adatok felkutatására szolgál. 

Elterjedt az úgynevezett RFM elemzés, mely a vásárlással kapcsolatos legfőbb 

jellemzőket elemzi (recency = vásárlás ideje, frequency = gyakorisága, monetary= a 

költés nagyságrendje). Ezen adatok alapján még optimálisabbá válik az üzenetküldés 

hatékonysága. 

 

KISS (2003) az alábbi módon csoportosítja a módszereket: 

 Direct mail (levélreklám). 

 Kuponok. 

Általában a sajtóban jelennek meg, és általuk olcsóbban lehet hozzájutni egy adott 

termékhez, szolgáltatáshoz. 

 Telemarketing. 

A vállalattól a fogyasztók felé irányuló telefonhívások, mellyel viszonylag gyorsan és 

olcsón vehetik fel a cégek a kapcsolatot a potenciális ügyféllel. Ugyanezen az elven, 

csak fordított irányban működik az úgynevezett „zöld szám”, melyen ingyenesen 

hívható az adott vállalat, s ezáltal tartják a fogyasztókkal a kapcsolatot. 

 Katalógus. 

A fogyasztók nagy termék, illetve szolgáltatásválasztékkal találkoznak, abból kedvük 

szerint válogathatnak. Igen fontos a figyelemfelkeltés, amit jó minőségű, gondosan 

megválogatott képekkel lehet elérni az érdeklődőknél. 

 Televíziós vagy rádiós hirdetés.  

 Szórólap. 

Akkor minősül a direktmarketing eszközének, ha közvetlen válaszadásra ösztönöz. 

 

Nézzük meg, hogyan kell alkalmazni ezeket az eszközöket ahhoz, hogy hatékonyak legyenek! 

A következőkben pár alapszabályt ismertetünk a levélreklámmal és a katalógussal 

kapcsolatosan (Dichter, 1964 in Hoffmann, 2002, Sándor - Szeles, 1985). 

 Direct mail (e-mail, sms) 

o A vevő megszólításakor célszerű személyes megszólítást alkalmazni, s az illető 

hobbijára utalni, pl. A gyakran utazóknak ajánljuk, ezért kerestük meg Önt is!  
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o A cím forrásának megjelölésével el lehet oszlatni az ellenszenvet, 

bizalmatlanságot, pl. Az Ön által az Utazás Kiállításon kitöltött 

nyereményszelvény alapján jutottunk a címéhez.  

o Az egyediség jobban megragadja a fogyasztót, mint a sok egyenlevél, hiszen 

nem tud különbséget tenni közöttük. A bevezető keltse fel a figyelmet. Utána 

rögtön térjünk a tárgyra, aminek a hangneme legyen közvetlen, barátságos és 

udvarias, de kerüljük a bizalmaskodást.   

o A levélben valós előnyöket kell megfogalmaznunk pl. Ha ezen hirdetést 

felmutatja irodánkban, 10%-os kedvezményben részesül a kiválasztott utazás 

árából.  

o A DM egyik legfontosabb előnye a kényelem, kínáljunk olyan lehetőséget, 

amellyel a potenciális ügyfelünk időt spórolhat meg! Pl. Munkatársunk a levél 

kézhezvétele után pár nappal felhívja Önt, s ha igényt tart rá, lakásán ismerteti 

az aktuális üdülési ajánlatokat, ahol meg is köthetik a szerződést. 

o Nyugtassuk meg a címzettet: ennek érdekében a rend benyomását kell kelteni. 

Az oldalakat számozzuk, kapcsoljuk össze. Nyújtsuk azt az érzést, hogy a 

címzett hozza meg a számára fontos döntést. Pl. Ha utazási ajánlatunk 

felkeltette érdeklődését, hívja fel a megadott ingyenes számot. 

 Prospektus, katalógus (Dichter, 1964 in Hoffmann, 2002; Sándor- Szeles, 1985)  

o A legfontosabb figyelemfelkeltő elem a fénykép, amely valósághű és a 

digitális technológiának köszönhetően olcsó is. 

o Dichter kutatása szerint az emberalakos fényképekre 30-40-szer többen 

figyelnek fel, mint magára a kínált termékre. Kézenfekvő tehát, hogy olyan 

fényképekkel illusztráljuk a nyaralási lehetőséget, amelyek egyben a 

nyaralókat is ábrázolják (pihenés, sportolás, városnézés, strandolás, étkezés 

stb. közben). 

o A fényképek mellett az alábbiakkal lehet a figyelmet felkelteni: a termékkel, az 

elhelyezéssel, a színekkel, a formákkal, a kontrasztokkal, a méretekkel.  

o A katalógusban érdemes 3 színvilágot alkalmazni, ezek a: kék-piros-zöld-

sárga, a narancs-lila-barna, valamint a fekete-fehér-szürke. Ez utóbbi 

színkombinációt csak indokolt esetben érdemes használni, pl. ha a régi, 

hagyományos dologra szeretnénk felhívni a figyelmet.  

o Kivitelét tekintve megkülönböztethetünk fűzött vagy szabadlapos katalógust –

ez utóbbi előnye, hogy a katalógus egyes lapjai cserélhetők, így aktualizálása 

olcsóbb és egyszerűbb.  

o A katalógus tartalmazza az utazási szerződés szabályait, melyet a 214/1996.  

(XII. 23.) Kormány rendelet szabályoz.  

 

Végezetül tekintsünk át néhány megszívlelendő tanácsot a sikeres utazási katalógus 

elkészítéséhez (www.turizmusmarketing.com.): 

1. Döntsük el, kinek szánjuk, ehhez illeszkedjen a nyelvezete és a megjelenése! 

2. Törekedjünk az egyediségre (7. ábra), ne másoljuk a többieket! 

3. Ne legyen benne nyomdai, sajtó-, illetve helyesírási hiba! 

4. A katalógust a fogyasztók nem lapozzák végig, a legfontosabb 

mondanivalónkat a legolvasottabb helyre tegyük! 

5. Nem mindegy, hogy mi van a jobb- és a baloldalon! 

6. A katalógus legyen interaktív, vagyis ösztönözzön cselekvésre!  

7. Ne alkalmazzunk rossz minőségű képeket!  

8. Tegyük lehetővé a kényelmes kapcsolatfelvételt válaszlevelező lap, 

regisztrációs lap segítségével! 

http://www.turizmusmarketing.com/
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9. Ha már készítünk tartalomjegyzéket, olyan legyen, amit lehet is használni! 

10. A katalógust a vendégek, az utasok információszerzésre használják, 

igyekezzünk, hogy minél többet juttassunk el hozzájuk!  

 

 

 
    

 

7. ábra Utazási katalógusok címlapjai 
Forrás: http://adaptivemedia.hu  

 

 

2.2.4. A direkt marketing etikai szabályozása  

 

Az eddig leírtakból is kiderül, a  direkt marketingre nemcsak az jellemző, hogy 

személytelenül kínál termékeket, szolgáltatásokat, hanem az is, hogy a közvélemény nagy 

része ellenszenvvel viseltetik iránta. Éppen ezért különösen fontos, hogy a direkt marketinget 

alkalmazó szervezetek etikus magatartást kövessenek, s ezt - a felmerülő problémák esetén - 

be is tudják bizonyítani.  

Ezt a célt szolgálja a Magyar Reklámetikai Kódex, melyet 1991-ben adtak ki először, majd 

1997-ben, 2001-ben és végül 2009-ben is módosították. A Kódex a katalógus útján történő, 

valamint a postai úton lebonyolódó értékesítéssel – vagyis a direkt marketinggel - külön 

foglalkozik. Ezen túl az utazások reklámozóinak magatartását is szabályozza (Hoffmann, 

2002).  

Néhány kiemelten fontos gondolat a Kódexből. 

 A katalógus alapján történő eladásnál a vevőnek nincs lehetősége az áru 

megtekintésére, ezért az ilyen ajánlatot tartalmazó reklámnak világosan és 

egyértelműen kell ismertetnie az árut, az azonosításhoz szükséges minden részlettel 

együtt. 

 A katalógus alapján és/vagy postai úton szállított áru reklámozásánál az árközlésben 

minden félreértést kizáróan meg kell jelölni, hogy a közölt ár magába foglalja-e az 

általános forgalmi adót és az ár többi összetevőjét, ide értve a rendeltetésszerű 

használathoz szükséges tartozékok és csomagolás árát, valamint a szállítási 

költségeket is.  

 Az utazásokra vonatkozó reklámközleményekben részletesen ismertetni kell az utazást, 

annak ár- és egyéb feltételeit, vagy meg kell bennük jelölni azt a tájékoztatási forrást 

(utazási iroda, katalógus, prospektus), ahol az utazás részletes ismertetése 

megtalálható.  

http://adaptivemedia.hu/
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 Az utazásra vonatkozó reklámot úgy kell megszerkeszteni, hogy a résztvevőt ne érje 

csalódás, vagyis hogy az ajánlott szolgáltatások jellege, színvonala illetve mértéke 

tekintetében semmiféle félreértés ne lehessen. 

  

 

2.2.5. A direkt marketing alkalmazási lehetőségei a turizmusban 

 

2.2.5.1. A direkt marketing alkalmazási gyakorisága a turizmusban  

 

Megoszlanak a vélemények arról, hogy mely területeken alkalmazható sikerrel a 

direktmarketing. Egyes szakemberek úgy gondolják, szinte minden termék értékesíthető ezzel 

a módszerrel, míg mások úgy vélik, csak meghatározott ágazatok jöhetnek szóba. Az USA-

ban végzett felmérés szerint a következő sorrend alakult ki a forgalom és a gyakoriság 

alapján: 

1. magazinok 

2. ruházati termékek 

3. könyvek (könyvkluboktól) 

4. könyvek (kiadóktól, terjesztőktől) 

5. utazási információk 

6. videó kazetták 

7. hanglemezek 

8. hitelkártyák 

9. játékok 

10. palánták, facsemeték, vetőmagok 

11. biztosítások (Hoffmann, 2002.) 

 

Bár a statisztika nem friss, mégis jól szemlélteti a közvetlen marketing turizmusban betöltött 

szerepét. 

Egy 2008 nyarán végzett felmérés szerint, a Közép-Kelet – Európai régióban hazánk 

sereghajtónak számít a direkt marketing alkalmazásának területén. A többféle ágazat – köztük 

a turizmus – képviselőinek megkérdezése alapján elmondható, hogy a vállalkozások többsége 

méri az általuk használt direkt marketing hatását, és elsősorban új ügyfelek szerzésére, 

valamint a régiek elégedettség-mérésére használja a módszert. A fenti felmérést készítő cég 

hazai vállalatának ügyvezető igazgatója véleménye szerint „A felmérés megmutatta, hogy a 

vállalatok ismerik és értik a direkt marketing folyamatok kiszervezésének előnyeit. A mai 

bonyolult gazdasági helyzetben arra számítunk, hogy a vállalkozások még intenzívebben 

fordulnak ebbe az irányba. Mi készen állunk arra, hogy támogassuk őket ebben.” 

(www.dmsz.hu (a)). 

 

2.2.5.2. Tudnivalók a direkt e-mail üzenetekről  

 

A direkt e-mailek, mint direkt marketing eszközök hatékonysága egyre csökkenő tendenciát 

mutat. A MailerMailer felmérése szerint a reklámüzenetként kapott elektronikus levelek 

megnyitásának rátája 2009 első felében 12%-os, míg a második felében már csak 11,2%-os 

volt. A jelenség okai között szerepelnek többek között a túlzsúfolt postafiókok, a le nem 

töltődő képek, valamint a mobileszközök térhódításai. Sok esetben a címzettek csak jóval 

később nyitják meg az emailt, mint ahogyan a postafiókba kerül. A kutatásból kiderül az is, 

hogy azokat az üzeneteket nyitották meg leggyorsabban, amelyek nonprofit szervezetektől 

érkeztek.  A megnyitás sebességét úgy lehetne leghatékonyabban növelni, ha például 

korlátozott, időhöz kötött ajánlatokat küldenének a vállalatok, és erre már a tárgy sorban 

http://www.dmsz.hu/
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felhívják a figyelmet. Néhány iparágban azonban ez nem megvalósítható, mint például az 

utazás, turizmus, ahol a termékek és szolgáltatások jellege miatt hosszabb átfutási időre kell 

számítani (www.dmsz.hu (b). 

 

A turisztikai szakma blogjaként definiált honlapon hasznos tanácsokat olvashatunk a 

turizmushoz kapcsolódó direkt e-mailekkel kapcsolatosan.  

 Az e-mail marketing kissé háttérbe szorult, de szállodák esetén nagyon hatékony 

eszköz, ha helyesen használják. Másképpen engedély alapú kapcsolati marketing 

néven is nevezhetnénk.  

 Az e-mail rendszerint sokkal többet ér, mint a többi pszichológiai típusú online 

kommunikáció.  

 Az e-mail marketing hatékony eszköze egy tudatos márka létrehozásának.  

 Az e-mail akciót és profitot hoz.  

 Nem kell állandóan üzeneteket küldeni a vendég számára. A rendszer építése a 

kapcsolat ápolását jelenti.  

 Levelet, a tagok kifejezett hozzájárulásával szabad csak küldeni.  

 Minden esetben biztosítson kedvezményt a feliratkozó számára.  

 Csupán marketing jellegű levelek küldését nem nagyon tanácsolom. Exkluzív 

ajánlatok, és kedvelt szolgáltatások sokkal vonzóbban hatnak.  

 Válassza meg a legjobban működő levélküldési gyakoriságot. Ha túl sűrű, az emberek 

leiratkoznak. Ha túl ritka elfelejtenek. Ha van rá lehetőség, kérdezze meg 

feliratkozottait, milyen gyakorisággal szeretnének hallani Önről.  

 Teszteljen, teszteljen, teszteljen. Az e-mail marketing sikere az állandó tesztelésen 

múlik. És azon, a változtatásokból mit tanul.  

 Néhány ötlet e-mail kampány tesztelésére: kiküldés napja és időpontja, gyakoriság, 

személyesség, tárgy és tartalom, árak, és akcióra hívás.  

 Szegmentálja listáját amennyire csak lehet, hogy minél célzottabb ajánlatokat 

tehessen. 

 (http://blog.szallasmarketing.hu)  

 

 

Tekintsük meg az alábbi, turisztikai tartalmú direkt e-mailt. Vizsgáljuk meg, hogy megfelel-e 

a korábban leírtaknak (tartalmi, formai ajánlások). 

 

Wellnessajánlat a borok és pezsgők szerelmeseinek 

Azok számára, akik egy szokásos wellness hétvégi kényeztetésnél többre, valami különlegesre 
vágynak, jó hírrel szolgálhatunk: a "Q" Magyar Turizmus Minőségi Díjjal illetve a "QQ" Európai 
Unió Turizmus Minőségi Díjjal kitüntetett  ceglédi Best Western Hotel Aquarell****kellemes 
hangulatú borvacsorákkal várja Vendégeit! 

Az Aquarell Borvacsora ajánlatai 
Élvezze az alföldi ízeket miközben négycsillagos kényeztetésben részesül 
Október 31-ig, péntekenként borvacsora a régió specialitásaiból, fogásonként 
egy pohár borral a Megyeri Fivérek Pincészet válogatásából. Szombatonként 
pincelátogatás a Kökény és Fia Pincészetbe borkóstolóval, ebéd a"la carte a 
szálloda Aranyhegy Éttermében, egy pohár borral a Kökény és Fiától.  

Kétágyas elhelyezéssel 20.900,-Ft/fő 
ártól, hosszabbítás félpanziós 
ellátással, 9.900,-Ft/fő/éj ártól! 
 
Francois Pincészet pezsgőivel - az est Borvacsora a György-Villa boraival és a 

házigazdája Romsics László főborász Október 9-én nyolcfogásos borvacsora, 
kétágyas elhelyezéssel 25.600,-/fő ártól. A borsorban a György-Villa és a 
François pezsgők ízvilágával barátkozhatunk, míg a menüben olyan 

http://www.dmsz.hu/
http://blog.szallasmarketing.hu/
http://aquarellhotel.hu/index.php/hu/borvacsorak-az-aquarellben.html
http://aquarellhotel.hu/hu/borvacsora.html
http://aquarellhotel.hu/hu/borvacsora.html
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szezonális alapanyagokra épülő különlegességeket kóstolhatunk, mint a kecskeordás mille-feuille vargányával (2006-os 
François Brut Nature nyerspezsgővel kínálva).  
 
Az Aquarell különleges ajánlata:  
amennyiben mindkét borvacsorát megrendeli, úgy az alföldi hangulatú borvacsoránk csomagárából 25% 
kedvezményt biztosítunk 
 
Best Western Hotel Aquarell**** 
H-2700 Cegléd, Fürdő út 24. 
Tel.: ,+36-53-510-900 
Fax: +36-53-510-901 
E-mail: info@aquarellhotel.hu 
Internet: aquarellhotel.hu 

 
A nyugalmat, harmóniát, és természet közelségét árasztó négycsillagos Hotel 

Aquarell az Alföld kapujában: Cegléden - Budapesttől mindössze 65 km-re -
 várja Önt.  
Aquarell wellness 
A wellness centumban finn- és bioszauna, gőzkabin, élményfürdő, jakuzi várja a 
szálloda vendégeit és a legkülönfélébb wellness masszázsokkal kényeztetnek. 
Kárdfürdőkkel, peelinggel óvják 
szépségünket, vitalizálják bőrünket. 
Külön gyógyászati részlegen segítik a 
regenerálódást. 
Gyermekbarát hotel 

 
A kicsiknek játszószobával 
kedveskednek, ahol az előzetesen 
meghirdetett időpontokban 
szakképzett óvónő vezetésével 
animációt is biztosítanak a 
gyermekeknek. A gyerekekkel való 
foglalkozást és szórakoztató időtöltést 
felkészült szakemberek végzik! Ízelítő a programból: kacsatánc a kávézóban, 

bábszínház a baba- és játszóházban, 
vízi vetélkedő a 
gyermekmedencékben, számháború, 
jó időben homokvárépítő verseny a 
játszótéren és kincskeresés a szálloda 
kertjében. 
Beauty az Aguarellben 
 

A szépségápolás kiemelkedő fontosságát felismerve a Best Western Hotel 
Aquarell célul tűzte ki, hogy wellness szolgáltatásainak szerves részévé 
integrálja a kozmetikai kezeléseket. Ennek a célkitűzésnek a szellemében  
alakították ki az Aquamarine Wellness Szépségszalon szolgáltatásait. Az első 

osztályú Germaine de Capuccini termékek alkalmazása mellett kozmetikai arc-, test- és spa kezelésekkel, fodrászattal 
biztosít tökéletes kényeztetést, szépülést, feltöltődést nemcsak hölgyek, de urak részére is.  
 
"A szépség fél egészség, az egészség maga a szépség." 
 
Aquarell és gasztronómia 
Az Aranyhegy étterem étlapján az Alföld hagyományos ételei mellett megtalálhatók a nemzetközi konyha remekei. A 
kávézó pedig a sütemény-, szivar-  és koktélkülönlegességek kedvelőit várja. Az élményfürdőből ki sem kell lépnünk, ha 
megszomjazunk vagy megéhezünk: a poolbárban könnyű ételeket és gazdag italválasztékot találunk. Az exkluzív 
szivarszobában meghitt pillanatokat tölthetünk el, a szabadidőszobában biliárd, tájfun és cso-cso asztal várja a játékos 
kedvűeket. 
Elérhetőségek 
H-2700 Cegléd, Fürdő út 24. 
Tel.: ,+36-53-510-900 
Fax: +36-53-510-901 
E-mail: info@aquarellhotel.hu 
Internet: aquarellhotel.hu 
 

 
Leiratkozás 
Ön azért kapta ezt a hírlevelet, mert  
- Portálunkon feliratkozott rá vagy  
- Regisztrálta magát a nyereményjátékunkba, amellyel elfogadta, hogy hírleveleket kap tőlünk, vagy 
- Korábban ajánlatot kért valamelyik partnerünktől, amelynek során a hírlevélre való feliratkozást választotta. 
Amennyiben ezentúl nem szeretné megkapni hírlevelünket, (amit nagyon sajnálnánk),  itt leiratkozhat 

javascript:iR.hq('info@aquarellhotel.hu')
http://www.aquarellhotel.hu/
http://aquarellhotel.hu/
http://aquarellhotel.hu/
http://aquarellhotel.hu/hu/harmonia-wellness-kozpont.html
http://aquarellhotel.hu/hu/harmonia-gyogyaszati-kozpont.html
http://aquarellhotel.hu/hu/aquamarine-szepsegszalon.html
http://aquarellhotel.hu/hu/vendeglatas.html
javascript:iR.hq('info@aquarellhotel.hu')
http://www.aquarellhotel.hu/
http://www.aquarellhotel.hu/
http://termalfurdo.net/index.php?p=hirlevel
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Leiratkozáskor vegye figyelembe a következőket: 
- Gondolja át, hogy azzal az e-mail címmel iratkozott-e fel a hírlevelünkre, amelyet most olvas. Elképzelhető, hogy más 
e-mail címről van átirányítva a levelezése a jelenlegi e-mail címre? 
- Ha már egyszer leiratkozott, de még mindig kapja a hírlevelet, az annak köszönhető, hogy nem csak egy e-mail 
címmel iratkozott fel, és a még az adatbázisunkban lévő címről a levelek át vannak irányítva arra a címre, amelyen most 
olvassa a hírlevelet. 
- Ha a fentiek figyelembevételével sem sikerül leiratkoznia, kérjük jelezze az info@termalfurdo.net címen, hogy a hibát 
kivizsgálhassuk!  
E-mail címét az Ön beleegyezése nélkül nem szolgáltatjuk ki harmadik félnek.  
Hírlevelünket a Magyar Köztársaság Adatvédelmi Országgyűlési Biztosa nyilvántartásba vette. Adatvédelmi 
nyilvántartási szám: 01409-0001  
 

 
info@termalfurdo.net 

termalfurdo.net 
Virtual Tour Kft. 1181 Budapest, Csontváry u. 40.  

 

 

2.2.5.3. Hasznos tanácsok direkt mail üzenetekkel kapcsolatban  

 

Az AUER PAPER ART honlapján (http://auer-paper-art.hu/) találjuk az alábbi, Ausztriában, 

Németországban, Svájcban működő szállodák, wellness-hotelek, üdülőközpontok már 

megvalósított és bevált ötleteit: 

o Lepje meg vendégeit születésnapjukon egy szép, személyre szóló levéllel. 

o Küldjön vendégeinek az ott tartózkodás után köszönőlevelet egy hozzá passzoló 

levélpapírral, amelyben egyből a következő szezon szolgáltatásait is felajánlja. 

o Küldjön az aktuális szezonról levélben egy személyes ajánlást egy hozzá tartozó 

szezonmotívummal és csatolja hozzá az aktuális árlistát is. 

o Várja vendégeit egy kis meglepetéssel: akasszon üdvözlőszívet szobaajtajukra, rajta 

vendégei nevével (8. ábra). 

o Küldjön vendégeinek és a ház érdeklődőinek egy szép, személyes adventi, vagy 

karácsonyi üdvözlőlapot. 

o Küldjön vendégeinek személyre szóló ajándékutalványt (9. ábra). 

 

 
 

8. ábra Üdvözlőszív a vendégek számára 
Forrás: http://auer-paper-art.hu/  

  

javascript:iR.hq('info@termalfurdo.net&mail_subject=Leiratkozas+hirlevelrol&mail_body=')
javascript:iR.hq('info@termalfurdo.net')
javascript:iR.hq('info@termalfurdo.net')
http://termalfurdo.net/
http://auer-paper-art.hu/
http://auer-paper-art.hu/
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9. ábra Ajándékutalvány a régi, visszatérő vendégek számára 
Forrás: http://auer-paper-art.hu/  

 

2.2.5.4.Time-sharing üdülőklub ügyféltoborzás 

 

Az elmúlt pár évben jött divatba ez az új módszer, melynek néhány ismertetőjegyét tekintsük 

át a következőkben. A toborzás telefonon keresztül történik, több lépésben. Először egy 

közvéleménykutató a kiválasztott személyt nyaralási, üdülési szokásairól faggatja, majd pár 

hét múlva megint felhívják az illetőt, és közlik vele, hogy nyert egy üdülést. Ennek csak annyi 

a feltétele, hogy meghallgasson egy előadást. Ezen az előadáson – a gyakran gyanútlan 

érdeklődőt –egy kidolgozott rábeszélőprogram segítségével meggyőzik, hogy lépjen be 

valamelyik üdülőklub tagjai közé. A belépési nyilatkozatot, valamint a szerződést általában 

helyben kell aláírni. Az is itt szokott kiderülni, hogy a nyeremény csak a szállást jelenti, a 

többi felmerülő költség a meghívottat terheli (Kovács, 2004). 

 

2.3. A PR, a sajtókapcsolatok és az eseménymarketing 

 

2.3.1. A PR fogalma, fejlődése, területei 

 

2.3.1.1. A public relations fogalmi meghatározása 

 

A PR (Public Relations) meghatározása igen nehéz feladat. BARÁT (1994) szerint ahány PR-

iskola létezik, annyi hivatalosan elfogadott meghatározás ismert. Nézzünk néhány ismertebb 

meghatározást. 

 

A „Public Relations = Egy szervezet kommunikációjának szervezése” Dr. A Van der Meiden 

meghatározása, amelyet a  Magyar Public Relations Szövetség is elfogadott 1993-ban. 

 

„Az egyén, társadalmi szervezet, vagy intézmény és a közösség között megvalósult megértés és 

jóakarat foka.” (Webster Dictionary) 

 

„A public relations az az emberi szellem alapvető magatartása, a legfelső vezetés filozófiája, 

amely tudatos és belátó önvizsgálattal a vevők érdekeit mindennemű gazdasági jelentőségű 

döntésnél az első helyre teszi”.(Paul Garret, a General Motors első PR menedzsere) 

 

„A public relations tevékenység = 1. a közvélemény tájékoztatása 2. a közvélemény 

meggyőzése 3. törekvés az intézmény és a közvélemény, illetve a közvélemény és az intézmény 

közötti magatartás koordinálására”. (Edward Bernays, a PR atyja, az első PR szakkönyv 

szerzője) 

http://auer-paper-art.hu/
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„A public relations az az eszme, amely beveszi magát az emberek tudatába, amely formálja a 

közvéleményt” (John Hill, a világ egyik legnagyobb PR ügynökségének alapító tulajdonosa).  

 

Összegezve: a PR olyan tájékoztatási tevékenység, amelynek célja, hogy bizalmat keltsen a 

vállalat, vállalkozás termékei, szolgáltatásai iránt, majd ezt a megszerzett bizalmat 

fokozatosan fenntartsa, ápolja.  

Egy konkrét példán bemutatva: Ha a Titanic történetét egy PR-osztály ismertetné, akkor a 

főcím így szólna: „705 utas érkezett meg a Titanic első útjáról!” s csak a második oldalon 

említenék meg azokat a baklövéseket, amelyek nem kerülhetőek el, ha ilyen hatalmas hajót 

vízre bocsátanak. (Levine et al, 2001 in: Kiss, 2003) 

 

A Public Relations elnevezés a magyar nyelvben is elterjedt, mivel nem sikerült még 

megfelelő magyar fordítást találni rá. Ha valaki ragaszkodik a magyar szóhasználathoz, az 

alábbi lehetőségek közül választhat: 

 közkapcsolatok ápolása; 

 közvéleményt formáló szolgálat; 

 társadalmi kapcsolatok ápolása; 

 közönségkapcsolatok; 

 kapcsolat a közvéleménnyel (Barát, 1994). 

 

A PR-ral kapcsolatosan igen sok tévhit él a fogyasztókban és a vállalatokban egyaránt. 

AUSTIN (1992) az alábbiakat hiedelmeket emeli ki – és egyben mutatja be a tényeket: 

1. Tévhit: A PR nem más, mint a vállalatokról szóló hazugságok tálalása.  

Tény: a PR valójában a kedvező arculat kialakítására törekszik. 

2. Tévhit: Az emberek nem hiszik el, amit az újságok írnak.  

Tény: az emberek inkább hisznek az újságcikkben megfogalmazottaknak, mint 

egy hirdetésnek.   

3. Tévhit: A PR csak kidobott pénz a vállalat számára. 

Tény: ha a PR-t az egyéb vállalati tevékenységgel összhangban használja a cég, 

akkor a marketingkommunikációt tekintve összességében pénzt lehet vele 

megtakarítani.  

4. Tévhit: Egy sikeres vállalatnak nincs szüksége PR-ra. 

Tény: A vállalat egy jól alkalmazott PR-tevékenységgel csak nyerhet. A 

nyereséges, sikeres években kialakított kedvező vállalati arculatnak a kevésbé 

kedvező években hasznát veheti a cég.  

 

 

2.3.1.2. A public relations kialakulása, története 

 

Egyes források szerint a „public relations” elnevezés mintegy két évszázaddal hamarabb 

került be a köztudatba, mint a „marketing” kifejezés. Más kutatók egészen az ókorig vezetik 

vissza a PR szakma létezését. Nézzük meg, hogy erre milyen bizonyítékokat tudnak 

felsorakoztatni (Beke, 2001): 

A civilizáció megszületése óta a kommunikációt használták fel arra, hogy befolyásolják a 

közvéleményt. A régészeti leletek szerint időszámításunk előtt 2200-ban egy egyiptomi fáraó 

tanácsadója, Ptah-hotep jegyezte fel a következőket: „szükség van az őszinte és tényeken 

alapuló kommunikációra és a hallgatóság érdekében történő megnyilvánulásokra, és arra, 

hogy annak megfelelően cselekedjünk, ahogyan beszéltünk”. 3800 évvel ezelőtt, 

Mezopotámiában, a sumér birodalomban is alkalmaztak olyan kommunikációs eszközöket, 
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amelyek a meggyőzést szolgálták elő (pl. feliratokat, hirdetményeket). Szókratész (ie. III. 

század) azt tanította, hogy a hatékony kommunikációnak az igazságon, a tényeken kell 

alapulnia. A híres görög tanítók: Platón és Arisztotelész mellett meg kell említeni a római 

Cicerót, aki a közéleti szónoklás mesterévé vált. A kereszténység megjelenése és elterjedése 

kapcsán is beszélhetünk PR-jellegű kommunikációról. Hiszen akár keresztelő Szent Jánost, 

akár az apostolokat, akár az evangélistákat említjük, mindannyian meggyőzési technikákat 

alkalmaztak annak érdekében, hogy minél többen megismerjék Jézus Krisztus tanításait.  

 

Az úgynevezett „őstörténeti” áttekintés után vizsgáljuk meg a PR szakmai fejlődésének 

korszakait – F. M. Bogner alapján (in: Nyárády- Szeles, 2005). A 10. ábrán látható 

úgynevezett „Bogner lépcsők” 5 fő szakaszt különítenek el.  

1. Manipuláció: ebben az időszakban a PR feladata a problémák, az ügyek szőnyeg alá 

söprése, elmismásolása volt. Sok esetben még a mai napig ez az általános vélemény a 

PR-tevékenységről. 

2. Információ: ezt a korszakot az egyirányú információáramlás jellemezte, a szervezetek 

vezetői külső nyomásra, és nem belső meggyőződésből szolgáltatnak információt a 

vállalat működéséről.  

3. Kommunikáció: ezt a szakaszt a párbeszéd jellemzi, kétirányú információáramlást 

folytatnak a vállalat imázsának fejlesztése, a bizalom elnyerése céljából. 

4. Konfliktusmenedzsment: a nagyvilágban kialakult gazdasági és politikai helyi és 

nemzetközi konfliktusok (az 1970-es évek elején) a vállalatokat is új kihívások elé 

állították. A kommunikációra már mint a menedzsment tervszerű, előrelátó 

eszközeként tekintenek. 

5. Környezethez történő alkalmazkodás: a mai kor jellemzője, a PR megjelenik a 

politikai, a szociális és a társadalmi szférákban is. Innentől mondhatjuk, hogy a PR 

szakma létjogosultságot nyert.  

 

 

 
 

10. ábra A „Bogner-lépcsők” 
Forrás: Bogner, 1999 in: Nyárády- Szeles, 2005.,  83. o.   
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A nemzetközi és hazai PR szervezetek létrejöttét az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

1756-ból származik az első írásos emlék, W. Blackstone „Connection between People”-ként 

használja a PR fogalmát. 1769 márciusában a bécsi kormány sajtórendeletet ad ki, miszerint: 

„hogy az újságíróknak tudomásuk legyen arról, miféle belföldi intézkedések, rendelkezések és 

egyéb előforduló ügyek tartoznak a közönségre, azért ezeket a hatóságoknak hetente össze 

kell foglalniuk, és le kell adniuk az újságírók számára”. 1807-ben Thomas Jefferson (amerikai 

elnök) a kongresszusi beszédében „Diplomatic relations”-ként alkalmazza a fogalmat. 1889-

ben megalakult az első vállalati Public Relations osztály. 1923-ban a New York-i egyetemen 

Edward Bernays elindítja az első PR tanfolyamot. 1955-ben megalakul az IPRA, a 

Nemzetközi PR Szövetség, majd 1959-ben a CERP (Belgium, Hollandia, Franciaország, 

Németország és Olaszország nemzeti PR szövetségei). Két év múlva kiadják a PR 

Magatartási Kódexet.   

1968-ban megjelenik hazánkban az első magyar nyelvű PR szakkönyv, Lipót József: Public 

relations a gyakorlatban címmel. 1988-ban szervezik meg az IPRA rendezvényeként Bécs-

Budapest helyszínnel az I. Kelet-Nyugat Public Relations Konferenciát. 1990. december 22-

én megalakul a Magyar Public Relations Szövetséget (MPRSZ), mely a rákövetkező évben 

felveszi a kapcsolatot a nemzetközi szervezetekkel (Nyárády-Szeles, 2005). 

 

2.3.1.3. A public relations területei 

 

A public relations eszközeit vizsgálva két fő csoportot tudunk megkülönböztetni (Bércziné, 

2005). 

1. Belső PR eszközök 

2. Külső PR eszközök 

 

A belső, vagy más néven vállalati PR esetében a vállalat beosztottjai és vezetői között zajlik a 

kommunikáció, az információáramlás. Ennek az a fő célja, hogy a dolgozók minél jobban 

megismerjék a cégük (munkahelyük) céljait, azzal tudjanak azonosulni, és azokat a saját 

maguk által alkalmazható megfelelő eszközökkel tudják elősegíteni.  

A belső PR szükségességét egy mondattal lehetne legjobban megmagyarázni „PR begin at 

home!”, vagyis a public relation tevékenységet a vállalaton belül kell megkezdeni (Nárády-

Szeles, 2005).  

A dolgozói kommunikáció hatását Armrecht hatásmodelljével lehet legjobban szemléltetni, 

mely a 11. ábrán látható. A kommunikáció, mely lehetővé teszi a belső környezet 

megismerését, információkat hoz létre, ami bizonyos tények ismeretén alapul. Ez a tudás 

motiválja a dolgozót, amely az integrációhoz (beolvadáshoz), s végül a vállalattal való 

identifikációhoz (azonosuláshoz) vezet.  
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11. ábra A belső PR hatásai 
Forrás: Canfield-Moore, 1973  in: Nyárády – Szeles 2005., 12. o. 

 
 

A külső PR tevékenységi kör feladata: a vállalat és a külső környezet (12. ábra) közötti 

kapcsolat gondozása. A gazdasági környezetet kiemelve megemlíthetjük a nemzetközi 

szervezeteket, külföldi üzleti partnereket, hazai szakmai partnereket, a versenytársakat, stb. A 

velük való kapcsolat ápolása azért fontos, mert az adott cég működésének feltételeit 

könnyíthetik (rosszabb esetben nehezíthetik) meg a róluk közvetített és ezáltal a mások révén 

alkotott pozitív (illetve negatív) vélemények. 

 

 

 
 

12. ábra Egy szervezet és a hozzá kapcsolódó csoportok (külső környezet) 
Forrás: Jobber, 1998., 364. o. 
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2.3.1.4. Az idegenforgalmi PR irányultsági területei  

 

Az idegenforgalom esetében nemcsak a hagyományos PR-területekről beszélhetünk, hanem 

egy speciális megközelítésből is meg kell vizsgálnunk a témát: a turizmus irányának 

szemszögéből is (Sándor-Szeles, 1985).  

 

Két irányt különböztethetünk meg: 

1. Befelé irányuló turizmus  

2. Kifelé irányuló turizmus 

 

A belföldi idegenforgalom „az ország állandó lakosainak az ország határán belül lebonyolódó 

turizmusa”(Fenyő – Imre, 1977 in: Sándor-Szeles, 1985).  A belföldi idegenforgalom 

fejlesztése, ennek ösztönzése a belföld felé irányuló idegenforgalmi piacbefolyásolásnak az 

egyik legjelentősebb kommunikatív nézőpontja.  

 

A külföld felé irányuló tevékenység-komplexum több irányú, és többcélú, mint a belföldi, 

amely összehangoltságot igényel, mivel társadalmi, gazdasági politikai hatásokkal is bír. 

Célcsoportjait az alábbiak szerint nevezhetjük meg: 

 Az adott desztinációban még soha nem járt potenciális turisták, 

 A desztinációban már járt, és valószínűleg visszatérő turisták, 

 A desztinációban csak átutazó forgalmat lebonyolító, potenciálisan visszatérő 

turisták csoportja.  

 

 

A PR tevékenységeit mindkét szempont alapján figyelembe véve, a 13. ábrán látható a PR-

tevékenységek irányultsága. 

 

 

 
 

13. ábra A PR tevékenység irányultsága  
Forrás: Sándor-Szeles, 1985. 68. o.  
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A belső PR esetében 2 fő terület különböztethető meg: a területi és a tartalmi. Ez utóbbi 

szorul némi magyarázatra: a vállalatok esetében nem az egyes dolgozók, szakterületek a 

célcsoportjai, hanem a különböző problémák, megoldásra váró feladatok. A külső PR 

esetében pedig 3 fő területet célozhatunk meg: a felügyeleti, a gazdasági és az úgynevezett 

általános kapcsolatokat. Ez utóbbiba beletartozik a média képviselőivel való kapcsolattartás, a 

nemzetközi szervekkel való együttműködés, illetve a turizmus. 

 

2.3.2. A PR céljai 

 

 A public relations céljait KISS (2003) alapján a következőképp csoportosíthatjuk: 

1. A vállalat megismertetése. 

Ez elsősorban a szervezeti piacokon fontos, ahol egy adott vállalat presztízse, hírneve 

igen sokat nyom a latba. Az erre a célra alkalmas cégreklám a vállalat nevét a lehető 

legtöbb potenciális üzletféllel kívánja megismertetni. Ezen cél elérésére használják a 

külső PR eszközöket. 

2. A vállalattal szembeni attitűd (hozzáállás) megváltoztatása. 

Ez a célkitűzés azokra a negatív attitűdökre vonatkozik, amelyek megakadályozhatják 

a céget abban, hogy megfelelően végezze gazdasági tevékenységét. A PR feladata, 

hogy a valóságon vagy tévedésen alapuló ellenérzéseket megszüntesse. Ehhez az 

szükséges, hogy a vállalat először önmagát tegye rendbe, majd ezt az új állapotot kell  

a külső környezet felé kommunikálni.  

3. Későbbi vásárlási szándék felkeltése. 

Míg a reklám céljai elsősorban rövid távúak, a PR tevékenység hosszú távú célokat 

próbál megoldani. Akkor kell aktivizálódnia a vállalatról szóló információknak, 

amikor a fogyasztó egy olyan terméket szeretne vásárolni, illetve olyan szolgáltatást 

szeretne igénybe venni, amit az adott vállalat, cég gyárt, illetve nyújt. Ekkor - ha jól 

végezte a vállalat a PR-tevékenységét – a leendő vásárló gondolatai közt felmerül az 

adott vállalat neve is. 

 

2.3.3. A PR eszközei 

 

Az eszközök csoportosítása történhet a kommunikáció módja, valamint a területe alapján. 

Ezen túl megkülönböztethetünk úgynevezett speciális eszközöket is, melyek kifejezetten a 

PR-szakemberek igényeinek kielégítésére jöttek létre – s akár évezredes múlttal is 

rendelkezhetnek (Kovács, 2004). 

 

 

2.3.3.1. A PR eszközeinek felosztása – a kommunikáció módja szerint 

 

A kommunikáció módja szerint 3 fő csoportot különböztetünk meg: 

1. Személyes kommunikációs eszközök 

2. Csoportkommunikációs eszközök 

3. Tömegkommunikációs eszközök (7. táblázat) 

 

7. táblázat A public relations eszközei  

 

 1. A személyes kommunikáció eszközei  

1.1. Vitavezetés  

1.2. Párbeszéd  

1.3. Előadás  
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1.4. Levelezés  

1.5. Telefon, telefax, e-mail  

1.6. Üdvözlő- és névjegykártya, naptárak, meghívók, oklevelek, matricák, címkék, térképek, 

sajtómappák stb.  

 

2. A csoportkommunikáció eszközei  

2.1. Hagyományos nyomtatványok  

2.1.1.Tájékoztató kiadványok (leporelló)  

2.1.2.Szervezeti beszámoló anyagok (éves, negyedéves jelentések)  

2.1.3. Hírlevelek (News Release)  

2.1.4. Aktuális cikkajánlások  

2.2. Image-formáló nyomtatványok  

2.2.1. Arculati kézikönyvek, brossúrák  

2.2.2. Fogadó dossziék  

2.2.3. Termék, szolgáltatás prospektusok  

2.2.4. Zárt területi plakátok, reklámtáblák  

2.2.5. Állandó és ideiglenes kiállítási anyagok  

2.2.6. Faliújságok, hirdetések  

2.3. Audiovizuális PR eszközök  

2.3.1. Diaképek, írásvetítő fóliák, szemléltető eszközök  

2.3.2. PR filmek, videók  

2.3.3. Diaporáma, multivizió  

2.3.4. Multimédia  

2.3.5. Számítógépes prezentáció  

2.3.6. Computer-animáció  

 

3. A tömegkommunikáció eszközei  

3.1. Nyomtatott és elektronikus média  

3.1.1. Nyomtatott média  

3.1.1.1. Napilapok  

3.1.1.2. Heti-, kétheti- havi lapok  

3.1.1.3. Magazinok, folyóiratok stb.  

3.1.1.4. Periodikák, Évkönyvek stb.  

3.1.2. Elektronikus eszközök  

3.1.2.1. TV  

3.1.2.2. Teletext  

3.1.2.3. Rádió  

3.1.2.4. WEB  

3.1.2.5. On-line magazinok, portáloldalak  

3.1.2.6. Online kapcsolatok: fórum, hírlevél, levelezőlista  
Forrás: Magyar Public Relations Szövetség, 2000 

 

2.3.3.2. A PR eszközeinek felosztása – a területük szerint 

 

A másik fajta megközelítésben a public relations eszközeit - a PR területeinek felosztásához 

hasonlóan - két csoportba szokták sorolni: külső és belső eszközök csoportjába. 

 

Elsőként a belső eszközök kerülnek ismertetésre. Az eszközök tovább bonthatók formális és 

informális csoportba, valamint a módszer alapján is megkülönböztethetjük őket: szóbeli, 

írásbeli, szóbeli és írásbeli, valamint vizuális csoportokba sorolva (Sándor-Szeles, 1990).  
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A szóbeli módszer legnagyobb előnye a személyes kapcsolat, mely lehetővé teszi az 

információk minél pontosabban történő átadását. Lehetőség van ugyanis a pontosítás 

érdekében kérdések feltevésére, valamint a közvetlen visszacsatolásra is (vagyis arra, hogy az 

illető helyesen értelmezte-e az üzenet lényegét). Hátránya, hogy az információk nem kerülnek 

írásban rögzítésre, ezért csak egy részük marad meg tartósan az üzenet befogadójában. A 

szóbeli módszerek tipikus informális példái a megbeszélések, tanácskozások, értekezletek, 

valamint formális esetben a konferenciák, alkalmazotti gyűlések.  

Az írásbeli módszer előnye a szóbeli módszer árnyoldalát küszöböli ki, vagyis az információ 

rögzítésre kerül, így bármikor elővehető, újra felidézhető. Hátránya, hogy nincs személyes 

kontaktus, tehát a visszacsatolás lehetősége elmarad. Informális eszközei közül említésre 

méltók az üzemi újságok, beszámolók, kimutatások, a formális közül pedig a vállalati 

közlemények. Itt kell megjegyezni, hogy ezek az eszközök csak akkor lesznek hatékonyak, ha 

a dolgozók nemcsak a vállalattal kapcsolatos „száraz” adatokat kapják meg, hanem érzik 

belőlük a hitelességet, őszinteséget is.  

Ezen két módszer  előnyeit egyesíti a szóbeli és írásbeli módszer, amikor a személyes 

találkozás alkalmával írásbeli információk átadása is történik. Igen gyakori eset, amikor 

vállalati értekezleten kinyomtatott, vállalattal kapcsolatos adatokat adnak át a megjelent 

munkatársaknak.  

A vizuális módszerek körébe tartoznak a vállalatról szóló filmek, céges honlapok, kiállítások.  

Ezek elsősorban a vállalat múltját, tevékenységi körét mutatják be a dolgozók számára, amely 

lehetővé teszi a cég minél jobb megismerését, s ezáltal a vele való azonosulás létrejöttét.  

A belső PR eszközei összefoglalóan a 8. táblázatban láthatók. 

 

8. táblázat  A kommunikációs eszközök és módszerek kapcsolata a belső PR területén 
      

Módszerek Informális Formális 

Szóbeli  Személyes érintkezés 

Megbeszélések, 

tanácskozások 

A dolgozók, alkalmazottak 

különböző célú gyűlései 

Távközlés 

Üzembejárás (tájékoztatás 

Hangszóró berendezések 

Konferenciák 

Írásbeli Vállalati hírlapok 

Hirdetőtáblák 

Hírlapkivonatok  

Vállalati irányelvek 

Igazgatósági közlemények 

Vállalati közlemények 

Szóbeli és írásbeli Közvetlen személyes 

érintkezés a vezető és 

dolgozók között, írásbeli 

információk kölcsönös 

kicserélésével 

Vállalati értekezletek, ahol 

információkat és adatokat 

mutatnak be 

Vizuális Hanghatású bemutató 

Zártkörű televízió 

Videó (dvd) 

Mozgóképek, diák 

Forrás: Sándor-Szeles, 1990., 78.o. 

 

A külső PR eszközeinek skálája igen széles, vizsgájuk meg a legfontosabbakat (Nyárády-

Szeles, 2005, Kiss, 2004) 

 Filmek. A PR filmek időtartama, típusa a célcsoporttól függ. Beszélhetünk rövid ideig, 

akár csak fél percig tartó közérdeklődést fejlesztő filmekről (társadalmi célú hirdetés), 

10-15 perces kisfilmről (image film), mely a vállalat sokszínűségét, életét mutatja be a 

nagyközönség számára, pl. rendezvényen, de ide sorolhatjuk az egyes mozifilmeket is. 
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Pl. a Végső visszaszámlálás c. filmet az Egyesült Államok haditengerészete rendelte 

meg, sikerrel, hiszen a bemutatót követve néhány hónapig jelentősen nőtt a 

haditengerészethez jelentkezők száma.  

 TV- és rádióprodukciók. Ezek az audiovizuális eszközök három önálló részből állnak, 

a forgatókönyv elkészítéséből, a kivitelezésből, valamint a műsor sugárzásából. Ide 

soroljuk a riportokat, hírműsorokat. 

 Sajtómegjelenések. A vállalat termékeivel, márkáival, szolgáltatásaival, illetve a 

vezetőivel kapcsolatos híreket, információkat jelenti.  

 Korszerű informatikai eszközök. Itt elsősorban a vállalat által készített honlap az, ami 

a külső környezet számára befolyásoló jelentőséggel bír.  

 Nyomtatott eszközök. Bár napjainkban a jelentőségük csökken, a vállalatok még 

mindig jelentős összeget költenek a papíralapú kommunikációra. Ide soroljuk a 

kártyanaptáraktól kezdve az óriásplakáton át az évkönyvekig bezárólag igen sok 

eszközt.  

 Események, rendezvények. Ezeknek három fontos kulcstényezője van: az időpont, a 

helyszín és a program. A PR-események számos formája létezik, mint például az 

évfordulók ünneplése, a konferenciák szervezése, mozgalmak kezdeményezése, 

kiállítások, vásárok rendezése.  

 Szponzorálás. Pénzbeli vagy egyéb támogatás fejében a támogatott (iskola, sportklub, 

intézmény) a szponzor (a vállalat) nevét, védjegyét, megkülönböztető jelzését 

ismerteti, s ezáltal a róla alkotott képet a közvéleményben kedvezően formálja.  

   

A turizmusban alkalmazható PR-technikák segítségével lehetőség nyílik arra, hogy kevésbé 

ismert területeket, helyeket, létesítményeket, programokat népszerűsítsen, ezzel ösztönözve a 

turistákat a hosszabb tartózkodásra az adott településen. Másik fontos feladata a kedvezőbb 

területi elosztás biztosítása, vagyis a kevésbé „felkapott” turistacélpontok látogatottságának 

növelése, míg más, nagyobb érdeklődésre számot tartó helyeken a túlzsúfoltság elkerülése 

(Puczkó-Rátz, 2003).  

 

 

2.3.3.3. Egyéb, speciális PR eszközök 

 

Ezeket az eszközöket mind a külső, mind belső PR használhatja, személyes, illetve 

csoportkommunikáció végzésekor egyaránt.  KOVÁCS (2004) az alábbiakat említi: 

1. Ajándékozás. Az egyik legősibb PR-eszköz (a Bibliában is említik), a magyar és a 

világtörténelemben is számos példája volt. Az ajándékozás során a „céljaink 

érdekében valamilyen ajándékkal igyekszünk megnyerni a PR által megcélzott 

személy vagy célcsoport jóindulatát.”  Két fő alapelvet kell szem előtt tartani: az 

ajándékozás legyen mértéktartó – ne túl nagy értékű, valamint maga az ajándék legyen 

személyre szabott.  

Az ajándéktárgyaknál, pl. az alábbiak közül válogathat a szervezet: toll, kulcstartó, 

egéralátét, kártyanaptár, falinaptár, névjegykártyatartó, határidőnapló, sapka, kendő, 

esernyő, stb.. 

Tárgyak helyett szolgáltatást is lehet ajándékba adni, pl. részvétel egy belföldi vagy 

külföldi úton (utazási iroda), szállás plusz egy éjszakára, ingyenes vacsoralehetőség, 

ingyenes szauna, szolárium-használat (szálloda), stb. Illik a szolgáltatást 2 személy 

számára biztosítani (még abban az esetben is, ha az illető egyedülálló). 

2. Jószolgálati akciók. Szintén régi eredetű eszköz, az ismert PR-szlogen fejezi ki 

legjobban a lényegét „Tégy jót és beszélj róla!”. Ide tartozik minden olyan 

tevékenység, amellyel a vállalkozás bizonyítani kívánjam, hogy elkötelezettje a jó 



 43 

ügyeknek. Például: jótékonysági akció, támogatások (gyermekintézményekben, 

sportegyesületek, szabadidős tevékenységek), környezetvédelmi akciók, valamint 

alapítványok létrehozása, mecenatúra, stb. 

3. Arculati eszközök és a vállalati arculat (corporate identity). Az arculat „vizuális, 

verbális vagy auditív jelképek együttese”, amely kettős feladatot lát el:  

o ha még nincs imázsa a vállalatnak segít azt felépíteni, 

o a már meglévő imázst felidézi, alakítja. 

Ide tartozik a vállalati/ márka logó (14. ábra) , márkanév (Milka), szlogen  („A 

leggyengédebb kísértés, mióta csokoládé létezik”) egy dallam („Milka, alpesi 

varázslat. Kísértésbe ejtő íz”), tipikus színkombináció (lila-fehér), vagyis minden 

olyan dolog, ami a vállalat jelképévé tud válni. 

 

 
 

14. ábra A Milka márkanév logója  
Forrás: www.milka.hu 

 

A Corporate Identity-t (CI-t) az arculati elemek, a vállalati kommunikáció stílusa, 

valamint a vállalati magatartás együttesen hozzák létre. A CI fő célja, hogy a 

szervezetet összetéveszthetetlenné tegye, ezzel segítve a vállalat versenyelőnyének 

kialakulását. 

 

 

2.3.4. A sajtóinformáció jellemzői, a sajtókapcsolatok eszközei 

 

2.3.4.1. A sajtóinformációk jellemzői  

 

A sajtó az egyik leghatásosabb és legfontosabb összekötő kapocs a vállalat és termékeinek 

fogyasztói között. Ebből következik, hogy egyetlen szervezet sem hagyhatja figyelmen kívül 

a sajtót, így a sajtóval való viszony menedzselése hozzátartozik a szervezet vezetőségének 

feladataihoz (Nyárády-Szeles, 2005).  

Ahhoz, hogy ezt a feladatot tökéletesen meg lehessen oldani, a vállalatnak célszerű egy 

sajtóösszekötőt, sajtóreferenst alkalmazni. Erre a feladatra egy rugalmas, tehetséges, kreatív, 

kellően kommunikatív személy a megfelelő. A sajtóreferens feladatai közé tartoznak az 

alábbiak (Pelejtei, 2000):  

 A sajtó tájékoztatása – az újságíróktól beérkezett kérések alapján, 

 Információszervezés, az újságírók segítése, 

 Hírek, cikkek közreadásának kezdeményezése, ezek megírása vagy a megírásra váró 

témák felajánlása, 

 A sajtó figyelése, a vállaltról szóló hírek, információk összegyűjtése, az esetleges 

tévedések korrigálása, helyreigazítása. 

 

Itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy a PR-munkának nem része a cikknek álcázott fizetett 

hirdetések megjelentetése. Az a szemléletmód, amely szerint ezekkel a hirdetésekkel kell 

http://www.milka.hu/


 44 

népszerűsíteni a céget, igen hibás, ugyanis az olvasó félrevezetését jelenti. Ezt a 

megtévesztést küszöböli ki a cikk – vagyis a hirdetés –alján elhelyezett (x). Az olvasó 

becsapása azon alapul, hogy a cikk objektivitást sugall (még annak ellenére is, hogy az 

újságíró véleményét is tükrözi), míg a hirdetés szubjektív, hiszen a vállalat dicséri saját 

magát, termékeit, szolgáltatásait (Barát, 1994). 

 

 

A sajtóinformációnak az alábbi tartalmi követelményeknek kell megfelelnie (Pelejtei,  2000): 

 Mi a hír?  

 Hol történt?  

 Hogy történt?  

 Ki vagy kik az ügy szereplői?  

 Miért történt? 

 Hogyan történt? 

E fenti kérdéseket szokták 5 W+1 H-ként is emlegetni (Who? What? When? Where? Why? 

How?) – ha egy hír mindezekre a kérdésekre válaszol, teljes hírnek nevezik, ha csak az első 

négy W-s kérdésre, akkor tényhírnek (Domokos, 1994). 

A fogalmazásnál a szövegnek tömörnek, tárgyilagosnak, kellőképpen tagoltnak, 

áttekinthetőnek kell lennie. Fontos, hogy a tényanyag és a hozzá fűzött újságírói kommentár 

jól láthatóan különüljön el egymástól. 

 

A vállalati sajtóreferensnek az alábbiakat kell szem előtt tartania (Pelejtei, 2000, Austin, 

1992): 

 A cím inkább dinamikus legyen, mint statikus, közöljön információt. 

 Kerülni kell a hosszadalmas bevezetést. 

 Emberekről és történésekről kell írni, magát a vállalatot csak mintegy mellékesen kell 

megemlíteni. 

 Az első bekezdés mindenképpen figyelemfelkeltő legyen, ami tovább készteti az 

olvasót a folytatásra. 

 Kerülni kell a felesleges töltelékszavakat.  

 A közlendő ne legyen hosszabb 3 gépelt oldalnál. 

 Az újságok szerkesztősége szeretné, ha minél több közérdekű, színvonalas anyagot 

kapnának a PR-szakemberektől. Nemcsak híranyagokat várnak, hanem kész 

történeteket, sztorikat is szívesen fogadnak.  

 

2.3.4.2. A jó sajtókapcsolat szempontjai, feltételei 

 

A jó sajtókapcsolat meghatározása alatt két dolgot értünk: egyfelől a vállalat megkapja a 

számára szükséges publicitást, a sajtó munkatársai együttműködők, másfelől ennek 

következtében a vállalat környezete egyre több valós információhoz jut, bővülnek a 

szervezettel kapcsolatos ismeretei. Ezt az optimális esetet mutatja be a 15. ábra. 
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15. ábra Arányos információbővülés a környezetben  
Forrás: Erikson - Szeles, 1997., in: Nyárády-Szeles, 2005., 112. o.  

 

A jó sajtókapcsolat szempontjait az alábbiak szerint lehet összegezni (Nyárády-Szeles, 2005): 

 A kommunikációs csatornák nyitva tartása a sajtó képviselői előtt – a titkolózás, az 

elzárkózás hosszú távon nem vezet jóra. 

 Az újságírók ismereteinek bővítése – az újságíró soha nem fogja olyan jól ismerni a 

vállalatunkat, mint mi magunk, ezért elegendő információval kell őt ellátni. 

 A riporter, illetve a szerkesztő munkáját meg kell könnyíteni – a törvényes keretek 

betartása mellett segítsük elő a munkáját. 

 Nem szabad kivételt tenni – minden egyes újságíró számára ugyanolyan készségesnek 

kell mutatkozni, ha ellenérzésünket kimutatjuk, az könnyen visszájára sülhet el. 

 Nem szabad a sajtót kihasználni vagy megzsarolni – tilos és etikátlan a PR 

tevékenységet a fizetett hirdetésekkel összekapcsolni, vagyis a hirdetéseket a PR 

keretei között megjelenő cikkek számához igazítani. 

 A rossz híreket menedzselni kell – a szervezetünkről szóló negatív információkra 

fokozott figyelmet kell fordítani, még a legrosszabb hírt is érthetővé lehet tenni a 

környezet számára megfelelő magyarázattal alátámasztva. 

 Bánjunk csínján a tévedések korrigálásával – elképzelhető, hogy a korrigálásunk 

kapcsán az eredeti hír még nagyobb értéket, figyelmet kap, mint az eredetileg volt. 

 Ki kell harcolni a közléseket – a publicitást nem szabad a véletlenre bízni, mindent 

meg kell tenni annak érdekben, hogy az általunk fontosnak tartott dolgok a 

nyilvánosság tudomására jussanak.  

 

 

2.3.4.3. A sajtóinformációk módszerei, eszközei   

 

Az eredményes sajtókapcsolat legfontosabb módszere a sajtótájékoztató. A sajtótájékoztatót 

három esetben érdemes tartani: ha érdekes hírekről tud a vállalat beszámolni, ha új terméket, 

szolgáltatást, felfedezést kíván megosztani a külső környezettel, valamint, ha egy botrány 

következett be. 

idő 

Ismeret a vállalatról  

Események a vállalat érdekében  
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A sajtótájékoztató megszervezésével kapcsolatban JÓZSA (2000) az alábbi tanácsokkal 

szolgál. 

1. Sajtótájékoztató csak hír setén kerüljön megrendezésre – valódi újdonságtartalommal 

rendelkező hír hiányában feleslegese összehívni az újságírókat. 

2. A meghívókat, amelyek tartalmazzák a sajtótájékoztató pontos helyét és idejét, az 

esemény előtt legalább egy héttel korábban meg kell küldeni. 

3. A sajtótájékoztatót célszerű hétköznap (kivéve péntek) tartani, lehetőség szerint 10-15 

óra között, a lapzárta miatt.  

4. A sajtótájékoztató időtartama ne haladja meg a 45 percet. Ebből maximum 15 percet 

szánjunk a bevezetőre, s mindenképp mellékeljünk hozzá egy írásos anyagot – az 

újságírók segítségére.  

5. A sajtótájékoztatót lehetőség szerint a PR szakember (sajtóreferens) vezesse, de a 

vállalat egyik vezetője is legyen jelen, és fejtse ki a témával kapcsolatos gondolatait.  

6. Gondoskodjunk az újságírók megvendégeléséről – a napszaknak megfelelően, szolid 

formában. 

7. A cikk megjelenése után jelezzünk vissza az újságíróknak, adjuk tudtukra, mennyire 

meg vagyunk elégedve a tájékoztatás színvonalával.  

Megjegyzendő, hogy egyes szerzők (Nyárády-Szeles, 2005) a sajtótájékoztató mellett külön 

módszerként említik a sajtóreggelit -ebédet, -vacsorát.  

 

Az eszközök széles skálájának (sajtófotó, hírlevél, tényközlések, iparági körkép, állásfoglalás, 

esettanulmány) ismertetése helyett általánosságban mutatjuk be a sajtóközleményekkel 

kapcsolatos elvárásokat.    

„A sajtóközlemények olyan tájékoztatások, amelyek rövid, precíz és érthető szövegezéssel 

közlik egy-egy aktuális téma mondanivalóját” (Pelejtei, 2000). Ha a vállalaton belül 

megszületett a döntés a sajtóközlemény megírásáról, akkor annak szövegét igen nagy 

körültekintéssel fogalmazzuk meg. Előnyös, ha a stílusa megfelel a sajtó által támasztott 

publikációs igényeknek, így lehetővé válik a kiadott anyag változtatás nélküli közlése. A 

sajtóközlemény nagy előnye, hogy a szervezet szemszögéből – és nem az újságíró 

szubjektivitása alapján – fogalmazza meg a helyzetet, a bekövetkezett  eseményeket, esetleges 

problémákat.  

 

A megírt közleményeket az alábbi helyekre célszerű elküldeni: 

 Helyi és országos újságok, folyóiratok szerkesztősége, 

 Szakmailag érdekelt kiadók munkatársainak, szerkesztőinek  

 Fontosabb társintézményeknek, fenntartó szerveknek, az érintett egyéb nonprofit 

szervezeteknek, testületeknek – lehetőség szerint a sajtóreferens számára címezve.  

 

Felmerülhet a kérdés, mi történik akkor, ha egy vállalatról kedvezőtlen hír jelenik meg a 

sajtóban. Mit tehet ebben az esetben az adott szervezet? 

„A rossz hírt ugyanúgy kell fogadni mint a jót”  tanácsolja AUSTIN (1992). Nem szabad 

leplezni, eltitkolni, és tilos másra hárítani a felelősséget a bekövetkezett hibáért. (Napjaink 

tipikus példája az a hír, amely arról számol be, hogy egy adott utazási iroda nem tudja 

hazahozni az ügyfeleit az előre befizetett útról). Körültekintően kell kiválasztani azt a 

munkatárat, vezetőt, aki reagálni fog az eseményekre. Jó, ha az alábbi tulajdonságokkal 

rendelkező személyt állítjuk a sajtó képviselőinek kereszttüzébe: 

 magabiztos fellépés, 

 higgadtság – azonnali reakciókészség  

 tapintat,  

 diplomáciai érzék, 
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 tekintély.  

Ezen tulajdonságok mellett igen fontos tényező a személy kiválasztásánál az is, hogy az illető 

szinte mindig elérhető legyen a sajtó munkatársai számára. 

 

 2.3.5. Az eseménymarketing sajátosságai és piaca  

 

A PR eszközei között találhatjuk az úgynevezett eseménymarketinget is. A turizmus 

szempontjából vizsgálva az általánosan ismert események mellett még egyéb, speciális 

eseményekről is beszélhetünk. Ide sorolhatók például (Boros-Garamhegyi, 2009): 

 A településről elszármazottak találkozója, 

 Helyi specialitások (mezőgazdasági termékek, élelmiszerek) ünnepei, 

 Helyi rendezvények a sport, a kultúra vagy más területről szervezve 

 Üzleti, befektetői konferenciák, 

 Testvérvárosi kapcsolatok, találkozók. 

Ezekre a rendezvényekre azért van szükség, mert az átlagos hétköznapokon történt esemény 

nem esemény a média számára, valaminek „történnie kell” ahhoz, hogy a figyelem 

középpontjába kerüljön a település. Ha nincs ilyen esemény, akkor „csinálni kell”.  

A rendezvények szervezésekor a 9. táblázatban bemutatottakra kell odafigyelni (Nyárády-

Szeles, 2005, a). 

 

9. táblázat Az események lebonyolításához szükséges fontosabb feladatok, és az ahhoz 

kapcsolódó konkrét kérdések 
 

Kulcsszó Fontosabb kérdések 

Dátum 

Mikor legyen? 

Szükséges-e esőnap? 

Az esemény nem ütközik-e valamilyen egyéb ünneppel (egyházi, 

állami, városi, stb.? 

Helyszín 

Hol legyen? 

Milyen a megközelíthetősége? 

Szükség van-e speciális előkészületekre? 

Az időjárás hogyan befolyásolja a helyszín állapotát? 

Van-e elegendő parkoló? 

Megoldható-e az akadálymentesítés? 

Program 

Mi lesz a fő program? 

Milyen lépésekből fog állni? 

Van-e alternatíva? 

Vendégek 
Hány főt kell meghívni? 

Kiket kell meghívni? 

Meghívók 

Mi legyen a szövege? 

Milyen legyen a tartalmi felépítése? 

Szükséges-e fotó, térkép, egyéb segítség? 

Kérjünk-e visszajelzést? 

Ki fogja kezelni a válaszokat? 

Mikor küldjük szét? 

Étkeztetés 

Szükséges-e? 

Milyen formájú étkeztetés szükséges? 

Ki felügyeli az étkeztetést? 

Milyen ételek/italok lesznek? 

Ki lesz a beszállító? 
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Kulcsszó Fontosabb kérdések 

Szervezési 

előkészületek 

Ki fogadja a sajtót és a VIP vendégeket? 

Szükség van-e a VIP vendégeknek külön ellátásra, szállításra, 

pihenőhelyre, stb.? 

Tudják-e a segítők a dolgukat? 

Megfelelő öltözetet (egyenruhát) hordanak-e a szervezők, segítők? 

Hostessek 

Hány hostessre lesz szükség? 

Mi lesz a feladatuk? 

Ki fogja őket felkészíteni? 

Milyen ruhát, kitűzőt viselnek? 

Takarítás 
Ki végzi a takarítást az esemény előtt? 

Ki végzi a takarítást az esemény után? 

Mellékhelyiségek 

Elegendő van-e belőlük? 

Jól láthatóan vannak-e jelölve? 

Könnyen megközelíthetőek-e (pl. gyerekek, idősek, 

mozgáskorlátozottak számára)? 

Kellékek 

Milyen kellékekre van szükség? 

Ki fogja őket elkészíteni, odaszállítani? 

Van-e készenlétben tartalék berendezés? 

A dohányosok számára van-e elegendő hamutál (asztali, álló), 

„dohányzásra kijelölt hely” feliratú tábla? 

Fényképész 

Szükséges-e előzetes fotózás? 

Mekkora lesz a fényképezés költsége? 

Milyen sajtófotókra lesz szükség? 

Készítünk-e videofelvételt az eseményről? 

Sátor 

Mekkora méretűre van szükség? 

Milyen típusú legyen? 

Hol és mikor kell felállítani? 

Ki fog a felállításnál segédkezni? 

Szükséges-e világítás? 

Van-e rajta sérülés, piszok, stb.? 

Hogyan biztosítjuk a biztonságos közlekedést a sátor mellett 

(merevítőkötelek, cölöpök, stb. miatt)? 

Asztalok - székek 

Elegendő asztal /szék áll rendelkezésre? 

A székek milyen típusúak (pl. párnázott)? 

Ki fogja az asztalokat/székeket felállítani, összeszedni? 

Vendégek 

regisztrációja 

Milyen adatokat vesznek fel a regisztrációnál? 

Ki fog regisztrálni? 

Hogyan oldható meg a gördülékeny folyamat, a tumultus elkerülése? 

Névtáblák 

Ki fogja elkészíteni? 

Ki ellenőrzi a nevek, titulusok helyességét, pontosságát? 

Vannak-e tartalék névtáblák? 

Milyen módon lehet a vendégek számára névtábla rögzítését 

megoldani? 

Mikrofon, színpad 

Működik-e a hangosítás? 

Van-e tartalék felszerelés? 

Van-e megfelelő áramforrás? 

Szükség van-e konnektorra, elosztóra, hosszabbítóra? 

Ki felügyeli a rendszert? 

 



 49 

Kulcsszó Fontosabb kérdések 

Emelvény 

Milyen borítású lesz az emelvény (szőnyeg, fa, műanyag, stb.)? 

Szükség van-e világításra, fényforrásra? 

Szükség van-e pulpitusra? 

A pulpitusnak milyen lesz a megvilágítása? 

Ha TV-felvétel készül, milyen egyéb megvilágításra, óvintézkedésre 

lesz szükség? 

Zene 

Élőzene lesz? 

Ki lesz a zenekar? 

Milyen ellátást igényelnek (étkezés, szállás, pihenőhely, egyebek)? 

Mikor játszanak? (ünnepség előtt/alatt/után)? 

Mit fognak előadni? 

Mennyibe kerül a zenekar? 

Zászlók 

Milyen zászlókra van szükség? 

Megfelelően vannak-e kihelyezve? 

Biztonságosan vannak-e kihelyezve (pl. erős szél esetén)? 

Parkolás 

Hol lesz a parkoló? 

Szükséges-e őrzést biztosítani? 

Van-e parkolóhely mozgáskorlátozottak számára? 

Ki viszi a (VIP) vendégek autóit a parkolóba? 

Szóróajándékok, 

nyeremények 

Szükséges-e szóróajándék/nyereménytárgy? 

Milyen ajándékok/nyeremények legyenek? 

Milyen értékben? 

Ki és honnan fogja őket beszerezni? 

Elegendő áll belőlük rendelkezésre? 

Külön ajándékot szánunk-e a VIP-vendégeknek? 

Sajtókapcsolat 

Lesz-e fotózás? 

Van-e nyugodt, csendes hely a sajtótájékoztatóra, illetve a kérdések 

megválaszolására? 

Ki tartja a sajtóval a kapcsolatot? 

Mi kerüljön a sajtódossziéba? 

Elegendő számú sajtómappa áll rendelkezésre? 

Média értesítése 

Van-e a vendégek között a média által érdekesnek tartott személy? 

Mikor értesítsük a médiát az eseményről és a vendégekről? 

Ki fogja ezt a feladatot elvégezni? 

Köszönőlevelek 

Kiknek kell küldeni köszönőlevelet? 

(Résztvevők, vendégek, szervezők, médiaképviselők, stb.) 

Ki fogja megírni? 
Forrás: Nyárády- Szeles, 2005. alapján saját összeállítás 

 

2.3.5.1.Roadshow 

 

Napjainkban az eseménymarketing sláger-eszköze a roadshow. Utazó cirkusznak is 

nevezhetnénk, hiszen - sokan így értelmezik - elég hozzá egy kamionplató, két hangszóró, egy 

műsorvezető és néhány sztár, akik az adott vállalat(ok)/szervezet(ek) termékeit, szolgáltatásait 

népszerűsítik. A tényleges, illetve potenciális fogyasztók a nagyobb városokban már szinte 

hetente jutnak ilyen jellegű programokhoz. A vállalatok vezetői közül sokan érzik úgy, hogy 

bár az alapgondolat kitűnő – „Mohamed megy a hegyhez”-, mégsem szeretnének sokadikként 

beállni a sorba. A gondosan megtervezett programok, a jól kiválasztott helyszín, a megfelelő 

sztárok nem jelentenek elég biztosítékot a kampány sikerességéhez. A roadshow akkor lesz 
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hatásos a cég szempontjából, ha az pontosan illeszkedik a vállalat több éves 

marketingstratégiájába. A tömegeket mozgató roadshow-k helyett azok a vállalatok, amelyek 

egy speciális célcsoportot kívánnak elérni, igyekeznek az adott csoport szórakozási szokásait 

megismerni, és ahhoz igazítani a helyszínt, időt, programot – pl. a Nike éjszakai kosárlabda és 

focimeccseket szervez több angliai városban (Román, 2004).  

 

2.3.6. A szponzorálás 

 

2.3.6.1. A szponzorálás fogalmi meghatározása, története  

 

A külső PR eszközei közé sorolható a napjainkban egyre nagyobb jelentőséggel bíró 

szponzorálást is. Valamennyien találkozhatunk a PR ezen eszközével, egy sporteseményen, 

egy koncerten, vagy egy mozifilm megtekintésénél egyaránt. A gyakorlatban előfordul, hogy 

összekeverik, nem megfelelően használják a szponzorálás, támogatás, mecenatúra 

fogalmakat. 

 

Vizsgáljuk meg, miben hasonlítanak, és miben különböznek egymástól ezek a marketing-

kommunikációs eszközök (Fazekas-Nagy, 1994). 

A támogatás a Nemzetközi Reklámszövetség Globális Média Bizottsága meghatározása 

szerint: ”valamilyen független aktivitás pénzügyi vagy anyagi támogatása, amely nem függ 

szorosan össze a támogató vállalat kereskedelmi céljaival”. 

A szponzorálást a Nemzetközi Reklámszövetség a következőképpen határozta meg: „pénzben 

vagy más formában eszközölt befektetés valamely tevékenységbe, amiért cserébe az invesztáló 

fél a tevékenységhez kapcsolódó, üzletileg kiaknázható kereskedelmi potenciálhoz jut.”.   

 

A szponzorálásnak már az ókorban is volt jelentősége. A történetírók által fennmaradt 

esemény például: az ie. 65-ben Julius Caesar által finanszírozott gladiátorbemutató, amit az 

édesapja emléknek tiszteletére rendezett. Közismertebb Maecenas neve, aki Augustus császár 

embere volt, és őt bízta meg az uralkodó a szervezőkészséget, diplomáciai érzéket kívánó 

feladatokkal. Ha valamelyik művészt arra érdemesnek találta, akkor bőkezűen 

megajándékozta, támogatta. Így Maecenas lett a nagyvonalúság és a bőkezűség jelképe, a 

„mecénás”-ok őse, példaképe. 

A történelemben még számos hazai és külföldi példát említhetünk: Mátyás király (a 

humanizmus támogatója, pl. a Pozsonyi Egyetem megalapítója volt), a Széchenyi család 

(Széchenyi Könyvtár, Magyar Tudományos Akadémia, Lánchíd), Semsey Andor (fiatal 

kutatók támogatása), Esterházy Miklós (Beethoven, Haydn pártfogása), a Medici család 

(tudósok, festők segítése), Izabella királynő (Kolumbusz Kristóf hajóútjának lehetővé tevője) 

Ezek a pártfogók azonban nem szponzorálást végeztek, hanem adakozást, jótékonykodást, 

támogatást – elsősorban saját pénzükből áldoztak a jó ügyért.  

 

2.3.6.2. A szponzorálás céljai, feltételei, módjai 

 

A szponzorálás céljait két irányból lehet megközelíteni (Fazekas-Nagy, 1994). A kérdés az, 

hogy vállalattal kapcsolatos kommunikációt, vagy a vállalat termékeivel kapcsolatos 

kommunikációt szeretne a leendő szponzoráló alkalmazni. 

Az első esetről akkor beszélhetünk, ha a vállalatról alkotott pozitív véleményt szeretnénk 

erősíteni a lakosság körében, vagy ha a külső kapcsolatok ápolását szeretnénk megoldani, a 

munkatársakat kívánjuk motiválni, esetleg a vállalat nevét szeretnénk ismertebbé tenni. 

A második esetben a termékek bevezetése, a közvetlen értékesítés elősegítése szerepelhet a 

vállalati célok között.  
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A szponzorálás létrejöttéhez három feltételnek kell teljesülnie (Mónus, 2001): 

1. Legyenek olyan vállalatok/szervezetek, amelyek a finanszírozás szempontjából rá 

vannak szorulva más vállalatokra/szervezetekre. 

2. Szükségesek olyan cégek is, amelyek anyagi helyzetüknél fogva képesek az előző 

csoportot támogatni. Ez utóbbi támogatás azonban már nem olyan alapokon nyugszik, 

mint a mecénások támogatása – cserébe a piacon betöltött szerepüket szeretnék 

növelni, a fogyasztók tudatába szeretnének bekerülni. 

3. Ennek megfelelően a harmadik feltétel az, hogy a támogatandó csoport, esemény a 

köztudatban igen ismert legyen. Ilyenek például a sportesemények, a könnyűzenei 

koncertek.  

A szponzorálás leggyakoribb módjait az alábbiakban foglalhatjuk össze (Kovács, 2004): 

 Pénzbeli támogatás 

o Adott célra szabadon felhasználható pénzösszegek folyósítása. 

o Ösztöndíjak létesítése. 

o Alapítványok, egyesületek támogatása. 

o A szponzorálandó intézmény reklámfelületeinek tartós bérlése. 

 Természetbeni támogatás 

o A szponzorálandó tevékenység lebonyolításához szükséges eszközök, 

anyagok, szolgáltatások ingyenes biztosítása. 

o A szponzorálandó tevékenység lebonyolításához szükséges eszközök, 

anyagok, szolgáltatások kedvezményes juttatása. 

 Díjak, nyeremények felajánlása a szponzorált versenyek, vetélkedők számára.  

 

2.3.6.3. A szponzorálás folyamata a szponzoráló és a szponzorkereső oldaláról 

 

A szponzorálás folyamatának menetét a 16. ábra szemlélteti. A szponzoráló vállalat számára 

a helyzetelemzés után a vállalati kommunikációs célok meghatározása következik. Ezen belül 

ki kell jelölni a szponzorálási célokat, majd meg kell keresni azt a célcsoportot, akiket el akar 

érni szponzorálási tevékenységével. Ugyancsak szükség van a szponzorálás jogi feltételeinek, 

körülményeinek meghatározására, valamint a költségeket is ki kell számítani. A szponzorálási 

tevékenység elvégzése után pedig szükséges a szponzorálás hatásának mérése.  

Az a vállalat, egyesület, szervezet, amelyik szponzorálás útján szeretne anyagi vagy 

természetbeni juttatást szerezni, egy határozott küldetéssel, céllal kell, hogy rendelkezzen, 

amivel meg tudja győzni a támogatót arról, hogy jogosan szeretne plusz pénzhez, 

támogatáshoz jutni (Nyárády- Szeles, 2004 (b)) 
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16. ábra A szponzorálási terv folyamatábrája  
Forrás: Fazekas- Nagy, 1992 in: Nyárády-Szeles, 2004, b 455.o.  

 

FAZEKAS – NAGY (1992) az alábbi javaslatokat teszi a szponzorkeresők számára. 

 Tudd, ki vagy! – a szponzorkereső cégnek ismernie kell az eladni kívánt terméket, 

vagyis az ajánlatot. Elsősorban azzal kell tisztában lennie, ki a szponzorálandó 

esemény célközönsége, hogy megfelelő potenciális szponzort keressen fel. 

 Ismerd a potenciális szponzorokat! Meg kell vizsgálni a piacot, kik azok, akik szóba 

jöhetnek, szegmentálással ki kell választani a legmegfelelőbbeket. 

 Tedd vonzóvá az ajánlatot! Célszerű személyre szabottan megírni, kiküldeni, hogy ne 

tűnjön a másik fél számára tömeglevélnek. Az ajánlatnak minden apró részletet 

tartalmaznia kell. 

 Tarts személyes prezentációt! Az ajánlat szóbeli, hiteles bemutatása elősegítheti a 

leendő szponzoráló fél meggyőzését. 

A szponzorálás folyamata akkor fog realizálódni, ha a két fél marketingcéljai és célcsoportjai 

egybeesnek.  

A szponzorkereső és a szponzoráló kapcsolatát a 17. ábra mutatja be.  
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17. ábra A szponzor és a szponzorált közötti kapcsolatrendszer  
Forrás: Bruhn, 1987 in: Fazekas- Nagy, 1994. 182. o. 

 

2.3.7. A PR alkalmazási lehetőségei a turizmusban 

 

2.3.7.1. PR-ötletek turisztikai desztinációk népszerűsítése érdekében 

 

Az utazások esetében számos olyan lehetőséget kínál a PR, amellyel a szolgáltatások és a 

desztinációk reklámozására fordított költségek jelentős részét meg lehetne takarítani. A 

következőkben ezekre találunk néhány példát a világ egyik legismertebb marketing-

stratégájának ötleteiből válogatva (Ries-Ries, 2005). 

 

1.Guatemala 

Guatemaláról egy átlagember csak annyit tud, hogy Közép-Amerikában található szegény 

ország. Ez az információ kevés ahhoz, hogy felkeltse az ország iránt az érdeklődést. Azt már 

csak kevesen tudják, hogy Guatemala a maják kulturális központja volt, egészen addig, amíg 

a spanyolok meg nem hódították. Az ország területén több száz maja rom: városok, 

templomok, házak, lelhetők fel (18. ábra). Fel kellene tehát hívni a turista-célpontot keresők 

figyelmét arra, hogy milyen kincseket rejt ez az ország. 

Az is problémát jelent az ország számára, hogy igen sokan összekeverik a többi hat Közép-

Amerikában található országgal, közülük is elsősorban Panamával – a hasonló hangzás miatt. 

A PR-szakember szerint, ha egy névváltoztatással Guatemala helyett Guatemaya lenne az 

ország neve, egyszerre három gond is megoldódna. Egyrészt mindenki számára egyértelmű 

lenne a maja kötődés, másrészt könnyebben meg lehetne jegyezni, hogy a hasonló földrajzi 

elhelyezkedésű, illetve hangzású országok közül pontosan melyikben található a maja kultúra 
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öröksége, harmadrészt pedig az eredeti név mala-tagja (spanyolul = rossz nő) sem szerepelne 

az ország nevében. A névváltoztatással az ország mindenképp a média figyelmének 

középpontjába kerülne, s ez máris lehetőséget adna a turisták érdeklődésének felkeltésére. A 

névváltoztatásról megkérdezett helyi üzletemberek is jónak találták az ötletet, a fenti okok 

mellett azért is, mert – véleményük szerint – a jelenleg is ott élő maja leszármazottak, maja 

nyelvet beszélők elszigeteltsége is csökkenne.  

 

 
 

18. ábra Tikal's Pyramid II - Guatemala egyik fő maja korabeli látványossága 
Forrás: http://travel.nationalgeographic.com 

 

2. Peru 

Dél-Amerikában található ez az ország, amely évente átlagosan 400.000 turistát vonz – 

összehasonlításképpen Kolumbia ötször ennyi látogatóval büszkélkedhet. Peru fő turista-

csalogató látványossága a Machu Picchu, amely az egykori inka birodalom romvárosa (19. 

ábra). A látványosságot – hírességét tekintve - a párizsi Eiffel toronyhoz lehetne hasonlítani. 

A probléma az, hogy míg Párizsban igen sok érdekességet lehet megtekinteni – az Eiffel 

torony mellett, Peru csak erre az egy nevezetességére koncentrál. Az országnak szüksége 

lenne egy városra, ahol – többek között - a Machu Picchut is felkeresheti az odalátogató. A 

javaslat szerint Cuzco város lenne erre a legalkalmasabb. A neve azonban nem túl jól hangzik, 

ezért a szakember javasolja a Ciudad de las Incas-ra való változtatását. A névváltoztatás 

mögött az áll, hogy a Cuzco volt az inka kultúra központja, jogosan viselné tehát az Inkák 

városa nevet. Az új név a turisták számára egyértelműen beazonosítaná a helyet, ugyanakkor 

már nemcsak egy konkrét látványosság miatt utazna el Peruba, hanem egy egész város miatt.  

 

 
 

19. ábra Machu Picchu 
Forrás: http://www.livinginperu.com  

http://travel.nationalgeographic.com/
http://www.livinginperu.com/
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3. Sydney 

2000-ben Sydney-ben rendezték az olimpiát. A város Ausztrália legnagyobb városa, a 

Csendes óceán partján fekszik. Ennek apropóján hívták össze a város turisztikai 

promóciójával foglalkozó szakembereit, akiknek az volt a feladatuk, hogy egy Sydney-t 

népszerűsítő PR programot indítsanak. Ennek első lépéseként meg kellett fogalmazni, mit is 

jelentsen Sydney az emberek számára. (Pl. Párizs: a fények városa, Róma: az örök város, New 

York: a nagy alma).  

A szakemberek véleménye szerint az alábbi kritériumoknak kellett megfelelnie ennek a 

meghatározásnak: 

 A kifejezésnek sugallnia kell, hogy Sydney egy olyan világváros, mint Róma, Párizs 

vagy New York. 

 A kifejezésnek egy olyan elemet kell tartalmaznia, amely az egészet hihetővé teszi, 

vagyis akik ténylegesen ismerik a várost, azt mondják: „igen, ez így van!”. 

 A kifejezésnek alliterálnia (a szavak első hangja megegyezik – a szerző megjegyzése) 

kell a Sydney névvel – így könnyebben megjegyezhető az emberek számára. 

 A kifejezésnek összhangban kell lennie a Sydney-i Operaházzal (20. ábra), amely 

Sydney jelképe, s egyben a világ öt legismertebb épületének egyike.  

Ezen kritériumoknak – a szakemberek véleménye alapján – csak egy kifejezés felel meg: 

Sydney, a világ legkifinomultabb városa. (Kifinomult = sophisticated, a szerző megjegyzése.) 

Egyetlen dolog szól csak ellene: maga az ország. Ausztrália a bennszülöttjeiről, a 

bumerángról, Crocodile Dundee-ról (21. ábra), a vadonjairól híres, ami nem a 

„kifinomultság”-ot juttatja eszünkbe. Ez a probléma azonban nem okozhat gondot, hiszen 

ahogy New York sem egyenlő Amerikával, úgy Sydney sem Ausztráliával. Az emberek 

tudatában a földrajzilag egy helyen levő Sydney és Ausztrália két különböző helyet foglal el. 

A város kifinomult, az ország nem.  

 

 
 

20. ábra A Sydney-i Operaház  
Forrás: http://vimizo.com  

 

 

http://vimizo.com/
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21. ábra Paul Hogan, a Crocolie Dundee című film főszereplője  
Forrás:  www.solarnavigator.net 

 

2.3.7.2. A turizmus megjelenése a médiában 

 

PUTCZKÓ-RÁTZ (2003) tanulmányából a média-alkalmazások turisztikai lehetőségeit 

tekinthetjük át, egyúttal hasznos gyakorlati tanácsokat is találhatunk a turisztikai desztináció 

népszerűsítésének növeléséhez. 

A turizmus szempontjából a médiában való megjelenést az alábbi kategóriákba sorolhatjuk: 

 Utazási programok. 

 Történelmi városok felhasználása filmekhez, tévéprogramokhoz. 

 Új média használata. 

Az utazási programokat ajánló tv-, rádióműsorok, illetve szaklapok, napilapok száma egyre 

növekszik. Ha az adott desztináció kiválasztásra került a bemutatás céljából, akkor az egyik 

legfontosabb tanács, hogy célszerű együttműködni a filmet forgató stábbal, illetve a riportot, 

hanganyagot készítő csoporttal, annak érdekében, hogy a turisztikai szempontból kevésbé 

ismert vonzerők is kellő hangsúlyt kapjanak. Érdemes jó kapcsolatot kiépíteni a turizmussal 

foglalkozó újságcikkek készítőivel, pl. külön nekik szóló ismertető utak (study tour) 

szervezésével, premier eseményekre való meghívással, rendszeres sajtóközlemény, valamint 

információ küldésével az aktuális fejlesztésekről, programokról, különleges eseményekről. 

Arról sem szabad elfeledkezni, hogy más települések is ilyen jellegű PR tevékenységet 

folytatnak, tehát a mondandónk legyen eredeti és hírérték jellegű! 

 

Néhány példa az utazási programokat kínáló műsorokra, televíziós csatornákra  

(A műsorajánlót az adott csatorna állította össze, a szövegben dőlt betűvel szedve). 

 

1. Menetrend 

”A MeneTrend stábja a világ legérdekesebb helyeire kalauzolja el Önöket.  

 

Végh Feri a világ legizgalmasabb városaiba, tájaira viszi Önöket. Miközben utazik ő is 

mindent kipróbál, mindenben részt vesz, s igyekszik beférkőzni olyan helyekre is, ahová az 

átlag turista lehet, hogy nem jut el. Ami soha nem maradhat ki: a látványosságok, amelyek 

annyira újak, hogy nem kerültek még be a köztudatba. Meghökkentő modern építészeti 

alkotások, szobrok, kortárs művészet, cool múzeumok. Sőt gyakran még az is kiderül, épp mi 

http://www.solarnavigator.net/
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van épp divatban. Honnan öltözködik az utca embere, és honnan a szupergazdagok. 

Shopping, butikok, bevásárlóutcák. Mivel a kultúrának nagyon fontos része, hogy mit esznek, 

illetve mit isznak az emberek, Feri mindent kipróbál, amit a helyiek is fogyasztanak.” 

(www.rtlklub.hu)  

 

2. Itthon 

 

”Miközben sokan beutazzuk fél Európát vagy a fél világot, gyakran nem ismerjük szűkebb 

környezetünket, azaz hazánkat! A belföldi utazási magazin ezen próbál segíteni. 

A műsor célja, hogy megmutassa azt a vidéki Magyarországot, ami igenis fejlődik, ahol 

egymást érik a világszínvonalú wellness szállodák, ahol ínycsiklandozó ételeket ehetünk, ahol 

mennyei borokat ihatunk. Ahol fantasztikus emberekkel és kitűnő vendéglátással 

találkozhatunk!” 

 (www.rtlklub.hu)  

 

3. Kalandjárat 

 

„Kalandozás Kandász Andreával a világ körül - a műsorvezető barátnője, valamint operatőr 

férje társaságában járja a világot.” 

 (http://tv2.hu).    

 

4. Travel Channel műsorai 

 

Vannak olyan kereskedelmi csatornák, amelyek kizárólagosan az utazáshoz szorosan vagy 

lazán köthető műsorokat sugároznak, ilyen például a Travel Channel. 

 

„A Travel Channel inspiráló, tájékoztató és szórakoztató műsorai az utazás élményét 

egyedülálló, átfogó, színes és tárgyilagos módon mutatják be. Műsoraink eljuttatják nézőinket 

bolygónk minden sarkába akár exkluzív luxusutak, akár étkezési különlegességeket és 

tradícóikat bemutató, környezetbarát vagy hátizsákos kalandok szintjén.” 

(www.travelchanneltv.hu)  

 

A moziban vetített, illetve a televízióban sugárzott filmek pozitív hatása a turizmusban is 

megfigyelhető. Számos olyan történelmi eseményt bemutató fim készült, aminek 

következtében megnőtt az adott településre, területre látogatók száma.    

Ennek a tipikus példája Tunézia, ahol a „Csillagok háborúja” (10. ábra), valamint az „Angol 

beteg” forgatási helyszínének idegenforgalmi látványosságként (11. ábra) történő bemutatása 

jelentős, turizmusból származó bevételhez juttatja az országot.    

Budapest is egyre több nemzetközi produkcióban készült filmben szerepel, gyakran csak 

forgatási helyszínként, pl. az Evita című film esetében, amikor Buenos Aires szerepét töltötte 

be), de olyan film is készült, amelyik kifejezetten Budapestre épül, mint például az „Amerikai 

Rapszódia” amikor a film egy része ténylegesen Budapesten játszódik (Varsányi, 1999., 

www.neon.hu)  

 

http://www.rtlklub.hu/
http://www.rtlklub.hu/
http://tv2.hu/
http://www.travelchanneltv.hu/
http://www.neon.hu/
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22. ábra Ami a  „Csillagok háborúja” című filmben a Tatooin bolygó… 
Forrás: www.netmoon.com  

 

 
 

23. ábra …az a valóságban: idegenforgalmi látványosság a Szaharában 
Forrás: saját felvétel 

 

A filmes stábnak lehetnek olyan igényei, amelyek megvalósításához nagy körültekintésre, 

összehangolt munkára van szükség. Például a forgalom elterelése, az útjelző táblák, a boltok 

feliratainak letakarása. Ügyelni kell arra, hogy a helyi lakosok tisztában legyenek azzal, hogy 

mi és miért történik, az esetleges kellemetlenségekért előre is elnézést kell tőlük kérni. Olyan 

is előfordulhat, hogy a helyi lakosok statisztaként szerepelnek a filmben, egy-egy utcai 

jelenetben (24. ábra).  

A helyi önkormányzat a forgatásért általában díjat kér, ez ellensúlyozhatja a felmerülő 

költségeket. Ezen túl a filmes stáb közvetlenül használja a turisztikai termékeket, szállásra, 

étkezésre, egyéb vásárlásra, esti kikapcsolódási lehetőségekre. Ez is plusz bevételt jelent az 

adott város számára.  

Megjegyzendő, hogy a filmek hatására bekövetkezett látogatószám-növekedés általában igen 

rövid életű.  

 

http://www.netmoon.com/
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24. ábra Tömegjelenet az Evita című filmből 
Forrás: www.storyonline.hu  

 

Az új média, az internet használata hazánkban is egyre nő. A felmérések szerint az internet-

használók nagy része utazási információk szerzésének céljából ül le a számítógép elé. Az 

USA-ban az interneten vásárló háztartások 27%-a utazást is foglalt a számítógép segítségével. 

Az internet-használat globális növekedése előre láthatólag az utazási foglalások nagyszámú 

növekedését is maga után vonzza. Sok desztináció már rendelkezik külön turisztikai jellegű 

honlappal is, ahol kifejezetten az odalátogatók számára gyűjtik össze az adott helyen elérhető 

szállásokat, programokat, látványosságokat, eseményeket, közlekedési információkat. 

Emellett lehetőséget nyújt a visszajelzésekre is, az odalátogató vendég véleményének, 

visszajelzésének megismerésével.  

 

Hazai vonatkozásban az előzőekben bemutatott három kategóriából kettő összehangolásának 

példája a Magyar Turizmus ZRt  által létrehozott „Itthon Otthon van!” kezdeményezés (25. 

ábra)  amelyet egyrészt az MTV1-en sugároznak programajánló műsorként, másrészt az 

interneten is elérhető az http://www.itthonotthonvan.hu/ honlapon. Az oldal programokat, 

információkat kínál, régiók szerint vagy korosztályokra bontva, illetve az érdeklődési 

területnek megfelelően válogathatnak a kínálatból a honlapot felkeresők.  

 

   

 
 

  25. ábra A Magyar Turizmus ZRt logója 
Forrás: http://magyarturizmuszrt.tudakozo.hu/ 

 

 

http://www.storyonline.hu/
http://www.itthonotthonvan.hu/
http://magyarturizmuszrt.tudakozo.hu/
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2.3.7.3. PR-értékű cikkek a sajtóban 

 

Tekintsünk át néhány, a hazai sajtóban megjelent turisztikai jellegű cikket.  

(A megjelent újságcikk dőlt betűvel szedve).  

Érdemes megfigyelni az alábbiakat: 

 Mit sugall az egyes cikkek címe? Felkeltené-e az érdeklődésünket a téma iránt? 

 Megfelel-e a cikk a korábban leírt (2.5.4.1. alfejezet) szempontoknak? 

 Illik-e a cikk nyelvezete a megcélzott közönséghez?  

 Kedvet kaptunk-e a cikk elolvasása után a további információ-szerzéshez, vagy esetleg 

személyesen is megtekintenénk a bemutatott turisztikai desztinációt? 

 

1. „A János-hegyi Erzsébet-kilátó 100 éves”  

Megjelent: a Metropol című országos napilapban, az Utazás mellékletben, 2010. 

szeptember 6-án.) 

Bevezetés: 

Száz éve, 1910. szeptember 8-án avatta fel Bárczy István budapesti polgármester a 

Budapest legmagasabb pontján, a János-hegy 529 méter magas csúcsán álló Erzsébet-

kilátót. 

Fő szöveg: 

A János-hegyet korábban Pozsonyi-hegynek hívták, mivel állítólag ilyen messzire el 

lehetett látni a tetejéről. 

(Napjainkban kivételesen jó körülmények esetén látható a Mátra, a Bükk és a Balaton is.) 

Az 1900-as évek elején rögzült mai nevét vagy egy korábban a csúcsot díszítő Szent János 

szoborról, vagy Óvári János grófról, Budavár 1318-37 közti rektoráról kapta. 

 

Tetején sokáig csak egy fatorony állt, innen gyönyörködött Erzsébet királyné is a 

panorámában. 1902-ben javasolta Gluck Frigyes, a Pannónia szálló tulajdonosa, a 

Svábhegyi Egyesület elnöke, hogy építsenek ennek helyébe állandó kilátót. A cél 

érdekében a Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata gyűjtést 

indított, majd 1907-ben az ötletet felkaroló fővárosi vezetés is jelentős összeggel járult 

hozzá a költségekhez. Az eredeti terveket Klunzinger Pál készítette, ezeket dolgozta át 

neoromán stílusban Schulek Frigyes, a Halászbástya építője, a Mátyás templom 

megújítója. 

 

Az 1908-ban kezdődött építkezéshez a mai Libegő végállomásától kötélpályán vitték a 

követ a tetőre, a vizet a Sváb-hegyről szállították lajtos kocsin. A 23,5 méter magas, 

négyteraszos, kerek alaprajzú kőtorony tetejére 101 fokú csigalépcső vezet fel, a 

lépcsőházban pihenőfülkéket alakítottak ki. A kilátó neve Erzsébet királyné emlékét idézi, 

akinek Stróbl Alajos készítette szobrát az előcsarnokban állították fel. 1926-ban az 

Erzsébet-kilátó kapott először állandó díszkivilágítást Magyarországon. 

 

A második világháború után a kilátó sorsa kevéssé érdekelte az illetékeseket, a közönyt 

csak a Libegő 1970-es átadása oldotta némileg. A Kádár-korban ötágú vörös csillag 

virított a Budapest egyik jelképének számító épület tetején (ennek súlya alatt meg is 

roggyant az épület), de fenntartására továbbra sem költöttek, így leromlott műszaki 

állapota miatt be kellett zárni. Az 1980-as években részben felújították, s 1992-ben rövid 

időre megnyílt - a Vidám Színpad kezelésében, ez az intézmény üzemeltethette a vendéglőt 

is. 

 

Az inkább bakancsos turisták által látogatott hely azonban kevéssé volt alkalmas nagyobb 
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létszámú rendezvények számára, ezeknek a környezetvédelem szempontjai is határt 

szabtak. Több eredménytelen kísérlet és pályázat után 2001-ben fővárostól a XII. kerületi 

önkormányzat vette át a torony kezelését, és teljes felújítási munkákba kezdett. Az első 

ütemben a kilátó statikai szerkezetét erősítették meg, kicserélték a burkolatokat, ajtókat és 

ablakokat, megtisztították a kőfelületeket. 

 

A második ütemben a Pilisi Parkerdővel közösen megújították a Libegő és a kilátó között 

vezető sétautat, a csigalépcsőt, helyreállították az éttermet, díszburkolatot kapott a torony 

melletti terület és kiépítették a díszvilágítást, az újjászületett kilátót 2005. szeptember 17-

én adták át. Az Erzsébet-kilátó nemrégiben azzal szerepelt a hírekben, hogy innen 

készítették el a világ legnagyobb felbontású, 71,3 milliárd pixeles körpanorámás fotóját 

Budapestről. 

 

A cikkhez mellékelt kép (26. ábra) az Erzsébet kilátót ábrázolja.   

 

 

 
 

26. ábra A János-hegyi Erzsébet kilátó 
Forrás: www.metropol.hu  

 

 

2. „Négycsillagos szálloda nyílt Vásárhelyen”  
Megjelent a Magyar Hírlap című országos napilapban, 2010. szeptember 2-án. 

Bevezetés: 

Megnyílt Hódmezővásárhely első négycsillagos szállodája. A Best Western Hotel Ginkgo Sas 

1,4 milliárd forintból épült, a korábbi Fekete Sas Szálló szomszédságában. 

Fő szöveg: 

Új szállodát avatott Hódmezővásárhely. Az ünnepélyes megnyitón Navracsics Tibor 

miniszterelnök-helyettes elmondta: a beruházással a város példát mutathat az országnak 

vállalkozásfejlesztésből, hiszen a hasonló beruházásokon magyar kis- és középvállalkozások 

nőhetnek fel. A szálloda újabb lehetőséget jelent a befektetőnek és Hódmezővásárhelynek is: 

ablakot nyit a világra, a régióra és Magyarországra. „Egy ekkora beruházáshoz erős 

közösség kellett, bátor beruházó és partner önkormányzat” – tette hozzá Navracsics. 

 

Az 1600 négyzetméteres telken ötezer négyzetméter alapterületű, kilencvenegy szobás, 

hétszintes szálloda 1,4 milliárd forintos építési költségéhez a beruházó SK SAS Projekt 

Ingatlanhasznosító és Fejlesztő Kft. 377 millió forint uniós támogatást nyert a dél-alföldi 

operatív program pályázatán. A többi pénzt a Magyar Fejlesztési Bank hitele és a 

tulajdonosok önereje jelentette. A hotel építésének költségei tizenöt év alatt térülhetnek meg. 

 

http://www.metropol.hu/
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Az akadálymentesített, nemdohányzó szállodában a klimatizált szobák, lakosztályok mellett 

több konferenciaterem, bár, fitneszrészleg is helyett kapott, az épület alatt mélygarázst 

alakítottak ki. A hotel minden szintjén mozgássérültek részére kialakított szobák is találhatók. 

 

A magas minőségű létesítmény működésében környezetkímélő megoldásokat helyeztek 

előtérbe: a szálló fűtését és melegvíz-ellátását termálenergiával oldották meg. 

 

Az épület szintjeit Hódmezővásárhelyhez kötődő hírességekről nevezték el: a földszintről 

felfelé haladva Tornyai János, József Attila, Plohn József, Németh László és Bessenyei Ferenc 

nevét viselik az emeletek. 

 

A három konferenciaterem esetében a Rotary Club tevékenységére, Kiss Lajos és Ilosfalvy 

Róbert életművére emlékeztetnek az építtetők. Az épületben az ajtókon, szőnyegeken, képeken 

gyakran visszaköszön a szálloda egyik névadója, a létesítmény udvarán álló, mintegy 

százesztendős Ginkgo biloba, azaz a páfrányfenyő egyedi levele is 

 

A hódmezővásárhelyi szálloda a Best Western értékesítési lánchoz tartozik. A nyolcvan 

országban jelen lévő üzemeltető társaság mintegy négyezer hotelével a világ legnagyobb 

szállodaláncának számít. Több mint háromszázezer szobájából mintegy 86 ezer található 

Európában.  

 

3. „Szívasd meg magad!” 

Megjelent a Blikk című országos napilap 2010. szeptember 8-i számában 

Bevezetés: 

Azt hiszed kemény vagy? A Zemplén Kalandparkban majd kiderül! Ha azonban nem vágy 

erőpróbára, próbáld ki az őszi síelést! 

Fő szöveg: 

Tudd meg mennyire vagy kemény legény/leány a Zemplén Kalandparkban! Olyan mentális és 

fizikai erőpróbákon mehetsz itt keresztül, amelyeket garantáltan nem felejtesz el! 

Fák közé kifüggesztett kötelek, gerendák, kapaszkodók. Olyan helyzetekben lehet részük az ide 

érkezőknek, amiket eddig legfeljebb kedvenc kalandregény- vagy filmhősük élhetett át egy-egy 

izgalmas történet során. 

Miközben a pályarendszereken lévő feladatokra koncentrálnak, legyőzhetik saját korlátaikat 

mind fizikai, mind pszichikai értelemben. 

Az Európába egyedülálló sátoraljaújhelyi kalandparkot azonban nem csak ezért érdemes 

felkeresni.  

– Természetesen a kalandpálya az egyik legnépszerűbb, de a bobpálya is nagyon kedvelt a 

vendégeink körében – kezdi Szappanos István üzemvezető. Itt található ugyanis Európa 

második leghosszabb bobpályája, a maga 2275 méteres hosszúságával. –A bobozók öt perc 

alatt érhetnek fel, és körülbelül két perc alatt érnek le fék nélkül. 36 km/ órás sebességnél 

automatikusan alulról fékeződnek a kerekek. 

Ez a pálya azért is remek,mert meredek helyeken, az erdő közepén van, és bizony teljesen más 

élményt ad, mit a nyílt terepi siklás – mondja Szappanos István. Az erdő szerelmesei a 25 km-

es tanösvénnyel is megismerkedhetnek, itt a Zemplén csodálatos növény- és állatvilágát, 

geológia érdekességeit, történelmi, irodalomtörténeti értékeit is fel lehet fedezni.  

Emellett különlegesség, hogy a Zemplén Kalandparkban akár nyáron is lehet síelni. A 

műanyag sípálya a kilátótól indul, és a természetben gyönyörködni vágyók akár este is 

lecsúszhatnak. 

 

A cikkhez mellékelt képek a kalandpark egy-egy részletét ábrázolják (27., 28. ábra). 
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27. ábra A Zempléni Kalandpark akadálypályájának egyik eleme 
Forrás: www.blikk.hu 

 

 
 

28. ábra Bobpálya  
Forrás: www.blikk.hu 

 

2.3.7.4. Példák eseménymarketingre 

 

Az alfejezetben egy nagyváros, Szeged (Csongrád megye megyeszékhelye), valamint néhány 

kisebb település három-három, 2010-ben megrendezésre kerülő eseményei kerülnek 

bemutatásra. A példákat áttekintve, határozzuk meg a célközönséget, és elemezzük, milyen 

hatással lehet az esemény a település életére. A programok a www.iranymagyarorszag.hu 

honlap ajánlataiban szerepelnek. 

 

1. Szent Gellért Zenei Fesztivál (Zene, koncert) 

Rendezvény kezdete: 2010. szeptember 20., hétfõ  

Rendezvény vége: 2010. szeptember 26., vasárnap  

Helyszín: Szeged, Dóm, Szegedi Katolikus Ház, Móra Ferenc Múzeum  

A rendezvény plakátja a 29. ábrán látható. 

 

http://www.blikk.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.iranymagyarorszag.hu/
http://www.iranymagyarorszag.hu/info/szeged/
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29. ábra A Szent Gellért Zenei Fesztivál plakátja  
Forrás: www.iranymagyarorszag.hu (a) 

 

2. Szegedi Paprikafesztivál és Csongrád Megyei Paprikasó (Bor, étel) 

Rendezvény kezdete: 2010. október 1., péntek  

Rendezvény vége: 2010. október 3., vasárnap  

Helyszíne: Szeged, Dugonics tér 

Leírása: A Rendezvényház Nonprofit Kft. által szervezett Szegedi Paprikafesztivál és 

Csongrád Megyei Paprikasó célja, hogy fölhívja a figyelmet a magyar konyha máig 

legnépszerűbb fűszerére, illetve a növényt termelő gazdákra.  

Színes, zenés vásári forgatagban találkozhatunk Paprika Jancsival, Kinizsi Pállal, a 

Sárkánnyal, a gyerekek kipróbálhatják a csúzlizdát, s aki megéhezik azt paprikás 

finomságok, várják. 

Az idei paprikafesztivál október 1-jén zenés-táncos nyitómenettel kezdődik, s a 

háromnapos rendezvényen több mint harminc kulturális program, kézműves- és 

paprikavásár, családi és gyermek programok, koncertek várják az érdeklődőket.  

Koncertek: Kaláka, Role, Ghymes, Misztrál, Holdviola, Varga Miklós 

 

3. Armel Operaverseny és Fesztivál a Mezzo és a Duna Televízióval (zene, koncert) 

Rendezvény kezdete: 2010. november 3., szerda  

Rendezvény vége: 2010. november 17., szerda  

Helyszíne: Szeged, Szegedi Nemzeti Színház 

Leírása: Az Operaverseny és Fesztivál 2010-ben harmadik alkalommal kerül 

megrendezésre. Alapelveiben és szerkezetében túllép a hagyományos énekverseny 

keretein, hiszen ezen a versenyen nem feltétlenül a legkülönlegesebb hangi 

adottságokkal rendelkező, legjobb énektudású fiatal operaénekes nyer, hanem az, aki a 

legmagasabb színvonalon képes ötvözni a műfaj összes szakmai kívánalmát: az 

operaéneklést, a színpadi mozgást és a színészi alakítást. 

Ahhoz, hogy az énekesek komplex előadói teljesítményét megítélhesse a zsűri és a 

közönség, különböző előadások szereplőiként kell látniuk őket. Ezért az Operaverseny 

minden évben öt produkciót hoz létre, öt különböző ország operaházában.  

Ezek mindegyike bemutatásra kerül a versenyt záró fesztivál keretében, ahol nem 

csupán a versenyszerepek birtokosai, de maguk a produkciók is versenyeznek a 

fődíjakért. 

 

http://www.iranymagyarorszag.hu/
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4. Hetedhét Pásztortüzek (Bor, étel) 

Rendezvény időpontja: 2010. szeptember 25., szombat  

Helyszíne: Erdőbénye  (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 

Leírása: Ezen a napon a faluban pincéről-pincére sétálgatva szippantanánk bele az 

őszbe. Kezünkben, szájunkban ó bor, s helyi étel. A napnyugtát a falu fölött található 

Mulató-hegyről néznénk közösen. 

Programok: szőlőpréselés és borkészítés, puttonyváltó verseny a Mulató-hegyen 

pásztortüzek és dudakoncert gyerekprogramok - báránysimogató. Gasztronómia: őszi 

bárány és birkaételek, szőlőből készült desszertek, lekvárfőző verseny.  

 

5. Pincesori Mulatságok Balatonfőkajáron (Népművészet, folklór) 

Rendezvény időpontja: 2010. szeptember 18., szombat  

Helyszíne: Balatonfőkajár Karika-hegy (Veszprém megye) 

Leírása: Az esemény a szinte egyedülálló Karika-hegyi pincesoron, illetve közvetlen 

környezetében zajlik, ahol népművészeti kirakodó vásár, népdal- és néptánccsoportok, 

vásári komédia és még sok érdekes program várja a vendégeket.  

 

6. I. HB Kupa Nemzetközi Hőlégballon Verseny (Sport) 

Rendezvény kezdete: 2010. szeptember 25., szombat  

Rendezvény vége: 2010. szeptember 30., csütörtök  

Helyszíne: Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. és az egész város területén (Hajdú-Bihar 

megye)  

A programajánlathoz készült fotó a 30. ábrán látható.  

 

 
 

30. ábra Hőlégballon-fesztivál  
Forrás: www.iranymagyarorszag.hu (b) 

 

 

A példákat a speciális eseménymarketing kategóriába tartozó roadshow zárja.  

(Értelemszerűen itt nem az olvasónak kell kitalálnia a roadshow célcsoportját). 

 

7. Fesztiválok Éve roadshow egyetemistáknak és főiskolásoknak 

Rendezvény kezdete: 2010. április 22.  

Rendezvény vége: 2010. május közepe   

http://www.iranymagyarorszag.hu/info/erdobenye/
http://www.iranymagyarorszag.hu/info/balatonfokajar/
http://www.iranymagyarorszag.hu/
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Helyszín: Szent István Egyetem – Budapest és Gödöllő, Nyíregyházi Főiskola, Modern 

Üzleti Tudományok Főiskolája – Budapest és Tatabánya, Zsigmond Király Főiskola 

Budapest, Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapesti Kommunikációs Főiskola, 

Miskolci Egyetem és Dunaújvárosi Főiskola 

 

Leírása:   a főiskolások és egyetemisták egy roadshow keretében találkozhatnak a 

ismerkedhetnek a 2010. évi fesztiválokkal. A Magyar Turizmus Zrt. több budapesti és 

vidéki felsőoktatási intézménybe is ellátogat, ahol a fiatalok nem csupán a 

fesztiválokról és a belföldi turisztikai kínálatról kaphatnak első kézből információt, 

hanem több játékban is összemérhetik tudásukat. A fesztiválokat legjobban ismerő, 

legügyesebb és legszerencsésebb hallgatók fesztiválbelépővel is gazdagodhatnak. A 

hallgatók a tanmenet részeként a Fesztiválok Évének kulisszatitkaiba is 

betekinthetnek: első kézből szerezhetnek gyakorlati ismereteket a nemzeti turisztikai 

marketingszervezet működéséről és a témaévek hátteréről, továbbá játékos feladatok 

segítik tudásuk gyarapítását a fesztiválok világáról, illetve a turisztikai marketingről.  

A fesztiválok világát megidéző road show-t a Zrt. az intézményi programokhoz 

(például karriernap, egyetemi napok stb.) kapcsolja, ami a hallgatóság hatékonyabb 

elérését eredményezi (www.turizmusonline.hu).  

 A Magyar Turizmus Zrt. Témához kapcsolódó logóját a 31. ábrán láthatjuk.  

 

 
 

31. ábra A Magyar Turizmus Zrt. „Fesztiválok Éve, 2010” programsorozat logója 
Forrás: http://fesztival.itthon.hu 

 

2.3.7.5. Példák a szponzorálásra 

A turizmusban alkalmazott szponzorálások esetében néhány speciális típussal találkozhatunk. 

Ennek elsősorban az az oka, hogy a turisztikai vállalkozások döntő része a kis-, illetve a 

középvállalkozások kategóriájába tartozik, amelyek nem tudnak jelentős pénzeket 

elkülöníteni marketingkommunikációs tevékenységre. A nagyobb vállalatok, például 

légitársaságok, szállodák esetében a saját szolgáltatással történő szponzorálás a jellemző.  

Ez a módszer jó lehetőséget ad arra, hogy a kihasználatlan kapacitásokat hasznossá tegyék. Pl. 

holt szezonban a félig telt szállodában könnyen el lehet szállásolni egy vetélkedő nyerteseinek 

családját – ez nem jelent különösebben plusz kiadást a hotel számára, ugyanakkor a 

nyereményjátékhoz kapcsolódva igen sokan megismerhetik a nevét (Kovács, 2004).  

Néhány gyakoribb módszer: 

 Jutalmak, nyeremények ajándékozása - pl. tehetségkutató műsorok, valóságshow-k, 

televíziós vetélkedők, stb. fődíjaként. A díjat felajánló cég neve többször is elhangzik 

az adás során, s nyereményt is általában a vállalat képviselője adja át.  

http://www.iranymagyarorszag.hu/info/szeged/
http://www.turizmusonline.hu/
http://fesztival.itthon.hu/
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 Útifilmes, játékfilmes stábok utaztatása, elszállásolása, étkeztetése – ennek fejében a 

szálloda vagy utazási iroda neve szerepel a támogatók listáján, esetleg a filmben 

szerepelnek színhelyként, vagy közlekedési eszközként. 

 Pénzbeni, természetbeni támogatás – expedíciók, utazáshoz kapcsolódó 

sporttevékenységek támogatása. A természetbeni támogatás jelenthet utaztatást, 

elszállásolást.  

 Jótékonysági akciók – egyes csoportok (pl. idősek, mozgássérültek) kedvezményes 

vagy ingyenes utaztatása. Igen gyakori szponzorálási mód utazásszervezők, 

busztársaságok részéről.  

A 2008-ban rendezett I. Szponzorációs Sympóziumon az érdekeltek több oldalról is 

megvilágították a nehézségeket. A turizmus szemszögéből érdemes megismerni Márta István, 

a Művészetek völgye igazgatójának véleményét. Nemzetközi statisztikai adatokkal 

bizonyította: „míg a Magyarországon rendezett, több milliárd forintos forgalmat generáló, 

több mint 3000 rendezvény esetében a saját forrás az összköltségvetés 34 százalékát, Nagy-

Britanniában a büdzsé 42 százalékát teszi ki, miközben az állami támogatás az itthoni 18 

százalékkal szemben a briteknél 0 százalék. Szerinte a szponzorációs tevékenységnek Európa 

nyugati részén hagyománya, története, kultúrája van, éppen ezért a fesztiválok ott sokkal több 

lábon élnek, mint hazánkban”. Gerendai Károly, a Sziget Kft. ügyvezetője ezzel kapcsolatban 

így vélekedett: „a fesztiválok állami támogatása bizonyos esetekben káros is lehet, mert 

károsan változtathatja meg a fesztiválszervezők és fesztiválok közötti piaci viszonyokat” 

(www.infovilag.hu).  

 

 2.4. Vásárok és kiállítások szerepe a turisztikai termékek értékesítésében 

 

A kiállítások és vásárok – mint marketingkommunikációs eszköz - a szakirodalmak egy 

részében a PR eszközeként szerepel – lásd a 2.4.3. alfejezetet,  más szerzők véleménye szerint 

viszont a PR mellett a BTL eszközök egyike (1.4. fejezet). A könyv témáját tekintve a 

turizmus életében kiemelkedő marketingkommunikációs eszköznek tekinthetjük a kiállítások 

és vásárok szervezését, ezért külön fejezetben tárgyaljuk a témát. 

 

2.4.1. Kiállítási alapfogalmak 

 

Ha megkérdeznénk az átlagembert arról, hogy a rendezvény elnevezésére melyik a helyes 

kifejezés: a kiállítás vagy a vásár – valószínűleg nem kapnánk pontos választ. E dilemma 

olykor a szakemberek számára is fejtörést okoz. Nemcsak a magyar nyelvben látszódik e 

kettősség, hanem például az angolban is megfigyelhető: exhibition – fair, németül: austellung 

- messe, illetve francia nyelvterületen az exposition – foir kifejezéseket használják.  

A kiállításnak és a vásárnak közös jellemzője, hogy időben és térben behatárolt, általában 

rendszeresen megismétlődő rendezvény, ahol nagyszámú kiállító egy vagy több ágazat 

lényeges termékeit/szolgáltatásait mutatja be, valamint az eladást elősegítve információkat 

kínál a nagybani vásárlóknak, viszonteladóknak és a végleges felhasználóknak.  

A különbség a két kifejezés között az (s ez egyben választ is ad a kezdő kérdésre), hogy a 

vásárokon fizikailag is jelen van a bemutatott áru, gyakran a helyszínen is megvásárolható, 

míg a kiállításokon a felkínált termék/szolgáltatás megjelenése nem kötelező, az odalátogató 

gyakran csak információt kaphat róla (Bálint, 2006).  

E fenti különbség egyben magyarázatul is szolgál arra, hogy miért használják igen gyakran a 

„Kiállítás és vásár” elnevezést (32. ábra). 

 

http://www.infivilag.hu/
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32. ábra Egy turisztikai kiállítás és vásár hirdetése 
Forrás: www.programturizmus.hu 

 

2.4.2. Kiállítások, vásárok történeti áttekintése 

 

A vásárok a középkori munkamegosztás (földművesek, kézművesek) hatására jöttek létre. A 

városban lakó kézművesek már nem tudták maguknak megtermelni a szükséges élelmet, a 

falvakban maradó jobbágyok pedig egyre több fölösleget termesztettek. Így a piacon, 

vásárokon lehetőség nyílt arra – kezdetben árucserével, majd pénzzel – hogy mindenki 

hozzájusson a számára szükséges termékhez.  

A mai, modern vásárok nem ezekből a piacokból, hanem a világkiállításokból 

származtathatók. 1851-ben rendezték meg Londonban az első világkiállítást. Viktória királynő 

1851. május 1-jén 30.000 érdeklődő előtt nyitotta meg a Great Exhibition-t. Huszonnyolc 

ország kb. 14.000, elsősorban angol kiállító cége mellett mintegy 3000 magánszemély is 

bemutatta alkotásait.  Hat kategóriában (nyersanyag- és késztermék, gépgyártás, manufaktúra-

termékek, fazekasság; fém-, fa- és kőgyártmányok valamint rövid- és vegyesáruk, 

szépművészet), 32 612 tárgyat sorolt fel a kiállítás katalógusa.  A kiállítás öt és fél hónapig 

volt nyitva, ezalatt az idő alatt 6 millió érdeklődő tekintette meg. A világkiállítások kezdetben 

még egyetlen, hatalmas épületben mutatták be az alkotásokat. A Londoni Világkiállításon ez 

az épület a Crystal Palace (Kristálypalota) volt (33., 34. ábra). A hatalmas palota érdekessége, 

hogy szétszedhetőre tervezték, a Világkiállítás után 17 hét alatt lebontották és áthelyezték. 

Sokáig kiállítócsarnokként működött, majd 1936-ban leégett (Gál, 2008). Az első 

világkiállítást sorban követte a többi is, jelenleg (2010-ben), a Sanghaji Expór eseményei 

zajlanak.  

 

 
 

33. ábra A Crystal Palace  
Forrás: www.geographic.hu 

http://www.programturizmus.hu/
http://www.geographic.hu/
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34. ábra A Crystal Palace belülről 
Forrás: www.flatrock.org  

 

2.4.3. Kiállítások, vásárok főbb jellemzői 

 

A kiállítások legfontosabb jellemzőit BÁLINT (2006) az alábbiakban foglalja össze: 

 A kereslet és a kínálat koncentrált megjelenése. 

 A kiállítók számára lehetőség nyílik prezentációra és demonstrációra – a termékeikkel, 

szolgáltatásaikkal kapcsolatosan. 

 A felmérések alapján a vásárok hatékony komplex marketing eszköznek tekinthetők, 

 A kiállítások egyfajta tükörként is szolgálnak - a gazdasági helyzetet illetően. 

 A vásárok igen jó lehetőséget nyújtanak a szervezet számára fontos célcsoportok 

elérésére. 

A vásárokon való részvétel sok előnnyel jár az ott szereplő vállalatok számára. Ezek közül a 

legfontosabbak JÓZSA (2000) szerint: 

 A vásár koncentrálja a potenciális vevőket, fogyasztókat, lehetővé teszi a velük való 

személyes találkozást; 

 Azonnali visszajelzést kaphat a cég a termékeiről / szolgáltatásairól; 

 Lehetőség van új üzleti partnerek, személyek megismerésére; 

 A cég részére egy bemutatkozási lehetőség, reklám, PR eszköz, amely hozzájárul a 

vállalati IC kialakításához, megerősítéséhez; 

 

2.4.4 A kiállításokon való részvétel céljai 

 

A kiállításokon a szervezet szempontjából számos célkitűzés megvalósítható. JOBBER 

(1998) tizenegyet említ munkájában: 

1. Árubemutatási lehetőség – jó alkalom arra, hogy a vállalat a termékeit megismertesse 

a piac különböző érdeklődésű közönségével. 

2. A fogyasztókban elősegítik a márkatudatosság kiépülését. 

3. Megerősíthetők a már meglévő vevőkapcsolatok. 

4. Szolgáltatás-bemutatásra is lehetőség nyílik. 

5. Felmérhető a vásárlói magatartás (pl. a látogatókkal helyben kitöltetett kérdőívek 

segítségével). 

6. Információkat lehet szerezni a versenytársakról. 

7. Elősegíti az új termék bevezetését;. 

8. A vállalat újabb viszonteladókat, közvetítő kereskedőket szerezhet – termékei 

értékesítésére. 

http://www.flatrock.org/
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9. Fejleszthető a vállalat imázsa; 

10. A vásárlók panaszainak, reklamációinak kezelése – a vállalat szolgáltatásaival, 

termékeivel kapcsolatban 

11. A kiállításokon, vásárokon az értékesítésre is lehetőség nyílik. 

 

A fenti célkitűzéseket mátrixba rendezve 4 fő csoportot lehet elkülöníteni – a vevők, valamint 

a célkitűzések alapján (10. táblázat).  

 

10. táblázat A kiállítás célkitűzései 
 

 Értékesítési célkitűzések Nem-értékesítési célkitűzések 

Meglévő vevők 

Kapcsolatok fenntartása, 

Termékelőnyök közvetítése, 

Szolgáltatási problémák, 

További eladások ösztönzése 

 

Imázs megőrzése 

Termékek bemutatása, 

Piaci versennyel kapcsolatos 

információk összegyűjtése, 

Termékkiállítások kiszélesítése 

Potenciális vevők Kilátásban lévő szerződések, 

Igények meghatározása, 

Termékelőnyök közvetítése, 

Utánajárási vagy eladási 

elkötelezettség 

Imázs kiépítésének elősegítése, 

Termékek bemutatása, 

Piaci versennyel kapcsolatos 

információk összegyűjtése 

 
Forrás: Bonoma, 1985 in: Jobber, 1998., 381. o. 

 

Egy, a nyolcvanas években végzett felmérésben kimutatták, hogy a megvalósítható célok 

közül a szervezetek elsősorban az alábbiak miatt vannak jelen a kiállításokon, vásárokon: 

 Információgyűjtés, tudakozódás. 

 Új termék vagy szolgáltatás bevezetése. 

 A versenytársak ottléte. 

 Viszonteladók, közvetítő kereskedők toborzása. 

A 2003-as német felmérés szerint már az alábbiak szerint rendeződött át a célok fontossága 

(Bálint, 2006). A megkérdezettek (kiállítók) 90%-a új termékeit szeretné bemutatni, a 

törzsvevőkkel való kapcsolatát kívánja erősíteni, illetve a vállalkozásának, termékének 

imázsát szeretné javítani. 76% új piacokat keres, 69% új üzleteket szeretne megkötni, 62% új 

együttműködő partnerek megtalálását reméli, 57% pedig a vevőkapcsolatok ápolását, a 

piackutatást, valamint a termékeinek elfogadtatását szeretné megvalósítani.  

 

2.4.5. A kiállításokon, vásárokon való megjelenés szervezési kérdései 

 

A kiállítás szervezése kétféle módon történhet: saját erőből, vagy kiállítás-szervező 

segítségével. Ez utóbbiak egyik híres képviselője az angol Montgomery International Ltd. Az 

általuk összeállított útmutató 55 olyan lényeges lépésből áll, ami elengedhetetlen a jó kiállítás 

létrehozásához.  

1. „Levél a vásár vagy kiállítás szervezőinek a vásárról szóló információk és 

részvételi formanyomtatványok beszerzése érdekében. 

2. Válasz után az anyagok tanulmányozása, a vásárszabályzat részletes elolvasása. 

3. Megfontolt döntés a részvételre vonatkozóan. 

4. Egyben döntés arról is, hogy összességében mennyi pénz szánható az adott 

kiállításra.  

5. A helyfoglaló jelentkezési lap határidőre történő elküldése és a visszaigazolás után 

a helydíj esedékes részének átutalása. 
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6. Levél az illetékes kereskedelmi kirendeltségnek, a részvételi szándék bejelentése, 

tanács és segítségkérés a fentiekkel kapcsolatban.  

7. Már meglévő helyszíni kereskedelmi kapcsolatok tájékoztatása a tervekről. 

8.  Döntés kiállítás-szervező cég vagy kivitelező vállalat bevonásával kapcsolatban. 

9.  Megbeszélés a szervezésben, tervezésben érdekelt munkatársakkal a feladatokról. 

10.  Ajánlatok bekérése kivitelezőktől, építészektől. 

11. A bemutatásra kerülő termékek kiválasztása. 

12.  A termékbemutatás módszereinek és formáinak egyeztetése az áru- és 

propagandaszakértőkkel. 

13.  A szervezésre vonatkozó részletes ütemterv kidolgozása. 

14. Most már részletes költségvetés készítése. 

15. Tervező kijelölése és eligazítása. 

16.  Tájékozódás az utazási lehetőségekről, szükséges úti okmányokról, előírásokról.  

17. A vásárigazgatóságnál stand, bútor, stb. esetleges megrendelése, feltétlenül villany 

és víz bekötés, telefon, takarítás, növények előzetes rendelése. 

18.  Szállítmányozó kiválasztása (otthon és a helyszínen), a kapcsolatos határidők és a 

szükséges okmányok egyeztetése. 

19.  A kiállítás építészeti tervének jóváhagyása. 

20. Fotók, grafikák beszerzése. 

21. Az építészeti terv elküldése a vásárigazgatóságnak. 

22. Anyagok készítése a katalógus részére. 

23. Lefordítása és a szükséges határidőre történő eljuttatása a szervezőknek.  

24. PR (reklám)- terv elkészítése. 

25. A kiállítás és a reklámanyagok szövegkönyvének összeállítása. 

26.  A megfelelő hazai és külföldi reklámügynökök kiválasztása. 

27. Döntés arról, hogy szükség lesz-e audiovizuális eszközökre és gondoskodás róluk.  

28. Most kell eldönteni azt is, hogy lesznek-e úgynevezett attrakciók a kiállításon 

(divatbemutatók, árudemonstrációk, közvetlen árusítás). 

29. A reprezentációs szükséglet, a kereskedelmi ajándékok beszerzése vagy 

megrendelése.  

30. Döntés arról, hogy lesz-e fogadás, sajtófogadás, szimpózium, előadás stb., ezek 

helyének lefoglalása, az időpont meghatározása és szükség esetén a várható 

vendégül-látás megrendelése. 

31. Fotós felkérése. 

32. A fordítások, lektorálások elvégeztetése. 

33. A szükséges szállodai szobák lefoglalása. 

34. Az utazási terv elkészítése, illetve a stand személyzetének kijelölése. 

35. Az utazás legcélszerűbb módjának kiválasztása, repülő vagy más jegyek, bérelt 

gépkocsik megrendelése. 

36. Vízumok beszerzése. 

37.  Intézkedés biztosítási ügyekben. 

38. A vásárigazgatóságtól belépők, parkoló-cédulák, kitűzők megkérése.  

39. A szállítmányozási és vámokmányok határidőre történő elkészítése. 

40. Részletes és konkrét tárgyalások a helyszíni képviselőkkel, ügynökökkel, a 

lehetséges kereskedelmi feltételek pontos tisztázása. 

41. A nyomtatásra kerülő anyagok leadása. 

42. A hirdetések anyagának komplett elkészíttetése. 

43. A direct mail lista összeállítása. 

44. Az elfogadott árajánlatok, példányszámok, mennyiségek visszaigazolása.  

45. Az installáció, tablók, egyéb dekoráció elkészítése. 
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46. A bemutatásra kerülő áru és az installáció, a felszerelések útnak indítása és jelzés 

a helyszíni szállítmányozóknak. 

47. Kapcsolatfelvétel a helyszíni vámhatósággal. 

48. A hivatalok, kamarák tájékoztatása a kiállításról. 

49. Hostessek és tolmácsok szerződtetése helyszíni munkára. 

50. Direct mail anyagok, meghívók kiküldése. 

51. Tárgyalás a vásárigazgatóság, reklámügynökség, szállítmányozó képviselőivel a 

helyszínen.  

52. Részletes megbeszélés a helyszíni munkatársakkal. 

53. A helyszínen a kiállítás üzemeléséhez és a vendégek kínálásához szükséges 

anyagok beszerzése. 

54. A kiállítás "leüzemelése", beleértve a PR akciók lefolytatását. 

55. Intézkedés a kiállítás felszámolásáról és a hazaszállítmányozásról.” (Józsa, 2000). 

 

A Montgomery által részletesen meghatározott feladatok között olvasható a „stand” kifejezés. 

Ez azt a helyet jelöli, ahol a kiállítók bemutatják termékeiket, szolgáltatásaikat. Lényeges, 

hogy figyelemfelkeltőek legyenek – a látogatók számára, ugyanakkor az üzletkötés optimális 

körülményeit is lehetővé tegyék.  A 35-37. ábrán néhány érdekesebb stand látható. 

 

 
 

35. ábra Debrecen standja az Utazás Kiállításon (2009) 
Forrás:  http://iranydebrecen.hu  

 

 
 

36. ábra A Közép-Dunántúli régió standja az Utazás Kiállításon (2010) 
Forrás:  http://www.tata.hu  

http://iranydebrecen.hu/
http://www.tata.hu/
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37. ábra A bikali Élménybirtok standja az Utazás Kiállításon (2010) 
Forrás:  http://zipp.hu  

 

 

2.4.5.1. A kiállítások költségei 

 

A szervezet számára - a kiállításon való részvétel döntésekor - fontos tényező a költség. 

Joggal vetődik fel a kérdés: megéri-e a vállalatnak a kiállításon való megjelenés, s ha igen, 

mekkora anyagi és nem anyagi előnye fog ebből származni. Ennek megválaszolására előzetes 

kalkulációt kell alkalmazni, melynek az első lépése a költségek kiszámítása. Ezen összegek a 

kiállítástól függnek, de – külföldi rendezvény esetében - általánosságban a 38. ábrán 

bemutatott megoszlást mutatják. Abban az esetben, ha hazai szervezésű kiállításon kíván a 

cég részt venni, az utazási költségek aránya alacsonyabb lesz (Bálint, 2006). 

 

 
 

38. ábra A külföldi kiállítás költségeinek megoszlása  
Forrás: Bálint, 2006. alapján – saját szerkesztés 
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12% 
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stand személyi ktsg + utazás

bérleti díj szolgáltatás ktsg

szállítás, biztosítás egyéb

http://zipp.hu/
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A kiállításon való részvétel hasznát előre lehetetlen kiszámítani. A helyszínen, illetve a 

kiállításhoz kapcsolódva létrejött üzletkötések értéke ugyan összegezhető, de azt nem lehet 

számszerűsíteni, hogy egy sikeres bemutatkozás a későbbiek során hány potenciális ügyfelet, 

mekkora forgalmat generál. Ebből adódik, hogy egyes szakemberek szerint a kiállításokon 

való részvétel felesleges rongyrázás, pénzkidobás, míg mások azon a véleményen vannak, 

hogy a jelenlét már önmagában is megéri, PR-üzenete van (Kovács, 2004). 

 

2.4.5.2. A kiállításon való részvétel főbb szempontjai  

 

Ha egy vállalkozás eldöntötte, hogy a kiállításon való részvétel – az adott piaci körülmények 

között – megfelelő marketingkommunikációs eszköz a számára, akkor is kell még néhány 

kérdésben döntenie.  

 

Először is, ki kell választani a számára legmegfelelőbb rendezvényt. Napjainkban a 

kiállítások, vásárok széles spektrumából lehet válogatni. A kiválasztás szempontjainál a 

következőket érdemes figyelembe venni: 

 A kiállítás jellege (szakkiállítás vagy általános tematikájú), 

 A rendezvény földrajzi elhelyezkedése (hazai vagy külföldi, ha ez utóbbi, milyen 

távolságra van), 

 A potenciális látogatók köre (megegyezik-e a cég célcsoportjaival), 

 A kiállítás időpontja (pl. téli vagy nyári utazásokat kínál az iroda), 

 A kiállítás költsége (összességében az eredményessége) 

 A rendezvény hírneve (mennyire ismert, milyen a kapcsolata sajtóval, mennyire jó a 

megközelíthetősége, stb.). 

Ezen pontok figyelembevétele alapján lehet hatékonyan szűkíteni a kínálatot. Ha sikerült a 

cégnek kiválasztania a megfelelő lehetőséget a bemutatkozásra, érdemes még egyszer 

átgondolni a legfontosabbat: a vállalat álláspontja, koncepciója, egybe esik-e a kiállítás fő 

céljaival (Bálint, 2006).  

 

A 11. táblázat -a teljesség igénye nélkül – néhány Magyarországon megrendezésre kerülő, 

turizmussal összefüggő rendezvényt mutat be, szemléltetve, hogy 2 hónap alatt is milyen 

változatos lehetőségek közül válogathatnak a cégek.  

 

11. táblázat Néhány hazai, turisztikai vonatkozású rendezvény 
 

A rendezvény 

Neve Helyszíne Időpontja Rövid leírása 

IV. 

Főszezon - 

Belföldi 

turisztikai 

kiállítás és 

szállásbörze 

 

West End 

City 

Center, 

Budapest 

2010. 

szeptember 

17-19. 

Ismét divat lett itthon utazni. Nyáron és a hosszú 

hétvégéken szinte kiürül Budapest és a többi 

nagyváros. Szinte futótűzként terjed egy-egy jó 

szálloda, szabadidős vagy kulturális program híre, 

s ha belföldi kirándulást tervezünk, nem árt ideje 

korán gondoskodnunk a szállásfoglalásról. A 

gazdasági válság hatására is egyre többen töltik a 

szabadságukat belföldön, s fedezik fel (újra) a 

magyar tájak szépségeit. 

A belföldi turizmusnak 2007 előtt mégsem volt 

alkalma önálló kiállítási megjelenésre, a 

magyarországi szálláshelyek, szolgáltatók 

rendszerint a külföldi utakat kínáló utazási irodák, 

http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/10865-iv-fo-szezon-belfo-ldi-turisztikai-kia-lli-ta-s-e-s-sza-lla-sbo-rze
http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/10865-iv-fo-szezon-belfo-ldi-turisztikai-kia-lli-ta-s-e-s-sza-lla-sbo-rze
http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/10865-iv-fo-szezon-belfo-ldi-turisztikai-kia-lli-ta-s-e-s-sza-lla-sbo-rze
http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/10865-iv-fo-szezon-belfo-ldi-turisztikai-kia-lli-ta-s-e-s-sza-lla-sbo-rze
http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/10865-iv-fo-szezon-belfo-ldi-turisztikai-kia-lli-ta-s-e-s-sza-lla-sbo-rze
http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/10865-iv-fo-szezon-belfo-ldi-turisztikai-kia-lli-ta-s-e-s-sza-lla-sbo-rze
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egzotikus tájak mellett mutatkozhattak be a 

szakvásárokon. 

 

A rendezvény 

Neve Helyszíne Időpontja Rövid leírása 

HOVENTA 

2010 - 29. 

Nemzetközi 

szálloda-, 

vendéglátó-

ipari és 

gasztro-

technikai 

szakkiállítás 

 

HUNGEXPO 

Budapesti 

Vásárközpont 

2010. 

október 

19-22. 

Új, kiemelt téma: HOTEL DESIGN (szállodák, 

panziók belső kialakítási és berendezési 

lehetőségei). 

Középpontban: teraszkultúra 

Kísérőesemények: 

Látvány konyha 

Cukrász Fórum Stand, 

Catering Management Fórum 

HOVENTA Gourmet Fesztivál 

Energiamonitor Fórum 

Cukrászverseny, pékbemutató 

Tematikus Napok: 

Rendezvényszervezők Napja 

Magyar Bor Napja 

 

VIII. 

Business 

Travel 

Show  

Kiállítás, 

workshop & 

konferencia  

 

HUNGEXPO 

Budapesti 

Vásárközpont 

2010. 

október  

20-21.  

Minden egy helyen, ami érdekes lehet üzleti 

utazóknak, céges utaztatóknak, vállalati 

tanácskozások, tréningek és továbbképzések 

szervezőinek! A kétnapos rendezvényen közel 

száz kiállító – business szálloda, wellness- és 

kastélyhotel, utazási iroda, rendezvényhelyszín, 

vendéglátóhely, konferencia- és 

rendezvényszervező cég – várja a vállalati 

ügyfeleket. 

Jubileumi 

Hó-Show, 

formába 

hozott Spa 

& Wellness 

HUNGEXPO 

Budapesti 

Vásárközpont 

2010. 

november 

12-14. 

A HÓ-Show+, hazánk egyetlen téli szezonnyitó 

rendezvénye, a téli sportok szakmai 

találkozóhelye. Idén 20. alkalommal várja a 

kiállítókat és a látogatókat Magyarország 

legnagyobb téli játszótere. Ismét ezzel egy 

idõben rendezik meg a Spa & Wellness 

Egészség,  Turizmus és Életmód kiállítást, 

amely egy újabb kiemelt témával és egy ismert 

arccal várja az érdeklődőket. A Hó-Show +-t 

többek között ingyenes korcsolyapálya, indoor 

lesiklópálya, sífutópálya, színpadi 

divatbemutató, fotópályázat és koncert teszi 

színesebbé. 

 
Forrás: www.konferenciakalauz.hu, www.esemenymenedzser.hu alapján saját összeállítás 

 

A kiállítás kiválasztása után még egy fontos dologban kell döntenie a vállalat 

menedzsmentjének: egyénileg szeretne kiállítani vagy másokkal társulva, csoportosan 

vállalkozik erre a feladatra. Ha egyénileg próbálkoznak meg a teendőkkel, sokkal több 

mindenre kell odafigyelni, mint ha közösen vennének részt a programon. Ha nincs a cégnek 

még megfelelő, elegendő tapasztalata, vagy éppen akkor szeretne először megjelenni egy 

http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/8677-hoventa-29-nemzetkozi-szalloda-vendeglatoipari-es-gasztrotechnikai-szakkiallitas
http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/8677-hoventa-29-nemzetkozi-szalloda-vendeglatoipari-es-gasztrotechnikai-szakkiallitas
http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/8677-hoventa-29-nemzetkozi-szalloda-vendeglatoipari-es-gasztrotechnikai-szakkiallitas
http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/8677-hoventa-29-nemzetkozi-szalloda-vendeglatoipari-es-gasztrotechnikai-szakkiallitas
http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/8677-hoventa-29-nemzetkozi-szalloda-vendeglatoipari-es-gasztrotechnikai-szakkiallitas
http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/8677-hoventa-29-nemzetkozi-szalloda-vendeglatoipari-es-gasztrotechnikai-szakkiallitas
http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/8677-hoventa-29-nemzetkozi-szalloda-vendeglatoipari-es-gasztrotechnikai-szakkiallitas
http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/8677-hoventa-29-nemzetkozi-szalloda-vendeglatoipari-es-gasztrotechnikai-szakkiallitas
http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/8677-hoventa-29-nemzetkozi-szalloda-vendeglatoipari-es-gasztrotechnikai-szakkiallitas
http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/10718-viii-business-travel-show
http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/10718-viii-business-travel-show
http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/10718-viii-business-travel-show
http://konferenciakalauz.hu/konferenciak/10718-viii-business-travel-show
http://www.konferenciakalauz.hu/
http://www.esemenymenedzser.hu/
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vásáron, érdemesebb másokkal közösen dolgozni. Abban az esetben is célszerű ezt az utat 

választani, ha külföldön megrendezett vásáron jelennek meg. Nagyobb biztonságérzetet ad, ha 

vannak ismerősök is. Az együttműködő partnerek kiválasztásánál elsődleges szabály, hogy 

olyan szervezetekkel oldják meg közösen a feladatokat, akik – legalábbis a kiállítás 

időtartama alatt - nem versenytársakként, hanem partnerként tudnak egymásra tekinteni. A 

közös részvétel nem utolsósorban a költségek csökkentését is jelenti (Bálint, 2006). 

 

2.4.6. A kiállítások és vásárok alkalmazási lehetőségei a turizmusban 

 

A turisztikai ágazatban – mint az előző példából is látszik – minden évben számos kiállítást, 

vásárt szerveznek. Ezek általában az idény előtt, februárban és márciusban kerülnek 

megrendezésre, de természetesen a téli utakról, programokról az ősszel tartott rendezvények 

adnak tájékoztatást. A pontos időpontokról a szervezetek a vásárnaptárból tájékozódhatnak 

(mely az 1. számú mellékletben található), legalább 1 évvel a konkrét időpont előtt. A dátum 

mellett a helyszín is igen fontos szempont, Európában igen híres a Budapesten rendezett 

nemzetközi Utazás Kiállítás, amelyet minden évben, márciusban tartanak (Kopcsay, 2006). 

2010-ben már 33. alkalommal nyitotta meg a kapuit a vásár, 35 ország 600 kiállítója várta az 

érdeklődőket – a látogatók száma megközelítette a 60.000-t (www.delmagyar.hu). 

 

A turizmusban ismert kiállításokat SÁNDOR-SZELES (1985) az alábbiak szerint 

csoportosította: 

 Idegenforgalmi szakkiállítások, pl. Salon des Vacances (Brüsszel), Travel Market 

(London), ITB (Berlin), Utazás (Budapest); 

 Általános vásárok, idegenforgalmi részvétellel, pl. Trade Show (Bécs), ASTA - 

American Society of Travel Agents 

 Gasztronómiai bemutatók, pl. Magyar Gasztronómiai Hetek rendezvénysorozat. 

Az előzőekben felsorolt ismertebb külföldön megrendezett kiállítások, vásárok rendezvények 

kettős lehetőséget biztosítanak hazánk számára, egyrészt az adott országban megjelenő 

magyar stand látogatói megismerhetik Magyarországot, másrészt a kiállításról szóló médiában 

megjelenő információk is számos országba elvihetik a hírünket.  

 

Az alábbiakban néhány magyar vonatkozású hírt olvashatunk a kiállításokkal kapcsolatosan.  

 

Berlinben március 10-14. között a világ vezető turisztikai vásárán, az ITB-n a kiállítás 

történetében az eddigi legtöbb turisztikai szereplő állít ki.  

Míg 2009-ben 11 098, idén 11 127 kiállító mutatja be kínálatát 26 teremben, összesen 160 

ezer négyzetméteren, lefedve az egész világ turisztikai felhozatalát. A 44. ITB-n új standokkal, 

újszerű installációkkal jelentkezik számos résztvevő. Egyre népszerűbbek az emeletes standok. 

Most először állít ki a vásáron a Garuda, indonéz légitársaság, valamint a német German Sky 

Airlines és a Germania. Isztambul a németországi Essen, valamint Pécs mellett szintén 

Európa Kulturális Fővárosa, így Törökország, ahogyan a budapesti Utazás kiállításon, az 

ITB-n is kiemelt szerepet kap. A  kapcsolódó konferenciákon 200 kiváló szakember számol be 

a globális iparág legújabb problémáiról, és főként trendjeiről többek között a 

mobilkommunikáció és a közösségi oldalak növekvő szerepéről. 

(www.turizmusonline.hu (a)) 
  

November 17-én zárta kapuit Londonban a világ legjelentősebb turisztikai vására, a World 

Travel Market (WTM), amelyen idén több mint 5 ezer kiállító mutatkozott be.  

Magyarországot - a Magyar Turizmus Rt. mellett - közel harminc turisztikai szolgáltató 

képviselte. A nemzeti standon a korábbi éveknél nagyobb volt a forgalom: borkóstolással, 

http://www.delmagyar.hu/


 77 

kürtőskaláccsal és herendi porcelán-bemutatóval várták az érdeklődőket. Idén különösen 

nagy volt a brit szakma érdeklődése hazánk vidéki kínálata iránt. Az év első kilenc 

hónapjában 54,7 százalékkal nőtt a brit vendégforgalom a hazai kereskedelmi 

szálláshelyeken, így Nagy-Britannia Magyarország második legfontosabb küldő-piacává 

lépett elő – tájékoztat a Magyar Turizmus Rt. hírlevele. 

( www.turizmusonline.hu (b)) 

 
Rekordszámú, 105 ezer fős látogatottsággal büszkélkedhetett Belgium legjelentősebb 

turisztikai seregszemléje, a Brüsszelben tartott Salon des Vacances kiállítás és vásár is, amely 

február 11-én zárta be kapuit.  

Az MT Zrt. 36 m2-es nemzeti standján hat hazai kiállító vett részt a vásár főcsarnokában, első 

alkalommal közös szigeten a V4 (Visegrádi négyek: Magyarország, Csehország, Szlovákia, 

Lengyelország – a szerző) országokkal. A V4 együttműködés keretében február 8-án közös 

sajtótájékoztatót tartott a négy ország, amelyen közel 50 újságíró vett részt. Február 9-én 

szakmai találkozóra került sor a V4 és a Liberty TV szervezésében, amelyet a tv csatorna 

egyenesben sugárzott. A rendezvényt fogadás és magyar borkóstoló zárta, mintegy 400 fő 

részvételével. 

(www.turizmusonline.hu ( c))  

 

Októberben a Magyar Turizmus Zrt. Magyar Gasztronómiai Heteket szervezett a Viking Line 

finn komphajótársaság járatain. Az elkészült kampányértékelés szerint a rendezvény a vártnál 

is sikeresebb volt, a „Magyar Hetek” az MT Zrt. eddigi legnagyobb elérésű akciója volt 

Észak-Európában. 

A Viking Line 2000-2500 ágyas óriáskompjai közül négy hajón, a Stockholm-Helsinki és 

Stockholm-Turku vonalon, egy hónapon át várta magyar étlappal és borkínálattal a „Food 

Garden” étterem az utazókat, a szórakozásról pedig magyar cigányzenekarok gondoskodtak. 

A rendezvény egyúttal a Budapest Winter Invitation kampány felvezetését is szolgálta: a 

fedélzeten 20.000 kétnyelvű (finn-svéd) szórólap, a Viking Line honlapján pedig nagysikerű 

nyereményjáték hívta fel a figyelmet a téli budapesti akcióra. 

A kampányértékelés szerint a hajókon a vártnál is több, 270 ezer utas utazott, akik közül 30 

ezren fogyasztottak a négy „Food Garden” étterem valamelyikében. 

Finnországban a kampány népszerűsítésére során kihelyezett óriásplakátok elérése 20 millió 

kontaktus volt, továbbá a TV spotok által 2 millióan, a sajtóból pedig 3,8 millióan 

értesülhettek a „Magyar Hetek” rendezvényről. Svédországban 3,5 millió főt ért el a 

Társaság sajtóhirdetésekkel. 

Az egyhónapos eseményt a Viking Line finn, illetve svéd nyelvű honlapján – 

nyereményjátékkal egybekötve – a nyitó oldalon mutatta be, amelyet szeptember 15. és 

október 26. között 870 ezer egyedi látogató tekintett meg. A kampány időszaka alatt a MT Zrt. 

finn és svéd honlapján is 2-2,5-szeresére növekedett az oldalletöltések száma. 

A finnországi kampányról készült fogyasztói felmérés szerint a felnőtt finn lakosság 39%-a 

látta valamelyik kampányhirdetést. 

(www.itthon.hu)  

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.turizmusonline.hu/
http://www.turizmusonlione.hu/
http://www.itthon.hu/
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3. Az ATL (above the line) kommunikáció turizmusban használható eszközei 

 

A turizmus – mint tipikus szolgáltatás – magán viseli annak jellemzőit (Michalkó 2004). Az 

korábbi fejezetekben ismertetett háttérmunka, melyet a turisztikai vállalkozások végeznek, 

meg kell, hogy jelenjen a nyilvánosság előtt is. Ebben az esetben különösen fontos a 

megjelenés formája, tartalma és időzítése a célcsoport előtt, melynek eredménye lesz a 

későbbi turisztikai termék, szolgáltatás vásárlás. Itt is egyfajta ígéretről van szó, amely csak a 

turisztikai esemény alatt, illetve azt követően válik összehasonlíthatóvá a korábbi – 

megfogalmazott, ígért vagy vélelmezett – elképzelésekkel.  

 

A szituáció két oldalról közelítendő: egyrészt szükség van olyan – a leendő vevők (turisták) – 

által vonzónak található megoldásokra, amelyekkel egyáltalán tudomást szereznek a 

lehetőségekről, másrészt a kommunikációnak (Katona – Szabó 2006) ez a formája – 

lehetőségeiből és szándékából adódóan – nem lehet teljes körű és a valóság pontos tükörképe, 

így csak részlegesen tudja szerepét betölteni. Mindkét érintett fél számára fontos viszont az 

érdeklődés felkeltése és fenntartása a turisztikai termék, szolgáltatás iránt, hiszen ennek 

eredményeként találkozik a kereslet és a kínálat, így kerül az ügylet megkötésre.   

 

 

3.1. A reklám fogalma és csoportosítása 

 

A reklámozás a turizmusban is egyik fő eszköze annak, hogy az idegenforgalom területén 

működő vállalkozások a célközönségre meggyőző, vásárlásra ösztönző kommunikációt 

irányítsanak.  

 

„A reklámozás személytelén vagy egyirányú kommunikáció, amelyet a reklámhordozók a 

reklámozó megnevezésével, fizetett reklámeszközökön keresztül juttatnak el a célhoz.” 

(Kotler P. 1992) A reklám az eladótól a vevő felé irányul, információt ad át annak érdekében, 

hogy a vásárló attitűdjét (beállítódását, viselkedési módját) és magatartását befolyásolja. A 

reklám a vevő megnyerésének leggyakrabban használt eszköze. Céljaként említhető a kötődés 

kialakítása, a vevő márkahűségének fejlesztése, érdeklődésének fenntartása a turisztikai 

termékek és szolgáltatások iránt. Ennek érdekében a reklám megjelenése és a közvetített 

üzenet különböző lehet. A reklám hatásán keresztül éri el célját, amely azonban óriási méretű, 

akár társadalmi szintű ellenérzést is kiválthat. A támadások kereszttüzében is kijelenthető, 

hogy a 21. század vásárlója képtelen lenne eligazodni a fogyasztói társadalom termékeinek és 

szolgáltatásainak dömpingjében. A reklám tájékoztató, ismereteket nyújtó szerepén túl 

azonban nem szabad elfelejteni azt, hogy minden esetben a megrendelő által finanszírozott, 

így elképzeléseinek, stratégiájának megfelelő információcsomagról van szó, amely a jó 

szándék mellett a reklámozó üzleti érdekeit is szolgálja.  

 

A reklám célját több lépcsőben éri el. A különböző lépések az üzenetek befogadóinál az 

alábbiak szerint történnek: (Pálinkás 2000) 

 

A figyelem irányítása. Sajátos eszközökkel (szín, hang, mozgás, stb.) éri el, hogy a néző, 

hallgató, olvasó észrevegye, ránézzen, elolvassa. A turisztikai reklám esetében a látvány 

különösen fontos, amely ki kell, hogy egészüljön egyfajta érzés, élmény ígéretével.  

 

Az érdeklődés felkeltése. Az érintett akarja tudni, amiről a reklám szól, ami miatt 

létrehozták. Amennyiben a turisztikai ajánlatok iránt – valamilyen társadalmi vagy más ok 
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miatt – nincs érdeklődés, a befogadó hiányozni fog, nem tart érdeklődésre számot. Ilyenre 

példa az éttermek előtt látható invitáló szobor (39. ábra). 

 

 

 
 

39. ábra: Csábító lehetőségek 
Forrás: a szerző felvétele 2010 

 

 

Tájékoztatás. Ebben az esetben megtörténik a befogadás. A reklámon keresztül megtörténik 

az új termékről, szolgáltatásról az információ átadása (pl. új turisztikai desztináció az utazási 

iroda palettáján, vagy étterem (Burkáné 2003) kiválasztása, stb.), illetve a korábbi információ 

aktualizálása, módosítása (pl. Schengen-i határok változása) a tájékoztatás bizalmat ébreszt a 

turisztikai szolgáltató iránt a felhasználó részéről, érdeklődésre tarthat újra számot kínálata. 

Lényeg, hogy a vendég bizalma erősödjön, tájékozottsága növekedjen (40. ábra) 

 

Asszociáció keltése a turisztikai termék, szolgáltatás igénybevevőjében. Olyan kép alakul ki, 

amely úgy összekapcsolja a befogadó elképzeléseit és a reklámozó üzeneték, hogy valamilyen 

emocionális elem is megjelenik, a beleérzés (de jó lenne nekem is ott lenni, látni, átélni) 

élmény kialakul. Lehet, hogy a hatást nem követi azonnali reakció, de elraktározódik és 

alkalmas pillanatban elővehető. 
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40. ábra: Tájékoztatás a lehetőségekről 
Forrás: a szerző felvétele 2010 

 

 

Meggyőzés. A reklám hatására megerősítést nyer a korábbi döntés helyessége, az esetleges 

kötődés kialakítása, fenntartása a vevőben. A döntést megelőzően preferencia sorrend alakul 

ki, amely a vásárlót a várható turisztikai élmény érdekében a szolgáltató megtartására vagy 

lecserélésére ösztönzi. Napjainkban, amikor a turisztikai szolgáltatók nagy számban vannak 

jelen, emellett a korszerű ICT (információ és kommunikáció technológia) újabb lehetőséget 

nyit a nem szakmabeliek számára is turisztikai szolgáltatások igénybevételének 

megszervezésére (pl. menetjegyek, szállások, biztosítások, stb.) piacvesztés lép fel a korábbi 

szolgáltatóknál, a verseny erősödik. 

 

Vásárlás. A végső cél, hogy a szükséges információ birtokában a vásárlás indokoltságának 

megléte esetén megszületik a döntés, ezáltal a vásárlás. A turizmusban is ez a séma működik, 

hiszen – többek között – a reklám segít a döntés meghozásában, abban, hogy a turisztikai  

termék, szolgáltatás vásárlása megtörténjen. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni, 

hogy a reklám a vásárlástól el is távolíthat, hiszen az érdeklődő számára irreálisnak tűnő vagy 

gyanúsan olcsó változatok inkább riasztóak.  

 

A turizmusban nagyon sokféle reklámozási lehetőség áll rendelkezésre. Csoportosításuk – 

ennek megfelelően – többféle lehet. Az alábbiak terjedtek el legjobban: 

 

Nyomtatott reklámeszközök: melyek – jellemzően – papíralapúak és különböző csatornákon 

keresztül jutnak el a turisztikai szolgáltatások vevőjéhez. Előnyük, hogy tartósan 

rendelkezésre állnak, nem szükséges feltétlenül a vevő aktív közreműködése, hogy látókörébe 

kerüljön, többször vissza lehet térni hozzájuk. Hátrányuk viszont éppen az, hogy egy adott 

pillanatot rögzítenek, így a változás közzététele hosszadalmas és költséges lehet. Fajtái: 

 hirdetések a sajtóban 

 fizetett cikkek, reklámriportok a sajtóban 

 egyéb nyomtatott promóciós és információs anyagok. 
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Elektronikus reklámeszközök: melyek gyorsan és hatékonyan tudják követni a változásokat, 

az online megoldások vonzzák a figyelmet, impulzív hatásuk jelentős. Itt azonban hátrány is 

lehet, hogy a gyorsan közvetített sok információ befogadására nincs mindig megfelelő 

vevőkapacitás, így annak egy része elveszhet. Ebben az esetben az ismétlések számának 

növelésével lehet hatékonyságot fokozni. Fajtái: 

 rádió: reklámspotok, fizetett riportok és szponzorált műsorok 

 TV: reklámspotok, fizetett riportok és szponzorált műsorok 

 internet: reklámok, céginformációk, desztináció információk. 

 

Köztéri reklámeszközök: amelyek nyilvános területeken, bárki számára hozzáférhetők (41. 

ábra). Méretük, kialakításuk miatt jelentős költséget is jelenthetnek a reklámozónak, azonban 

a megfelelően kialakított és jól elhelyezett megoldások jelentős hatást gyakorolnak az 

emberekre. Fajtái: 

 hirdetőtáblák, feliratok, képek (falfelületekre, nagyobb járművek oldalaira festve) 

 fényreklámok 

 molinók (kötéllel kifeszített hirdetőfelületek) 

 plakátok, óriásplakátok 

 portálok (homlokzatok, bejáratok, kirakatok) 

 égi reklámok (repülőgéppel rajzolt füstfeliratok, vontatott molinók, lézeres 

fényeffektusok). 

 

 

 
 

41. ábra: Roveniemi, ahol a finn mikulás lakik 
Forrás: a szerző felvétele 2009 

 

 

Egyéb reklámeszközök: is vannak jelen napjainkban, bár szerepük kisebb, mint a két előző 

csoporté. Csak példaként említhető néhány fajtája a: 

 mozireklám 
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 kikiáltó 

 térhangosítás. 

 

Másik csoportosítási mód: (Kotler, 1992) 

 

Hatókör: Azoknak a megcélzott személyeknek a száma, amelyekre meghatározott 

időszakban legalább egyszer egy tervezett reklám irányul.  

 

Gyakoriság: A meghatározott időszakon belül azoknak az időpontoknak a száma, amikor egy 

átlagos személy találkozhat az üzenettel. 

 

Hatás: Az expozíció minőségi értéke egy adott reklámeszközön keresztül (egy társasutazás 

megjelenése valamelyik napilapban).  

 

Természetesen többféle más csoportosítás is képezhető, azonban minden esetben tudni kell, 

kinek, milyen céllal, milyen költségvetéssel közvetíthetünk információt. Tapasztalatok 

alapján a szűk keresztmetszetet az anyagiak jelentik. 

 

 

3.2. A reklámhordozók osztályozása és a médiumok kiválasztásának szempontjai 

 

Ebben a fejezetben a reklámhordozókat olyan szempontból vizsgáljuk, hogy az adott 

helyzetben mennyire képesek betölteni információközvetítő szerepüket. A turisztika területén 

gyakran találni jó példákat, melyek ötletesen átviszik a szükséges tartalmat és nem feltétlenül 

nagyon drágák. Gyakran találkozunk viszont olyan reklámokkal is, amelyek vagy nagyon 

sokat akarnak adni, ennek korlátja lehet a közvetítő közeg sajátossága is (pl. rádióban 

háromszor nyolc számjegyű számlaszám beolvasása), a vevő információmennyiség felfogó 

képessége, illetve a közölt információ szükségessége (pl. az előzőekben említett 

számlaszámot felesleges a reklám ezen stádiumában egyáltalán megemlíteni is).  

 

A turizmusban is nagyon fontos, hogy a reklámhordozó alkalmas legyen az 

üzenetközvetítésre. Ennek különböző szakaszai vannak, melyekhez a reklámozó részéről 

döntés szükséges:  

 a kívánt hatókörről 

 a gyakoriságról 

 a hatásról 

 a reklámeszközök kiválasztásáról 

 és az időzítésről. 

 

A reklámeszközök kiválasztása a leginkább költséghatékony reklámeszköz megtalálását 

jelenti annak érdekében, hogy a megfelelő számú expozíció (közlések száma) segítségével a 

célközönséghez eljusson az üzenet és a megfelelő hatást elérje. A reklámoztató nehéz 

helyzetben van, mert a reklám hatékonyságának mérése nehéz és messze nem biztos, hogy az 

idő múlásával változatlanul eredményes marad. Nagy segítséget jelent, ha már kialakult 

valamilyen szintű márkahűség, így a célközönség számára nem kell a nulláról indítva mindent 

újrakezdeni, másrészt már a vevő is kezdeményező magatartást tanúsít a kínált turisztikai 

termék, szolgáltatás iránt. Ez a fajta aktivitás jelentősen növeli a reklám hatékonyságát. 

 

A reklám expozícióinak abszolút száma azt mutatja, hogy a turisztikai közlés hány 

alkalommal kerül közlésre, azonban nem tudhatjuk, milyen arányban ér célba. Használatos az 
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expozíciók súlyozott száma is, amely arra mutat rá, hogy egy-egy reklám milyen körben, hány 

embert ér el, illetve érdekes az is, hogy a továbbadások során hogyan multiplikálódik. Ebben 

az esetben azt kell érteni, hogy a reklámot olvasó, néző vagy hallgató ember – amennyiben 

felkeltette az érdeklődését – beszél róla, így továbbadja másoknak, akik utánanézhetnek az 

információnak, amelyet újabb reklámok tovább erősíthetnek.  

 

Tapasztalatok szerint a reklám kiválasztási folyamatban a reklámeszköz tervezőjének a 

hatókör, a gyakoriság és a hatás elérése érdekében ismernie kell a főbb reklámeszköz típusok 

teljesítményét.  

 

 Ezt az értéket jelentősen befolyásolja a célközönség életkora (pl. fiatalok viszonya az 

internethez), illetve a célközönség anyagi és technikai lehetősége, tehát a célközönség 

reklámeszközökkel kapcsolatos szokásai.  

 A turisztikai termék, szolgáltatás esetében más-más előnyöket kidomborítva jelentős 

szerepe van a nyomtatott és az elektronikus médiumoknak is.  

 Az üzenet impulzív közlésére a televízió, az internet, a rádió nagyon hatásos, de a 

részletesebb szakmai tartalom és információ megismerésére a nyomtatott változatok, 

illetve az interneten megjelenő ilyen tartalmak a legalkalmasabbak.  

 A költségek nagy különbséget mutatnak a különböző médiumok esetében. Az is 

természetes, hogy a médiumok különböző számú releváns célcsoportra vannak 

hatással, így a reklámra fordított költséget is egységre (azaz a turisztikai terméket, 

szolgáltatást igénybe vevőkre érdemes vetíteni).  

 

A reklámeszközök hatására és költségére vonatkozó döntéseket időszakonként újra kell 

gondolni. Az elmúlt évtizedekben jelentős eltolódás volt tapasztalható a televízió irányába, 

amelynek hatására a reklámok árait jelentősen megemelték. Ma már sokkal színesebb a 

paletta, sőt egyfajta versenyhelyzet is kialakult a különböző, de az azonos médiumok között 

is. Érezhető jelenség a reklámdömping is, amely szintén a reklámoktól elfordulás jelenti, 

hiszen a befogadó kapacitása is korlátozott. A költségeiket egyre jobban figyelő turisztikai 

vállalkozások a kombinált megoldások előnyeire figyeltek fel. A nyomtatott és az 

elektronikus reklámok kombinációja gyakran nagyobb hatást ér el, mint külön-külön. 

Érdemes megvizsgálni, hogy reklámkombinációnkkal elérjük-e még a kívánt hatást vagy a 

szortiment átrendezése – esetleg az újonnan megjelenő reklámeszközök, közvetítő médiumok 

bevezetése – szükséges lehet.  

 

Érdekes színfolt lehet valamilyen különleges reklámeszköz használata, azonban az extrém 

megoldások csak rövid ideig hatnak az újdonság erejével, így figyelemfelkeltő hatásuk is 

elhalványulhat.  

 

A turisztika területén is a közönség mérésére többféle módszert alkalmaznak: (Kotler 1992) 

 Cirkuláció: amely a példányszámot és az ellátottságot jelenti, azoknak a csatornáknak 

a számát, amelyeken keresztül a reklámot terjesztik. 

 Közönség: azoknak a személyeknek a száma, akiket a reklámhordozó megcéloz. A 

véletlen olvasók, nézők, hallgatók miatt a valóságban nagyobb is lehet, viszont az 

érdeklődés hiánya ellentétes hatású. 

 Hatékony közönség: a célcsoport jellemzőivel felruházott személyek száma, akiket a 

reklámhordozó megcéloz. 

 Hatékony reklámmal megcélzott közönség. A célcsoport jellemzőivel felruházott 

személyek száma, akik valóban látták a reklámot. 
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1000 személyre jutó költségfeltétel  

 

A szakirodalom használja az 1000 személyre jutó költségfeltétel módszert (Kotler 1992) , 

mellyel a reklámok tervezői az 1000 személyre jutó költséggel számolnak. Kotler példája 

alapján, ha a Newsweek-ben egy teljes oldalas, négyszínű reklám 84 000 dollárba kerül, és a 

Newsweek becsült olvasótábora 3 millió ember, akkor minden ezer ember elérési költsége 

megközelítőleg 28 dollár. Ugyanaz a hirdetés a Business Week-ben lehet, hogy csak 40 000 

dollárba kerül, de csak 1 millió emberhez jut el, 40 dollár/1000 fős költséggel. A reklámok 

tervezője az adatokat összehasonlítja és rangsorolja. Általában azt helyezi előtérbe, amelynek 

alacsonyabb az 1000 főre jutó költsége. Ezt a rangsort azonban korrigálni szükséges, mert a 

közönség (majdani vevők) minősége nagyon különböző lehet. Amennyiben egy szaklapban 

szakmai hirdetés jelenik meg, jó esély van arra, hogy az olvasók figyelme ráirányul. 

Ellenkező példa is előfordul, amikor akár egy népszerű folyóirat hasábjain megjelenő 

hirdetést szinte senki sem olvassa el. Ebben az esetben a probléma nem a folyóiratban, hanem 

a célközönség téves megítélésében keresendő.  

 

Mire kell figyelni? 

 a közönség minőségére, amely a célközönség összetételét jelenti, 

 a közönség valószínű figyelmére, amelyhez kell igazítani a reklám tartalmát, formáját 

és elhelyezését, 

 kiadói minőségre, mivel presztízshatás is jelentős befolyásoló erővel bír. 

 

A megfelelő, hatékony reklámhordozó kiválasztása sok összetevős folyamat, amely egy 

dinamikus rendszer alapján a megrendelő folyamatosan figyelemmel kísér és a kitűzött cél 

érdekében korrigál. 

 

 

3.3. A sajtó fogalma 

 

A sajtó fogalma nagyon sokféleképpen megfogalmazható. Nyomdai termékek, hírlapok, 

valamilyen gondolatközlés, cikkek összessége éppúgy tárgykörébe tartozik, mint a reklámok, 

ismertető, tájékoztatóként megjelenő írások. A sajtó megközelíthető jogi aspektusból is. Az 

1986. évi II. törvény, a Sajtótörvény meghatározása szerint a sajtó időszaki lap, rádió és 

televízió, műsorszolgáltató és hírügynökség. Ugyanezen törvény meghatározása alapján 

sajtótermék az időszaki lap egyes lapszámai, rádió- és televízió műsor, röplap, egyéb 

szöveges kiadvány (kivéve a bankjegy és az értékpapír), zeneművet, grafikát, fotót tartalmazó 

kiadvány, térkép, nyilvános közlésre szánt műsoros filmszalag, videoszalag, videokazetta, 

videolemez, honlap és egyéb más tájékoztatást vagy műsort tartalmazó nyilvános közlésre 

szánt technikai eszköz. A felsoroltak egy részét nyomtatott, másik részét elektronikus 

sajtónak nevezik. A sajtótermékek széles köre, azok különböző kombinációi kerülnek 

alkalmazásra a turizmusban. Lehetnek tájékoztató célúak (pl. egy új szálloda megnyitása) 

vagy készülhetnek reklám céllal (pl. potenciális csoportok vagy egyének megcélzása) 

gazdasági haszonszerzés céljából a figyelem felkeltése, fenntartása, ráirányítása (pl. 

kereskedelmi szálláshelyre vagy turisztikai attrakcióra vagy programra).  

 

Minden esetben a reklám az érzékszerveinken keresztül hat és tudatosul az emberben, szokás 

csoportosítani úgy is, hogy milyen érzékszervünkön keresztül éri el hatását? Itt is ki kell 

emelni, hogy jellemzően kombinált hatással találkozik a befogadó (pl. audiovizuális 

eszközökön keresztül).  
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3.4. A turizmusban alkalmazható írott vagy nyomtatott sajtótermékek fajtái 

 

Az írott sajtó eltérő aszerint, hogy milyen a megjelenési gyakorisága, tartalma, terjesztési köre 

és módja. Gyakoriságuk szerint megkülönböztetünk napilapokat, hetilapokat és folyóiratokat, 

míg tartalom szerint általános témájú, politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális és bulvár, 

hirdetési, stb. újságokat. Terjesztési kör szerint vannak helyi, regionális és országos, illetve 

nemzetközi lapok. Terjesztési mód szerint pedig utcai árusításos, előfizetéses, vegyes 

terjesztésű valamint ingyenes lapok. 

 

Az írott sajtótermékek egyik legfontosabb mutatója a példányszám, amely hatást gyakorol a 

hirdetési árakra, a turisztikai hirdetéseket megrendelők is ezt veszik figyelembe a 

kampánytervezéskor.  

 

A sajtótermékek esetében fontos az impresszum, amely a szerkesztésre és a kiadásra 

vonatkozó adatokat tartalmazza (pl. kiadó és kiadásért felelős személy, a sokszorosító szerv 

megnevezése, sokszorosítás helye, ideje, szerkesztésért felelős személy neve. 

Megkülönböztetünk napilapokat, magazinokat és szaklapokat.  

 

A napilapok presztízse általában nagy – a bulvársajtó kivételével – hitele magas, a befogadói 

szituáció azonban kedvezőtlen, mert az emberek tömegközlekedési eszközökön, megállókban 

vagy étkezés közben olvassák, gyakran csak kedvenc rovataikat olvassák, a napilap átnézése 

5-15 percnél nem szokott több lenni. Gyors a hírek elévülése, másnap már jellemzően nem 

veszik elő, újra nem olvassák. Napilapokban szinte mindig találhatók turisztikai témájú 

hirdetések. Méretük változó, de egész oldalas változat viszonylag ritka. Az ellentéte is igaz, 

hiszen ha a felület túl kicsi az olvasó szeme gyorsan átsiklik rajta. Gyakori, hogy több, 

egymástól független hirdetés egy blokkban jelenik meg, így egyfajta tematikus rész alakul ki, 

amely segíti az összehasonlíthatóságot és a lényeg kiemelését. A napilapokban megjelentetett 

hirdetések esetén különösen fontos az ismétlődés, mert az elmélyítés, az érdeklődés 

fenntartása csak így biztosítható. A turisztikai hirdetésre utalhat a címlapon megjelenő rövid 

figyelemkeltő sáv, amely az újságban megjelöli a hirdetés pontos helyét, oldalszámát. A 

napilapok időszakonként tematikus melléklettel vagy számmal is megjelennek.  

 

A magazinok presztízse témakörtől függően változó. Élettartama minimum egy hét, de lehet 

több hónap is. Pozitívuma a magasabb másodlagos olvasótábor (összevetve a napilapokkal) az 

emberek általában kényelmes, nyugodt környezetben, nagyobb odafigyeléssel olvassák, 

tanulmányozzák. A hirdetések megjelenése szempontjából előnyös a hosszabb lapzárta, amely 

az elhelyezést és a megjelenést segíti. A magazinok – elsősorban szakmai lapok – esetében a 

presztízsérték nagyobb, az olvasó megbízhatóbbnak érzi, a turisztikai termék, szolgáltatás 

esetében az ígéret hitelesebb, így a piaci értéke is nagyobb. Hátránya viszont a ritkább 

megjelenés és a specifikáltabb olvasótábor.  

 

Fizetett cikkek, reklámriportok esetén a megrendelő valamilyen napilapban vagy 

folyóiratban egy vagy több hasábot foglal le, nagyobb felületen jelentet meg tematikusan 

összeszerkesztett, irányított összefüggő információt. Ezek az írások – ellentétben a 

hirdetésekkel – összefüggő mondatokból állnak, gyakran interjú formában előzetesen 

egyeztetett tematika alapján. Jelentőségük abban rejlik, hogy adott témában, adott helyszínről 

vagy eseményről, továbbá lehetőségről hírt adnak, részletes információt közvetítenek. 

Irányított témaválasztásuk biztosíték arra, hogy a megbízó által elvárt tartalom megjelenik és 
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az írásmű alkalmas lesz arra, hogy széles olvasói körben tartson számot érdeklődésre. A cikk 

végén (X) jellel jelölik, hogy fizetett kategóriáról van szó. 

 

Nyomtatott szakmai promóciós és információs anyagok színes nyomtatványokat 

jelentenek, melyek specifikus vagy komplex turisztikai termékek reklámjai, de van közöttük 

olyan is (pl. térképek, menetrendek, programfüzetek, étlapok, stb.), amelyekben más, nem 

turisztikai célú reklámokat is elhelyeznek. Gondoljunk az italgyártók reklámjaira, amelyek az 

étlapokon jelennek meg úgy, hogy elhelyezik rajtuk a gyártó cégek logóit, de térképeken 

gyakran hirdetik magukat kereskedelmi szálláshelyek, étkezést és szórakozást nyújtó helyek 

is más – vonzó – létesítményekkel (pl. bevásárlóközpontok, idegenforgalmi látványosságok, 

állomások, repülőterek, stb.) együtt. Ezzel a megoldással a hatékonyság növelhető és a 

reklámköltségek csökkenthetők.  

 

Fajtái nagyon sokfélék lehetnek: (Kovács 2004) 

 tour-operátor katalógusok 

 szállodai és egyéb szálláshelyi brosúrák  

 konferenciaközpont brosúrák 

 termékkatalógusok (pl. kalandtúrák, síutak, koncertutak, stb.) 

 attrakció szóróanyagok (pl. tematikus parkok, múzeumok, vidámparkok, stb.) 

 autókölcsönző kiadványok 

 eladásösztönző anyagok 

 plakátok, kirakati képek, feliratok 

 turistairodák brosúrái (országos, regionális, helyi, termékorientált) 

 direct mail levelek, küldemények 

 térképek (ingyenes térképek) 

 „házon belüli” tájékoztatók, újságok (pl. szállodák, légi- és hajótársaságok) 

 étlapok 

 konferencia dossziék 

 menetrendek 

 programfüzetek. 

 

Ezek a kiadványok – jellegükből adódóan – néhánytól több tízezres példányszámig is 

kerülhetnek kiadásra. Terjesztésük a megrendelő elképzelése szerint történik saját hálózaton 

belül vagy külső közreműködő segítségével.  

 

A brosúrák olyan tematikus kiadványok, a turisztikai vállalkozások színes anyagai, 

amelyekben kellő terjedelem biztosítja az információ megfelelő szintű átadását. A brosúrák 

kötelező kellékeiként megjelennek olyan információk is, amelyek elmulasztásának 

jogkövetkezményei is lehetnek. 

 

Tartalmi követelmények az alábbiak: 

 a valóságnak megfelelő termékleírás (törvényi előírások) 

 felelősségbiztosítás ismertetése 

 megbízható, hiteles és naprakész egészségügyi információk (a szükséges védőoltások, 

figyelmeztetés a rossz ivóvízre, veszélyes ételekre, stb.) 

 a desztináció útlevéllel, vízummal, valutával, vámmal kapcsolatos előírásai 

 ismertetni kell az utassal a hazájáétól eltérő hatósági, vallási előírásait, különleges 

szokásait 
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 fel kell hívni az utas figyelmét a megfelelő biztosítási lehetőségekre, azok esetleges 

szükségességére 

 az utazásszervező, illetve az utazási ügynökség csődjének esetére vonatkozó 

kártalanítási módok ismertetése. 

 

 

 
 

42. ábra: Brosúrák 
Forrás: a szerző felvétele 2010 

 

 

A brosúrák (42. ábra) standard szerkezete a turisztikai szakmában az elmúlt évtizedekben az 

alábbiak szerint alakult: 

 

Bevezető oldalak: 

Itt kerül bemutatásra a cég, üzletpolitikája, stílusa, stb. gyakori megoldás, hogy a vállalkozás 

vezetője személyesen köszönti a jövőbeli utast. Az exkluzív ajánlatok is itt kapnak helyet, 

továbbá az újdonságokra is itt hívják fel a figyelmet. A nagyobb terjedelmű kiadványok 

tartalomjegyzéke is itt található. 

 

Tartalmi oldalak: 

Ez a brosúra legnagyobb terjedelmű része, itt találhatók meg a konkrét leírások. Ezek 

csoportosítása történhet desztinációk szerint (pl. országonként) abc sorrendben, illetve 

terméktípusok szerint (pl. tengerparti üdülések, városlátogatások, körutak, stb.). A 

leggyakoribb megoldás e kettő kombinációja, amikor a fő fejezeteket termékcsoportok szerint 

képzik, ezen belül pedig desztinációk szerint sorolják fel az egyes utakat. 

 

Záró oldalak: 

Itt kapnak helyet a foglalási feltételek, az utazási szerződés minta, a biztosítási lehetőségek, 

esetleges fakultatív programok és a foglalási nyomtatvány. Az elérhetőségeket itt is 

közölhetik megerősítő céllal. 



 88 

 

Az árközlés módjai: 

Kétfajta megoldás terjedt el. Az egyik, amikor az árakat magában a brosúrában tüntetik fel, az 

egyes termékleírások végén. Ennek előnye, hogy az olvasónak nem kell keresgélnie, hátránya 

viszont, hogy az esetleges árváltozások a kinyomtatás után már nem korrigálhatók. A másik 

lehetőség, hogy a brosúra mellé egyszerű kivitelű árjegyzék készül, amelyben az utak 

pozíciószámára hivatkozva tüntetik fel az árakat. 

 

 

3.5. Hirdetési formák a rádióban, telemarketing és call centerek 

 

A rádió nagyszámú hallgató számára ad műsort (Pálinkás 2000). Szelektívnek tekinthető, 

mivel különböző rétegeknek készül, így azok, akik hallgatták a műsort, előtte vagy utána a 

reklámot is meghallgatják. Figyelemfelkeltő képessége ugyan figyelemre méltó, ugyanakkor 

korlátja is jelentős e módszernek. Csak az az üzenet jut el a hallgatóhoz, amit verbálisan ki 

lehet fejezni, ezért szükséges többször elismételni, amíg a bevésés megtörténik. Az 

idegenforgalomban a vizuális megjelenítés nagyon fontos, hiszen csak szavakkal messze nem 

lehet mindent pontosan érzékeltetni (pl. szállások közötti különbség). Előnye, hogy széles 

réteghez eljut miközben árszintje jóval alacsonyabb, mint a televízióé.  

 

Telemarketing segítségével egy korszerű módszer kerül alkalmazásra a turizmusban. Ebben 

az esetben az információtechnológiák (telekommunikáció és számítástechnika), valamint a 

személyes kapcsolatteremtés együtt valósul meg. Célja lehet a figyelemfelkeltés és érdeklődés 

irányítása. Erre a feladatra telemarketing cégek jönnek létre, amelyek rendelkeznek a 

megfelelő technikai háttérrel és kiképzett személyzettel a feladatok ellátására. Ebben az 

esetben a híváscentrumból történik a kapcsolat kezdeményezése egy előzetesen kiválasztott 

adatbázis alapján. A telefonbeszélgetés során információt közvetítünk a vevő felé, akitől 

egyfajta nyitottságra szükség van, ellenkező esetben blokkolja a folyamatot. Sajnálatos, hogy 

több olyan céggel is találkozhatunk a telemarketing piacon, akik munkájukat erőszakosan 

végzik, így a módszer ellen egyfajta ellenállás, ellenérzés alakult ki.  

 

A call center sok jellemzőjében hasonlít az előzőekben bemutatott telemarketing módszerre. 

Legjelentősebb különbség az, hogy a leendő vevő kezdeményezi a kapcsolat felvételét az 

általa kezdeményezett telefonhívással. A vonal végén lévő asszisztens válaszol a kérdésekre 

vagy információt nyújt. A módszer elengedhetetlen része a számítógép. A beszélgetéseket 

rögzítik – erre a figyelmet felhívják – és a fejlesztéshez a feltett kérdéseket, szituációkat 

felhasználják. Az operátor képernyőjén megjelennek a lehetséges válaszok az előzetesen 

rögzített forgatókönyv alapján és a válaszlehetőségek. Az érdeklődő kérdése alapján az 

operátok a megfelelő helyre klikkel és így folytatódik az irányított beszélgetés. Az operátor 

ennek ellenére viszonylag szabadon alakíthatja a beszélgetést. A cél az, hogy az ügyfél 

megkapja a választ kérdésére - vagy azonnal szóban, vagy a későbbiekben a részére írásban 

elküldve. Ez a megoldás akkor jó, ha az ügyfél egyszerűen, várakozás nélkül eljut a vonal 

végén lévő személyhez, nem csupán egy géppel beszélget. Ez a megoldás jelentős fejlesztési 

potenciállal rendelkezik a turizmusban. 

 

Ezek a megoldások napjainkban egyre népszerűbbek, amely a rendelkezésre álló korszerű 

technikai eszközöknek és technológiáknak is köszönhető. 
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3.6. A televízió reklám jellemzői, marketingkommunikációs filmek 

 

A turizmusmarketingben nagy szereppel bírnak a mozgóképes megoldások. Készülnek 

hagyományos filmek, videók, cd-k, de manapság a dvd-knek és leginkább a mozgóképes 

honlapoknak jut a legnagyobb szerep. A megmutathatóság bizalomnövelő, ez óriási 

versenyelőnyt jelenthet azon célcsoport esetében, akik nem elégszenek meg a leporellók, 

prospektusok – gyakran kisméretű – állóképeivel. A fogyasztó sokkal könnyebben, 

magabiztosabban dönt, ha láthatja a tervezett célállomást, leendő szállodáját, a strandot, a 

vendéglőt, a látványosságokat, azt a szolgáltatáscsomagot, amelyért – gyakran – nem kis 

összeget fizet.  

 

Magyarországon még nem gyakorlat a mozgóképes megoldások alkalmazása az utazási 

irodákban, de sokat segítenek az ismeretterjesztő filmek a televízióban, különösképpen az erre 

szakosodott csatornák (pl. Travel Channel). Néha reklámspotok is megjelennek egy-egy 

ország vagy például légitársaság megbízásából. 

 

A televízió mellett fontos szerep hárul az utazási irodákban történő vetítésre. Olyan helyzettel 

is találkozni lehet, ahol az utazási irodák – takarékossági okok miatt – nem használnak a 

bemutatásra alkalmas eszközöket és anyagokat. Néha ezek ugyan rendelkezésre állnak, de 

személyzet nem érzi át fontosságát, esetleg nem is tudja a projektort kezelni. Ebben az 

esetben a desztináció szolgáltatója hiába költ a mozgóképes promócióra, az elosztási rendszer 

végpontjain rendszerint nem tudja bemutatni azokat. Napjainkban, ha egy utazási iroda 

korszerűnek és vevőközpontúnak vallja magát, nem hiányozhat belőle a mozgóképes anyagok 

alkalmazásának mindennapos gyakorlata.  

 

Nagyon fontos, hogy a mozgóképes anyagok megfeleljenek a kitűzött céloknak. A 

televízióban sugárzott reklámfilmek hossza néhány tíz másodperctől maximum néhány percig 

terjedhet. Fontos egyértelműen megfogalmazni a célját és szerepét. Nem szabad túl sokat 

belezsúfolni, mert a néző képtelen lesz felfogni és ellenérzést válthat ki belőle éppúgy, mint a 

szükséges szakértelem nélkül készülő változatok. Egy helyi televízióban is nagy lehet a 

szakadék egy amatőr filmes megoldás és egy profi reklámfilm között (főleg az előtte és utána 

lévő más témájú profi filmek miatt). Fontos, hogy karakteres üzenettel rendelkezzenek és 

legyenek dinamikusak (témájuktól és a célcsoporttól függően különböző mértékben).  

 

A mozgóképes promóciós anyagoknak 5 típusát használják a turizmusmarketingben: 

 reklámspotok 

 promóciós kisfilmek 

 promóciós filmek 

 szuvenír filmek 

 névjegy cd-k. 

 

A reklámspotok jellegzetesen televíziós reklámblokkokban történő sugárzás céljára 

készülnek. Mivel a tv-reklámidő rendszerint igen drága, a spotok időtartama csupán 20-60 

másodperc. Nagyon pergők, tömörek, lényegre törők, általában egy hatásos szlogenre épülnek 

fel. Felhasználhatók moziban történő promócióra is. 

 

A promóciós kisfilmek utazási irodákban történő bemutatásra készülnek, időtartamuk nem 

lehet több 5-6 percnél. Nem a desztináció vonzerőinek bemutatása a céljuk, ezek csak 

kedvcsinálónak jelenjenek meg benne, néhány villanásnyira csupán. Fontos viszont, hogy a 
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leendő utas lássa a közlekedési eszközt, a szálláshelyet (annak szobabelsőivel, éttermeivel és 

egyéb szolgáltatásaival együtt), strandot, a fakultatív programlehetőségeket.  

 

A promóciós filmek tulajdonképpen útifilmek. Terjedelmük általában 20-50 perc, ilyen 

méretben többrészes sorozatokat is képezhetnek. Általában televíziós bemutatásra készülnek, 

marketingfeladatuk a desztináció vonzerőinek illusztrálása, az ott folytatható tevékenységek 

(kultúra, sport, szórakozás, üdülés) bemutatása, végső soron tehát a célterület imázsának 

építése. Az ismeretterjesztő, szórakoztató tv-csatornák (Travel, Discovery, Spektrum, 

Discovery, stb.) programján sűrűn találkozni velük. Nem ritkán a nagy tour-operátor cégek 

vagy nemzeti turisztikai hivatalok finanszírozásában készülnek, amelyek ilyen módon 

hangolják rá leendő utasaikat egy-egy különleges, új desztinációra. 

 

A szuvenír filmek, mint nevük is mutatja, emléktárgy gyanánt vásárolhatók a 

desztinációkban. Terjedelmük 20-40 perc. Általában látványos, színes egyveleget mutatnak be 

az adott célterületről. Marketingfunkciójuk érdekes: a hazatérő utast megerősítik választása 

helyességében, így előmozdítják a desztináció újbóli felkeresését. Ugyanakkor új látogatókat 

is toborozhatnak, a baráti körben levetített ilyen filmek (ahol az operatőr a csoporttal utazik és 

megörökíti az utasok életét) és a hozzáfűzött kommentárok, élmények jó kedvcsinálónak 

bizonyulnak mások számára is. 

 

A névjegy cd-k vagy más eszközök a modern ICT részei, akár több gigabájt tárkapacitással. 

Vállalkozások, desztinációk, szolgáltatások multimédiás bemutatkozásait szokták ebben a 

formában prezentálni. Szóróanyagként, ajándéktárgyak, prospektusok mellékleteként vagy 

önálló ajándékként is használatosak. 

 

 

3.7. A szabad- és zárttéri reklámeszközök jellemzői és típusai 

 

A plakát széles körben alkalmazott módja a reklámnak, információközlésnek. Korábbi 

szerepe napjainkra csökkent, más technikai megoldások vették át szerepét. Ennek ellenére 

nem tűnhet el teljesen az utcákról, tömegek által látogatott területekről, mivel az 

érdeklődésfelkeltő szerepe jelentős. A turisztikában is – elsősorban – az adott desztinációra, 

turisztikai helyszínre, eseményre, szállodára, stb. – hívja fel a figyelmet (Szende 1994). Sok 

információ nem tűntethető fel rajta, mert az emberek többnyire rövid időt fordítanak a 

megtekintésére, így az első benyomás alapján döntenek, hogy a további információért 

felkeresik-e a plakáton szereplő információs helyet. A plakát időszakos információs 

megoldás, többnyire papír alapú, nyomdai technológiával készült nagyméretű információs 

anyag. Amennyiben az aktuális (fizetett) időszak eltelik, más kerül a helyére. Mérete szerint 

beszélünk normál (1 m
2
-nél nem nagyobb) és óriásplakátról. Mindkét esetben elvárás a 

figyelemfelkeltő színvilág, esztétikus megjelenés és informális korrektség. 

 

Információs (festett vagy matricázott) táblák nagyon sok helyen találhatók kültéren és 

beltéren egyaránt. Ezek célja – jellemzően – a tartós tájékoztatás, útbaigazítás. Valamely 

turisztikai attrakció, kereskedelmi szálláshely vagy bármilyen fontos információ elhelyezhető 

közterületen (engedélyeztetni kell). Ma már mind az adott település által egységesen 

elkészíttetett (43. ábra), mind a reklámoztató által készíttetett változattal lehet találkozni. 

Kialakításuknál és elhelyezésüknél fontos az esztétikus megjelenés. (44. ábra) 
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43. ábra: Egységesített útbaigazító tábla 
Forrás: a szerző felvétele 2010 

 

 
 

44. ábra: Szálloda információs táblája 
Forrás: a szerző felvétele 2010 

 

 

A tűzfalak, kerítések, mint reklámhordozó felületek is használatosak tartós információk 

átadására. Különlegességük az egybefüggő nagy felületükben rejlik. Figyelemfelkeltő hatásuk 

jelentős, mert messziről láthatók, méretük miatt emblematikus pontjává is válhatnak az adott 
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településnek. Sajnálatos tény, hogy az illegális, igénytelen falfirkák gyakran csúfítják el, 

illetve veszik el a felületek az ilyen reklámhordozók elől. 

 

A világító berendezések, álló vagy mozgó fényreklámok szintén gyakoriak a turisták által 

gyakran látogatott helyeken. Előnyük, hogy impulzusszerűen, gyorsan jelentős hatás 

kifejtésére alkalmasak. Színességük, kialakításuk, méretük változatossága, egyedisége 

használatukat világszerte népszerűvé teszik. Hátrányuk abban rejlik, hogy csak sötétedés után 

élvezhető hatásuk, és minden esetben energiaellátásra szorulnak. Elhelyezésük nagyon fontos, 

hogy ne legyen működésük – például a pihenni vágyó szállodai vendégekre – zavaró, illetve 

effektjeik minél szélesebb látókörben élvezhetők legyenek.  

 

Utcabútorokkal viszonylag ritkábban lehet találkozni a turisztikai termékek, szolgáltatások 

reklámozása terén. Kialakításuk a praktikumot kell, hogy szolgálja, mivel itt a bútor funkció 

az elsődleges. A bútort használó embereknek viszont akad néhány perce arra, hogy a 

közelükben elhelyezett információra felfigyeljenek és tanulmányozzák azokat. Többféle 

kombinációs megoldással is szembesülhetünk (pl. tömegközlekedési eszközök megállóiban 

elhelyezett plakátos kombináció), de olyan kialakítású bútorok is léteznek, amelyek egyes 

részei közvetlenül hordozzák az információt. 

 

 
 

45. ábra: Repüljön a CSA-val! – busz reklám 
Forrás: Knyur Géza felvétele 2010 

 

 

A járműreklámok sajátossága, hogy többnyire mozgó állapotban kell észrevenni, és 

elolvasni a rajta lévő információt (45. ábra). Egyes változatai a jármű teljes vagy részleges 

külső felületén jelennek meg, mások a belső térben vannak. Nagyvárosokban jellemző, hogy a 

metróállomásokon várakozó utasok számára fix elhelyezésű vagy vetített megoldásokkal 

kombinálva a jármű külseje is hordoz további rekláminformációt, illetve belsejébe lépve (pl. a 

fogantyúkon, oszlopokon) további információ jelenik meg. Repülőgépeken (46. ábra), 

vonatokon kívülről viszonylag ritkábbak, belülről gyakoribbak az ilyen reklámok. Egy vasúti 

kocsi belsejében az adott vasútvonal mentén található turisztika lehetőségekre, programokra 

kitűnően fel lehet hívni a figyelmet. Autóbuszokon inkább a külső – adott esetben – még az 
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ablakokat is lefedő reklámokkal találkozunk. Ebben az esetben a megállókban várakozó 

utasok, illetve a forgalomban résztvevők számára olvashatók.  

 

 

 
 

46. ábra: Repüljön vásárolni Hamburgba a German Wings-szel! 
Forrás: http://www.tcgraf.de/ 

 

 

Egyetlen kérdés merül fel ebben az esetben, hogy a hirdetések mennyire vonják el a figyelmet 

a közlekedési szituációkban csökkentve a közlekedés biztonságát. A tengeri és folyami 

forgalomban is találkozunk reklámokkal a kikötőkben és a járművekben. Itt – a feltételezhető 

hosszabb utazási idő miatt – részletesebb leírások is elhelyezhetők. A repülőgépekben és 

repülőtereken az emberek viszonylag rövid időt töltenek, így célirányosan kell őket 

reklámokkal megkeresni. A fedélzeti magazinok viszont kiváló lehetőséget biztosítanak a 

reklámozásra, sőt az utasok keresik is a célállomásukról szóló információkat. Ennek további 

előnye, hogy újabb utakat generálhat. 

 

 

3.8. Internetes marketingkommunikációs megoldások 

 

Napjainkban a legelterjedtebb megoldások színtere az internet. Az online rendszerek 

alkalmazása a gazdasági életben jelentős változásokat hozott az alkalmazott marketing 

eszközök tekintetében is (Eszes - Bányai 2002). A szakemberek és a vásárlók is rájöttek arra, 

hogy nem csupán egy technikai újdonságról van szó, hanem arról, hogy egy olyan új 

lehetőség kínálkozik, amely a kommunikációs technológia lehetőségeit térben is időben is 

kibővíti. Az internetes média kezdetekben egyfajta új, de még egyirányú kommunikációs 

csatornaként jelentkezett, majd később kétirányúvá vált, napjainkban pedig interaktív 

lehetősége nem csupán a kommunikációnak, hanem az értékesítésnek is.  Ettől kezdve csupán 

az a kérdés és egyben a feladat is, hogy mennyire tudja az adott vállalkozás céljai 

megvalósítása érdekébe állítani az internestes lehetőségeket?  

 

http://www.tcgraf.de/
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A vállalkozások jelentős része ma már rendelkezik honlappal, amelynek tartalma egyfajta 

bemutatkozásban, illetve az elérhetőségek ismertetésében ki is merül. Egyre nagyobb 

számban használják e médium interaktív lehetőségeit, azt, hogy mindenki lehet információ 

kibocsátó, viszonylagos alacsony olvasóra vetített fajlagos költséggel nagy tömegekhez juthat 

el gyorsan, azonos időben. A tudatosan megtervezett stratégia biztosítja, hogy a közönséget, a 

későbbi vásárlót odahúzzuk (pull stratégia) weboldalunkhoz és minél tovább ott is tartsuk, és 

elérjük, hogy elégedetten távozzon. Ez lesz a biztosítéka annak, hogy visszatér hozzánk. 

Ehhez a tömegmarketing (Bauer – Berács 1992) csupán kiindulópont lehet a maga push 

stratégiájával, egyénre, vevőre kell szabni az online szolgáltatást attól a pillanattól kezdve, 

amikor létrejött közöttünk az interaktív kapcsolat. Ez az elv nem függ attól, hogy csupán 

információt szeretnének kapni tőlünk, vagy vásárolnak is. Ne felejtsük el azt sem, hogy 

vannak olyan területek, amelyek jelentős új teret kaptak az online technológia megjelenésével. 

Ilyen pl. a banki tevékenység, a biztosítás, a hagyományos légitársaságok, a kereskedelmi 

szálláshelyek, a turisztikai attrakciók, stb.. Emellett vannak olyanok, amelyek kimondottan 

ennek köszönhetik létrejöttüket (pl. low cost airlines, webshops, stb.). Olyan 

tevékenységekről van itt szó egyrészt, amelyek nagyon kurrensek, így bárhol eladhatók a 

globális marketing módszereivel, de ugyanakkor megjelennek a Niche-marketing rendkívül 

szűk és jól körülhatárolható rétegeinek szóló termékek és szolgáltatások is. 

 

 

3.8.1. Az online reklám célja a turizmusban 

 

Az Internetes reklám célja – a többi médiumhoz hasonlóan – az, hogy nagy tömegben és 

gyorsan eljuttassa fogyasztókhoz a reklámüzeneteket, ezzel elősegítse a fogyasztó és vevő 

között kialakuló adás-vételi kapcsolat létrejöttét, mozgósítson részvételre a turizmus 

rendszerében. A gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény vonatkozik 

az online reklámra is. Emlékeztetőül elevenítsük fel. A jogszabály 2. § g) pontja szerint a 

gazdasági reklám „olyan tájékoztatás, amely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és 

kötelezettség (a továbbiakban: áru) értékesítését vagy más módon történő igénybevételét és a 

vállalkozás nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá áru vagy 

árujelző megismertetését mozdítja elő”. Egyértelmű, hogy a turisztikai termék és szolgáltatás 

is teljes mértékben hatálya alá esik. 

 

A hasonlóság ellenére az internetes reklámokra jórészt más írott és íratlan szabályok 

vonatkoznak, mint a hagyományos médiumokban elhelyezett hirdetésekre. Ennek némiképp 

ellentmondani látszik az, hogy a világhálón a reklám a nap 24 órájában célba érhet, és a 

reklámok fogadtatása (elsősorban technikailag) azonnal lemérhető a felhasználók körében, így 

ha szükséges, azonnal be lehet avatkozni. Érdekes viszont azon elgondolkodni, hogy a mért 

hatás és a tényleges vásárlás milyen viszonyban van egymással. 

 

Az online reklámozás eszköztárát képező megoldások sokfélék lehetnek, folyton változnak, 

és nemegyszer új irányt szabnak az egész szakma további fejlődésének. Az ötletes 

megoldások, a meglepő helyen megjelenő figyelemfelkeltő elemek a turizmus esetében 

jelentősen növelhetik az impulzív vásárlók számát. 
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3.8.2. Az online reklám jellegzetességei 

 

 

Az online reklám legfőbb és elvitathatatlan érdeme a nap 24 órájában történő elérhetősége, 

valamint megjelenésének (időben, formában, tartalomban, stb.) változatossága. Ehhez 

hozzájárul az is, hogy bármilyen változtatás azonnal megjeleníthető. Jól kombinálhatók a 

vizuális és esetenként az audiovizuális lehetőségek (kép, hang és videofilm) egy helyen 

használható. A megtalálás, az egyszerű aktiválás, a leendő fogyasztónak csak egy 

gombnyomásba kerül, és máris megvalósul az információ megszerzése, ebből következik a 

hagyományosnál jóval jelentősebb mértékű információátadási lehetőség. A megjelenések 

száma jól rögzíthető és nyomon követhető. A célközönség széles, és olyan rétegek is egyre 

inkább elérhetővé válnak, akiket hagyományos technikákkal nehéz elérni. Előnyként 

fogalmazható meg újdonságértéke: a felfokozott érdeklődés miatt a felhasználók száma 

folyamatosan növekszik.   

 

Az előnyök mellett – természetesen – hátrányokkal is kell számolni. A tartalom gyors 

elavulása, a frissítések elmaradása okozhatja a honlap iránti érdeklődés leggyorsabb 

hanyatlását. Gyakori probléma, hogy a kedvcsináló videofilm gyakran gyenge minőségű és 

sok időt igényel a letöltése. Ez magát a turisztikai terméket vagy szolgáltatási is negatívan 

befolyásolja, a leendő vevő bizalmát megingatja. Ugyanakkor az is előfordul, hogy könnyen 

átszalad a fogyasztó a hirdetésen vagy nem várja meg egy nagyobb kép letöltődését, mint 

ahogy az újságban továbblapoz. A célközönség esetében az elvileg széles kör azt a kockázatot 

is hordozza, hogy nem tudni pontosan ki ül a képernyő előtt. A felhasználók köre 

országonként különböző, gyakran nem tudni pontosan, hogy mely rétegekből kerülnek ki, így 

előfordul, hogy komplett turisztikai szempontból releváns szegmensek is kimaradnak. Új, bár 

egyre fokozódó jelenség érzékelhető, mégpedig az Internet üzletiesedése elleni ellenszenv 

(például a Direct E-mail-ek elutasítása). 

 

 

3.8.3. Az online reklám típusai 

 

Az online reklámok erősen apellálnak a vásárlók impulzív magatartására, ezért azonnal meg 

akarnak győzni, egyszerűen és irányítottan a célra törnek. Formájuknak csak a fantázia szab 

határt, technikai kivitelezésük és a mögöttük álló módszertan nagyon gazdag. 

 

Az online fogyasztóval is érdemes foglalkozni, hiszen számára készül a honlap. Az online 

fogyasztó döntésében igen gyakoriak az érzékszervi hatások és más szubjektív elemek. Az  

érzékszervi és más szubjektív elemek gyakoriak döntésében. Nagyon változó, szerteágazó 

érdeklődésű. Figyelme szórt és nem kitartó, ezért állandó fenntartást igényel. A turizmus 

esetében fokozottan igaz, hogy sokszor nincs a vevőnek kialakult, pontos elképzelése, csak 

valamilyen élményt, attrakciót szeretne élvezni, és a ráfordítható összegről is csak 

nagyvonalakban van képe. 

 

 

3.8.3.1. A weboldal 

 

A „www” sokak számára egyenlő az Internettel, a pontos meghatározás szerint azonban ez 

csupán az Internet multimédiás felülete, azaz annak egy része és egyben az egyik 

leggyakrabban használt alkalmazása, szolgáltatása.   
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A weboldal az Internetes reklámozás legalapvetőbb formája. Eleinte minden vállalkozás úgy 

próbált betörni az Internetre, hogy létrehozott egy saját honlapot, így a weblapok az üzleti élet 

egyre fontosabb tartozékaivá váltak. 

 

A weboldalakat a létrehozásuk szempontjából a következő módon tudjuk megkülönböztetni: 

 

1. Az első esetben az Internetes jelenlét a hangsúlyos. A minél olcsóbb megoldás, az 

elérhetőség a cél. Ezek a honlapok gyakran jelentéktelenek, igazi látogatottságuk 

sincsen, hiszen a honlap reklámozása már további ráfordításokat igényel. Legtöbb 

esetben a honlap elkészülte után a vállalkozások nem fektetnek hangsúlyt az 

információk frissítésére, vagyis a weboldal igazi célját nem tudja betölteni. A 

brossura jellegű honlap nem használja ki az Internet által nyújtott lehetőségeket.  

 

2. A másik típusnál igen lényeges, hogy az Internetes megjelenés ne csak a 

vállalkozás számára, hanem a vállalkozás környezete számára is fontos és hasznos 

legyen. Ez átgondolt tervezést igényel, és jelentős idő- és pénzráfordítással jár. A 

honlapnak igazodnia kell a cég arculatához, a kreatív megjelenésnek könnyen 

kezelhető, átlátható megoldásokkal kell párosulnia. Sok honlapon megfigyelhető a 

humor és az információnyújtás ötvözése, ami kedvező fogadtatásra talál a netezők 

körében.  

 

A turisták utaztatásához kapcsolódó szolgáltatók gyakran használják e lehetőségeket. A 

példaként bemutatásra kerülő – légi személyszállítással foglalkozó, illetve autóbuszos – cégek 

honlapjai ez utóbbi kategóriába tartoznak. Itt már nem is találkozni túlontúl egyszerű, statikus 

weboldallal. Ez érthető is, hisz ha egy társaság ezt megengedné magának, a többi, fejlett 

honlappal rendelkező légitársaság mellett halálra lenne ítélve, hisz az online jelenléte nem 

lenne jó semmire. Nem lehetne foglalást intézni, menetrendet böngészni, hírlevélre 

feliratkozni, stb. 

 

A weblapnak az alábbi követelményeknek kell megfelelnie:  

 

- gyors tájékozódást nyújtson, és gyors mozgást tegyen lehetővé a 

részoldalak között, melyet navigációs gombok vagy menüsor segíthet, 

- az alapoldalról való kiindulás és visszatérés rugalmas és gyors legyen, 

- rövidek legyenek az oldalak (az ablakokon belül csak rövid ideig lehet 

görgetni), 

- weblaptérkép (site-map) segítse a tájékozódást, amelyen az oldalak 

szerkezete látható fa-struktúrában, 

- űrlapok használata tegye lehetővé a kérdések feltevését, a megrendelést, a 

véleménynyilvánítást, 

- egyéb szolgáltatások: látogatottságszámlálás, aktuális információk 

megjelenítése (helyi idő, dátum, utcarészlet, hőmérséklet stb.),  

- gyors betöltés, 

- látogató-központú, 

- informatív, mélyreható, részletes legyen. 

 

Az utazási irodák is gyakran használnak honlapokat hirdetve különböző típusú útjaikat 

(egyéni utazóknak, társasutazások, körutak, stb.) is itt teszik közzé. Különösen fontos és 

hasznos lehetőség a last minute utak esetében, hiszen éppen a foglalás és a tényleges utazás 

között csak nagyon kevés idő áll rendelkezésre (47. ábra). 
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47. ábra: E-mail, mint kereskedelmi reklám 
Forrás: http://www.mostindulok.bud.hu/ 

 

 

Új lehetőség a repülőtereken meghirdetésre kerülő stand by utak lehetősége, amikor az utas 

úgy megy ki a repülőtérre, hogy – gyakran – nem is tudja hová fog elutazni. Ez a lehetőség a 

fiatalok körében igen népszerű. 

 

 

3.8.3.2. E-mail 

 

A másik leggyakrabban használt szolgáltatás az online reklámozás területén az elektromos 

levél vagy e-mail, ami két számítógép között küldött szöveges üzenetet jelent. Az e-mail nagy 

előnye a gyorsaság és olcsóság, amivel egyre több területen megelőzi az elavult technológián 

alapuló faxot. A rövid szöveges üzenethez fájlok is csatolhatók, így az e-mail által jelentősen 

felgyorsul a kommunikáció és adattovábbítás (48. ábra). Hátránya, hogy kinyomtatás nélkül 

csak elektronikus formában létezik, így nem vehető kézbe, ennek következtében például 

megrendelésként vagy bizonylatként még csak korlátozottan elfogadott dokumentum.  

 

A reklámszakemberek sok esetben azért idegenkednek a reklám e-mail alkalmazásától, mert 

összekeverik a „spam”-mel. A „spam” egy e-mailben továbbított kereskedelmi célú üzenet, 

amelyet a címzettek előzetes kérése vagy beleegyezése nélkül küldtek. 

 

 

http://www.mostindulok.bud.hu/
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48. ábra: E-mail, mint kereskedelmi reklám 
Forrás: www.freemail.hu  

 

 

A „spam”-ek óriási mértékben terjednek, így különböző szűrőket állítanak be a kéretlen 

levelek kiválogatására. Itt is jellemző a jojó-hatás, így a spam-ek közé bekeveredett normál 

levél is könnyen elveszhet.  

 

A „spam” hatásfoka nagyon alacsony, 1.000.000 db elküldött levél után érkezik egy vételi 

ajánlat. Ennek az az oka, hogy leveleknek nincsen igazi célcsoportjuk, és legtöbb esetben ez 

az agresszív marketingeszköz ellenérzést vált ki a felhasználókból. Az EU-ban a távközlési 

magánélet védelme, a távértékesítés, a pénzügyi szolgáltatások, és az e-kereskedelem 

témakörében irányelvet fogalmaztak meg a „spam”-mel kapcsolatban. 

 

Az e-mailes reklámok alkalmazására két rendszer lehetséges: 

 

1. Engedélyeken alapuló lista: ebben az esetben a felhasználó nyilatkozik arról, hogy 

hozzájárul a reklámküldemények fogadásához. 

2. "Robinson-lista": olyan jegyzék, amely tartalmazza az üzleti jellegű levelek (direkt 

marketing eszközök) küldését kifejezetten megtiltó személyek névsorát.  

 

Nem tekinthető „spam”-nek az olyan elektronikus hírlevél, amelyre a felhasználó önként 

iratkozott fel. A hírlevél olyan kiadvány, amelyet cégek vagy magánszemélyek rendszeres 

időközönként (naponta, hetente, havonta) küldenek a feliratkozottaknak. Ilyen hírlevél 

található például a Malév, http://www.malev.hu/BP/HUN/I%5FPREPARENEWSLETTER/, 

az Easyjet, https://www.easyjet.com/hu/tagok/newMember.asp, de szinte minden légitársaság, 

így a Wizz Air http://wizzair.com/Default.asp?slid=clear&language=HU weboldalán is. 

 

http://www.freemail.hu/
http://www.malev.hu/BP/HUN/I_PREPARENEWSLETTER/
https://www.easyjet.com/hu/tagok/newMember.asp
http://wizzair.com/Default.asp?slid=clear&language=HU
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Amennyiben feliratkozunk egy ilyen hírlevélre, tájékoztatást kapunk a légitársaság 

legfrissebb akcióiról, webes játékairól, új szolgáltatásairól, céges híreikről. A feliratkozáshoz 

mindössze az e-mail címünket kell megadnunk. Ezután a megadott e-mail címre kapunk egy 

értesítőt, amiben egy linket találunk. A regisztráció akkor fejeződik be, amikor az értesítő e-

mailben rákattintunk a linkre, és aktiváljuk a jelentkezésünket. A feliratkozás lehetőségének 

egy példáját mutatja be a 49. ábra. 

 

 

 
  

49. ábra: Feliratkozás hírlevélre 
Forrás: http://wizzair.com/ 

 

 

A hírlevelek mellett a másik kedvelt reklámeszköz a levelezőlista. Itt a honlap látogatói 

interaktív beszélgetést folytathatnak egymással. Ezeket a listákat egy moderátor felügyeli, a 

moderátor olyan személy, aki ellenőrzi a hozzászólásokat, és csak a témához kapcsolódó 

üzenteket küldi tovább az olvasóknak. A két említett rendszer olcsó és jó reklámlehetőséget 

kínál a vállalkozások számára. A célcsoport minkét esetben pontosan behatárolt, így a 

vállalkozás el tudja dönteni, hogy hirdetési céllal melyik programot szponzorálja. Erre példa a 

50. ábrán szereplő levelezőlista. 

 

A fórumok – általában – téma iránt hosszabb-rövidebb ideig intenzív érdeklődést mutató 

személyek által kedveltek. Itt a vélemények szabadsága teljes mértékű vagy moderált, de a 

felhasználói csoport jelentősen manipulálható. Előfordulhat az az eset is, hogy az eredeti 

céltól lényegesen eltér az ott megjelenő tartalom. 

 

 

http://wizzair.com/
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50. ábra: Levelezőlista (Fórum) 
Forrás: http://lapforum.lap.hu/ 

 

 

A fentiek legnagyobb előnye, hogy olyan hírlevelekben, listákon lehet a reklámokat 

elhelyezni, amelynek közönsége érdeklődik az adott téma iránt. Ennél a hirdetési formánál 

nyomon követhető, hogy hányan kapják meg az üzenetet, de hogy hányan olvassák el 

ténylegesen, az csak részben.  

 

 

3.8.3.3. A banner (reklámcsík szalaghirdetés) 

 

A banner egy téglalap alakú hirdetés, mely 110-400 pixel széles, illetve 45-130 pixel magas. 

Tartalmát tekintve röviden utal a termékre vagy szolgáltatásra. Sokszor egy reklámcsík kettő, 

három vagy esetleg négy lapból áll, ami meghatározott időközönként váltakozva látható 

ugyanazon a helyen. Manapság a legkedveltebb online hirdetési forma. A szalaghirdetés célja 

legtöbbször arculatépítés, márkanépszerűsítés, eladásösztönzés. (51. ábra) 

 

 

http://lapforum.lap.hu/
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51. ábra: Wizz Air banner 
Forrás: http://wizzair.com  

 

 

A bannereknek három típusát különböztetjük meg: 

 

1. Álló szalaghirdetések: a szalaghirdetések legkorábbi típusa, nem más, mint a honlapon 

elhelyezett egyszerűen elkészíthető grafikus elem. Nem vált ki akkora érdeklődést, 

mint egy mozgó vagy interaktív banner. 

 

2. Mozgó szalaghirdetések: lényegük az, hogy a hirdetés él, mozog, ezáltal felhívja 

magára a látogató figyelmét. Általában 2-20 képkocka követi egymást, ami több 

helyet biztosít az információ továbbításához mindezt az olvasó számára kellemes 

vizuális élménnyel kombinálva. A kattintási arány magasabb, mint az álló bannerek 

esetében.  

 

3. Interaktív szalaghirdetések: az ilyen bannerek lényege, hogy kommunikálnak a 

felhasználóval, gyakran játékra késztetve vagy éppen vásárlásra ösztönözve őt. 

 

A mozgó és interaktív bannerek alkalmazásával gyakran élnek mind a légitársaságok, mind az 

utazási irodák. A potenciális utazók, a célközönség – az e-travellerek – által leggyakrabban 

látogatott internetes oldalakon helyezik el fel-felvillanó szalaghirdetéseiket, felkeltve a 

látogatók figyelmét, játékra, utazásra, a bannerre kattintásra ösztönözve őket. Mindig található 

ilyen hirdetési forma a következő weboldalakon: www.index.hu, www.origo.hu vagy bármely 

más – feltételezhetően sokak – által látogatott honlapon. 

 

A banner előnye, hogy közvetlenül hat a látogatóra, az oldal lekérésekor először ez jelenik 

meg, ezzel találkozik először a látogató. Ez abból adódik, hogy mérete kicsi, ezért nagyon 

http://wizzair.com/
http://www.index.hu/
http://www.origo.hu/
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hamar letöltődik. Ha nem is kattint rá a hirdetésre, akkor is valamilyen szinten tudatosodik 

benne a látvány, esetleges információk, amelyeket a banner tartalmaz. 

 

A szalaghirdetésnél fontos figyelembe venni a következőket: 

 

- pontosan nyomon követhető, hogy hányan kattintottak rá a hirdetésre, 

- minél inkább egy célcsoportra koncentrál egy weboldal, annál több válasz 

érkezik a hirdetésre, 

- fel kell mérni azt, hogy az olvasó hányszor találkozik a hirdetéssel, 

általában az első két találkozás vált ki reakciót, 

- ahhoz, hogy a felhasználó rákattintson a hirdetésre, kilépjen a pillanatnyi 

gondolatvilágából, és hajlandó legyen elhagyni a webhelyet, motiválni kell. 

A mozgatórugónak mindig kapcsolódnia kell az eredeti weboldal 

témájához. (pl. utazási akció, turizmussal foglalkozó weboldalon). Az 

ingyen szó sokszor beválik. 

- a banner szólítsa meg az olvasókat: Kattintson ide! – ilyen felszólítás 

esetén a bizonytalan kezdő Internetező is rámerészkedik a hirdetésre, 

- hangsúlyozni kell, hogy sürgős egyszeri ajánlatról van szó, ezzel 

ösztönözve a felhasználókat a gyors válaszlépésre, 

- mozogjon a hirdetés, ez odavonzza a szemet a honlap többi részéről, 

- a színek szerepe nagyon fontos, olyan színeket alkalmazzunk, amelyek 

figyelemfelkeltőek, és egyben összhangban vannak a reklámnak otthont 

adó weboldallal, 

- a kampány során érdemes többször váltogatni a bannereket, ez növeli a 

reakciók számát. 

 

 

3.8.3.4. A nyomógombok (buttons) 

 

A nyomógomb tulajdonképpen egy kicsinyített szalaghirdetés. A nyomógombok funkciója az, 

hogy a hirdetők oldalára mutatnak (52. és 53. ábrák). A nyomógomb előnye: 

 kicsi, az oldal bármely részén elhelyezhető, 

 egyszerűen működik, egy kattintás a gombra és a program letöltődik, 

 hasznos márkanépszerűsítésben, 

 olcsó. 

 

A jobb oldali kék mezőre (nyomógombra) kattintva további részleteket tudhat meg az olvasó. 

erre mutat példát az 53. ábra. 

 

 

3.8.3.5. A szöveges linkek 

 

A szöveges linkek igen hatékony reklámformát képviselnek. Nagy előnyük, hogy a 

legkevésbé erőszakos reklámeszközök körébe tartozik. A szöveges linkek nagyon népszerűek 

a különféle keresőprogramok oldalain. Megjelenhetnek az aktuális keresés eredményeképpen 

első találati helyen, vagy az oldal egy elkülönített részeként ajánlat formájában. (54. ábra) 

 

A repülőjegyet tartalmazza – alapvetően – a kapott e-mail, de a fontos tudnivalók mellett a 

különböző társszolgáltatók reklámjai, ajánlatai is megjelennek. 
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52. ábra: Wizz Air nyomógomb a www.origo.hu honlapon 
Forrás: http://www.origo.hu/index. 

 

3.8.3.6. Szponzorálás 

 

A szponzorálás legáltalánosabb módja, amikor egy weboldalt támogat a hirdető. Ilyenkor a 

weboldal a szponzorált cég arculatához igazodik. Ezért a szponzorálás a vállalkozások 

életében hosszú távú befektetésként jelenik meg. A szponzorálás segítségével sikeres 

reklámkampányt indíthatunk anélkül, hogy a saját weboldalunk forgalmát növelnénk. A 

szponzor terméke vagy szolgáltatása az adott weboldal jól körülhatárolható jellegzetességéhez 

kapcsolódik. 

 

A szponzorálás egyik speciális fajtája a már korábban említett hírlevél vagy levelezőlista 

szponzorálása. Másik fajtája a hirdetési célú cikk. Ennek az a jellegzetessége, hogy a reklám 

egy cikk, tudományos írás formájában vagy a weboldal tartalmi részeként jelenik meg. Ez a 

reklámforma nagy hatékonysággal működik, de figyelni kell arra, hogy a felhasználó a reklám 

mellett hozzájusson a számára fontos információhoz. 

 

 

http://www.origo.hu/
http://www.origo.hu/index.
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53. ábra: Levelezőlista (Fórum) 
Forrás: http://www.clickair.com 

 

 

3.8.3.7. Beférkőző reklámok 

 

A beférkőző reklámok (más nevén pop-up, interstitial) olyan reklámeszközök, amelyek a 

képernyőn váratlanul, különálló ablak formájában jelennek meg, félbeszakítva ezzel a 

felhasználó munkáját. Ez a hirdetési forma nagyon kedvelt a turisztikai hirdetők körében, 

mivel ezeket a reklámokat a felhasználó mindenképpen észreveszi, még ha csak annyi időre 

is, hogy bezárja az ablakot, már találkozik a reklámmal. A beférkőző reklámokkal a 

márkaüzenet sokkal jobban közvetíthető, mivel nem kell a képernyőn lévő többi grafikus 

elemmel versenyezni. Praktikus, mivel alkalmazásakor a meglévő oldal struktúráját nem kell 

megváltoztatni. Ez a reklámozás agresszívebb módja, de optimális használatával nagy 

hatékonyság érhető el. A hirdetés mérete és kidolgozásának technikája nagyon eltérő lehet, 

kedvelt forma a képernyő egy negyedét kitevő reklám és ez még a felhasználók számára is 

elfogadható. 

 

 

http://www.clickair.com/
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54. ábra: Szöveges reklám 
Forrás: http://www.freemail.hu 2010.09.27. 

 

 

3.8.3.8. Egyéb online reklámfajták 

 

A számítástechnika és az informatika fejlődésével köre egyre szélesebb: 

 

- kurzorok 

- képernyőkímélők 

- netvideók: a fogyasztók videóra mondják az adott termékkel kapcsolatos 

tapasztalataikat, a felvétel az érintett vállalat honlapjáról tölthető le, 

- "zsákutcareklám": olyan helyekre elhelyezett hirdetés, ami már nem vezet 

tovább, pl. köszönetnyilvánító oldalra, 

- microsite: kisméretű honlap, általában promóciókhoz, piackutatáshoz 

használják. 

 

Mint érzékelhető, a technikai megoldások színessé varázsolják a lehetőségeket, a felhasználok 

pedig hol az egyikre, hol a másikra esküsznek. Nem ismertek pontos számok, de a 

légitársaságok esetén az elektronikus jegyrendelések (főleg, mióta a hagyományos 

légitársaságok is e-ticket-et használnak) az internetes megoldások szerepe felértékelődött.  

 

 

 

 

http://www.freemail.hu/
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3.9. Egyéb reklámeszközök 

 

A térhangosítás nagyobb épületekben, strandokon, hajókon, kiállítási területeken szintén 

szolgálhat reklámcélokat akár olvasott hirdetések, akár bejátszott spotok révén. Mobil formája 

a hangszórós kocsi mindmáig használatos egy-egy desztinációban, elsősorban turisztikai 

rendezvények hirdetésére.  

 

A mozireklámot már-már elfelejtette a reklámszakma, hiszen a televízió elterjedése egyfajta 

kiszorító hatást jelentett és jelent. A házi videó, majd dvd lejátszók és az internetről letölthető 

filmek a mozi végnapjait kezdték előrevetíteni. A filmszínház azonban túlélte mélypontját és 

a ’90-es évektől az óriási bevásárlóközpontokban multiplex moziként éledt újjá. A közönség 

már megváltozott a korábbihoz képest, manapság a 35 évnél fiatalabb fogyasztói szegmens 

esetében hatásos. A multiplex mozikban spotokat vetítenek a filmek előtt vagy között, 

filmmegszakítás azonban nincs. 

 

A kikiáltó – annak ellenére, hogy régi módszer (55. ábra) – mindmáig használatos bizonyos 

turisztikai rendezvényeken, látványosságoknál. Elsősorban korábbi évszázadokat, korokat, 

szokásokat felelevenítő – pl. középkori – látványosság is egyben. 

 

 

 
 

55. ábra: Kikiáltó 
Forrás: http://www.hetek.hu/ 

 

 

A szendvicsember (56. ábra) főleg Amerikában terjedt el. A forgalmas helyeken sétálgató, 

magán információs táblát hordozó ember alkalmas a figyelemfelkeltésre, de csak állóképet 

mutathatunk, némi szöveges kiegészítéssel. Előnye viszont az, hogy – adott esetben – a 

szendvicsember bizonyos további információt is nyújthat (erre előzetesen fel kell készíteni), 

illetve kisebb méretű brosúrákat, információs anyagokat adhatnak át az utca emberének. 

 

 

http://www.hetek.hu/
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56. ábra: Szendvicsember 
Forrás: http://www.hetek.hu/ 

 

 

Az ötletesség határtalan, újabb és újabb megoldások jelennek meg azzal a céllal, hogy az 

érdeklődőből fizető vevő, azaz turisztikai terméket, szolgáltatást igénybevevő legyen. 

 

 

 

  

  

http://www.hetek.hu/
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4. Az értékesítést elősegítő weboldal ismérvei 

 

A honlapok felépítése tekintetében már némi tapasztalattal rendelkezünk. Tudjuk, hogy a 

felhasználó nem hajlandó sok időt egy helyen tölteni, ezért gyorsan meg kell találnia a 

számára fontos információt. Tudjuk azt is, hogy a keresőknek fontos szerepe van a releváns 

tartalom megtalálásában, de az is biztos, hogy az első néhány oldalon kilistázott találatokon 

túl a felhasználó a további találatokkal minimális valószínűséggel foglalkozik. 

 

 

4.1. Milyen tehát a jó weboldal? 

 

Ahhoz, hogy egy turizmus területén működő társaság elkezdhessen az interneten értékesíteni, 

nem elég az, hogy létrehoz egy egyszerű weboldalt, majd ezt követően várja, hogy áradjon 

hozzá az online rendelések tömkelege.  

 

Nagyon fontos például, hogy legyen az oldalnak egy olyan címe (a hozzá tartozó alcímmel), 

amiből a látogató első pillantásra megtudja, hogy mi az az előny, amit itt kaphat, ha 

továbbolvas. 

 

A látogatók túlnyomó többsége ugyanis 10 másodperc alatt meghozza azt a döntését, hogy 

marad-e az oldalon és továbbolvas, vagy inkább távozik. A látogatók 60-80 %-a a nyitólapon 

kívül semmi mást nem méz meg, azaz nem kattint egyet sem! 

 

Jelenleg is igen figyelemfelhívó, vendégmarasztaló felhívással találkozunk, amint belépünk a 

Wizz Air honlapjára. Korábbi években jellemző volt, hogy a légitársaság által kínált legjobb 

ajánlatok – mint például a 0 Ft-os (57. ábra) vagy éppen 990 Ft-os „szinte ingyen” akciók – 

rögtön a site-ra belépést követően a látogató szeme elé ugranak, és nem kell külön plusz 2-3 

kattintással keresgélni, hogy hol találjuk meg a társaság által kínált akciós ajánlatokat. Az 57. 

ábrához hasonló tartalommal szinte mindegyik „fapados”-nál találkozhattunk. Ma már nem 

jellemző ennek a megoldásnak a használata, mert a vásárló egyértelműen tudja, hogy 

valójában többet fog fizetni. Felmerült az a kérdés is, hogy az ilyen esetek a megtévesztés 

kategóriájába esnek-e, illetve mennyire tekinthetők tisztességesnek. 

 

Az utóbbi időben elterjedni látszik az a felfogás, hogy a jegy teljes árát fel kell tüntetni 

(adókkal és illetékekkel együtt), és így kell még mindig vonzónak lenni. A történet azonban 

így sem teljes, mert ekkor csak a lecsupaszított szolgáltatás ára jelenik meg, ehhez még 

további (pl. bankkártya használati díj) vagy, ha van feladott csomagunk, a repülőtéri check-in 

vagy ha élni kívánunk valamilyen kényelmi szolgáltatással (pl. elsőbbségi beszállás, nagyobb 

lábterű hely) díja is hozzáadódik. (58.ábra) 

 

A verseny hozta ezt a szituációt, különösen azóta, mióta Budapestről indít járatokat az Easy 

Jet és a Ryan Air (Deli-Gray – Árva 2010) – talán két legagresszívabb – árpolitikát folytató 

európai légitársaság is. A kiélezett versenyre mutat példát az 59. és 60. ábra. 
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57. ábra: „0” forintos ajánlatok 
Forrás: http://wizzair.com  

 

 

 
 

58. ábra: Alapszolgáltatás díja 
Forrás: http://wizzair.com  

 

http://wizzair.com/
http://wizzair.com/
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59. ábra: Elérhető árú repülőjegyek 
Forrás: http://www.easyjet.com  

 

 

 
 

60. ábra: A Ryanair is beszállt a versenybe 
Forrás: http://www.ryanair.com  

 

 

http://www.easyjet.com/
http://www.ryanair.com/
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Ugyanezzel a marketingfogással él a többi légitársaság is (a hagyományosok is), így a Malév 

is, amelynek nyitólapján egyből a szemünk elé tárul például az akció (61. ábra). A különbség 

viszont szembetűnő. Az árak magasabbak, azonban figyelembe kell venni, hogy a csomag 

díja és a fedélzeti szolgáltatás ára a jegyben benne van. További előny, hogy központi 

repülőtérre érkezik a járat, illetve törlés esetén akár más légitársaság járatával is elviszik az 

utast. 

 

 

 
 

61. ábra: A hagyományos légitársaságok is felveszik a versenyt 
Forrás: http://www.malev.hu  

 

 

Fontos, hogy a weboldal könnyen használható legyen a látogató számára, a tulajdonosa 

számára pedig hozza is a pénzt, ne csak vigye. A weboldal fejlesztésekor tehát látogatói és 

felhasználói fejjel is kell gondolkodni. 

 

Összegezve kijelenthető, hogy olyan weboldalt kell készíteni a látogatók számára, amelyen 

könnyen és gyorsan célba érnek (megrendelnek, regisztrálnak, vásárolnak, megtalálják 

elérhetőségeinket, stb.). 

 

A web-ergonómia nem csupán azért „felelős”, hogy milyen az oldal külső megjelenése, 

hanem azért is, hogy mennyire következetes az elrendezése. Mennyire tudja a felhasználó a 

kívánt célját megvalósítani? Fel tud-e könnyen iratkozni hírlevélre? Egyszerűen meg tudja-e 

rendelni a terméket vagy szolgáltatást – így például a repülőjegyet és a bérautót –, le tudja-e 

foglalni a szállást? Gyorsan megtalálja-e a kapcsolatfelvételhez szükséges információkat, ha 

kérdést szeretne feltenni pl. telefonon, stb.?  

 

http://www.malev.hu/
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Sok esetben elképzelhető, hogy a szükséges információ fent van a weboldalon és elérhető, de 

az oda vezető út annyira összetett, hogy a felhasználó elvész az információk között vagy a 

bonyolult, sokszor nem logikusan strukturált oldalon. 

 

Az apró „finomságoktól” kezdve egészen az elefántnyi hibákig találunk számtalan negatív 

példát a világhálón, de egyre több pozitívat is, amiből tanulni lehet és kell.  

 

Turisztikai szolgáltatást kínálva fontos átgondolni, hogy milyen ismérvekkel kell rendelkeznie 

egy jól működő, használható weboldalnak, miből kell kiindulni egy website tervezésekor. 

 

Érdemes figyelemmel kísérni a jelenlegi látogatókat (Eszes – Bányai 2002). Hiszen ők nap 

mint nap használják az oldalt, és viselkedésük nyomait hátrahagyják, ami az oldal mögött 

lévő web-analitikából ügyesen kiolvasható (sok ingyenes szoftver létezik ennek figyelemmel 

kísérésére, pl. Google Analytics nevű szolgáltatása). 

 

Mely adatokat kell elsősorban mérlegelni ez esetben? 

 

- Milyen hardver és szoftver háttérrel rendelkeznek a látogatók? Fontos, 

hogy milyen sávszélességet használnak az oldal letöltésére, mert ha túl 

nagyméretű képek vagy flash-es design-elemek, esetleg zene helyezkedik 

el az oldalon, akkor ezek lassíthatják az oldal letöltését, megjelenését, 

böngészését. Nem minden látogató türelmes, főleg, ha napi 

rendszerességgel látogat az oldalra, és minden alkalommal a problémás 

letöltés lassítja őt célja elérésében. De arra is fontos odafigyelni, hogy 

milyen böngészőt használ, mert napjainkban nem csupán a Microsoft 

Internet Explorer az egyetlen lehetőség a weboldalak böngészésére.  

 

- Érdemes megtudni, hogy a célcsoport (pl. jelenlegi látogatók) mennyire 

erős internet-felhasználók, hiszen lehet, hogy több magyarázó szöveget kell 

az oldalon elhelyezni ahhoz, hogy könnyebben megtalálják rajta a kívánt 

információkat. A problémás pontok feltérképezésében segítségre lehetnek a 

panaszlevelek, vagy a weboldalon található Gyakran Ismételt Kérdések 

(GyIK, FAQ).  

 

- Fontos tudni a leglátogatottabb útvonalakat; azok elérését még egyszerűbbé 

kell tenni, hogy akár már a nyitóoldalról is 1-2 kattintással megtalálható 

legyen a legnépszerűbb, a legkedveltebb vagy leghasznosabb tartalom. 

  

A konkurencia és a turizmusban tevékenykedők weboldalai is sokat elárulhatnak a 

célcsoportokról, potenciális látogatókról. Akár negatív, akár pozitív példáként használhatják 

az okosan gondolkodó cégek a versenytársaik weboldalát. Nem csak a kis társaságoknak, 

hanem a nagyoknak sem szabad vonakodni, elismerni a konkurencia egy-egy sikeres 

megoldását. Lemásolni azonban semmit nem szabad egy az egyben, mert azzal a cég a saját 

hitelét és pozícióját rongálja azzal együtt, hogy a konkurenciáét erősíti, hiszen a látogatók 

feltehetőleg sok, az iparágban tevékenykedő egyéb weboldalt is meglátogatnak, mielőtt 

döntenek egyik vagy másik mellett. 

 

Tervezéskor tisztán kell körvonalazni a weboldal célját. Alaposan meg kell tervezni, hogy 

miről fog szólni a weboldal, mit üzen. A tulajdonosnak tudni kell pontosan, hogy mit akar 

ezen keresztül a leginkább kommunikálni, és mit csak úgy mellékesen. Ez függhet a terméktől 
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vagy szolgáltatástól, de akár a sikeres értékesítés módjától is, azaz, hogy igényel-e pl. 

személyes kapcsolatot az eladás.  

 

 

Ezek alapján több cél is vezérelheti a weboldal megalkotóját: 

 

- Csupán a termékekről vagy szolgáltatásokról szeretné tájékoztatni a 

látogatóit, esetleg kiemelt ajánlatokról, akciókról, amelyeket üzletekben 

megvásárolhatnak vagy igénybe vehetnek. Ilyenkor a legfontosabb a jól 

strukturált menüszerkezet, azaz, hogy egyértelmű legyen a látogató 

számára, melyik terméket vagy szolgáltatást hol találja. Nem szabad 

elfelejteni, hogy a potenciális vásárló leggyakrabban nem szakértője az 

iparágnak, így érdemes az ő fejével is végiggondolni, hogy mit hová tesz. 

Fontos ez esetben, hogy az elérhetőségek névvel, telefonszámmal, e-mail 

címmel ellátva kerüljenek az oldalra. Az üzletek, irodák bemutatásánál 

szerepeljen a pontos cím, az üzlet elérhetősége (a fent említett módon), 

valamint egy jól érthető térkép (ebben a Google Map szolgáltatása 

ingyenesen is a segítségünkre van).  

 

- Abban az esetben, ha a weboldalon keresztül értékesíteni is szeretne az 

oldal létrehozója, akkor a legfontosabb információk a szezonális termékek, 

akciók, megrendeléssel kapcsolatos egyéb információk lesznek, 

természetesen a termékek vagy szolgáltatások bemutatása és az 

elérhetőséggel kapcsolatos adatok mellett.  

 

- De ha szeretné valami kis plusszal megfogni a látogatóit, akkor olyan 

tartalmat kell adni nekik, ami számukra értéket képvisel, ugyanakkor a 

tulajdonos is profitálhat belőle. Ilyenek lehetnek például a hasznos ötletek, 

tanácsok, hogy termékek vagy szolgáltatások közül számukra 

legmegfelelőbbet tudják kiválasztani.  

 

 

 

4.2. Mire kell ügyelni egy weboldal fejlesztésekor, a változtatások kivitelezésekor? 

 

Manapság bárki készíthet weboldalt. Az ismerős ismerősének az ismerőse ugyan jó 

ajánlólevél, de nem szabad, hogy elaltassa éberségünket. Meg kell győződni a referenciáiról, 

tesztelni a keresőkben az általa készített oldalakat, hogy az adott iparágban előforduló 

kulcsszavakra hogyan teljesít, és ki kell próbálni, mennyire könnyen kezelhetőek, milyen 

gyorsan töltődnek le, stb.  

 

Ezt követheti a célok kitűzése, a határidők megjelölése, hiszen nem szabad engedni elúszni a 

fejlesztőnket, hiszen biztosan nem mi vagyunk az egyetlen ügyfelei, de nekünk sem ér rá a 

dolog hónapokig, ha csak 2-3 hetes munka az egész. 

 

A fenti célok kitűzését követően határozzuk meg, hogy a cégnél kinek a kompetenciája lesz a 

weboldal elkészíttetése, rendelkezik-e hozzá szakértelemmel, van-e ehhez megfelelő tudása, 

vagy fontos beleásni magát a szakirodalomba, hogy kicsit megalapozottabban tudjon kiállni 

az elképzeléseink mellett, vagy, hogy meggyőződjünk arról, hogy valóban helytállóak-e az 

elképzeléseink a weboldalunkkal kapcsolatban. Ne akarjunk mindenen változtatni, ne akarjuk 
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a jót is elrontani. Tudatosan és precízen járjunk a dolog végére, feltérképezve a problémákat, 

és csak azokon javítsunk, amikben tényleg gyengék voltunk. 

 

Kérjünk a webfejlesztőnktől javaslatokat érvekkel azokban a kérdésekben, amikben 

bizonytalanok vagyunk, és mindig legyen elsődleges szempont a felhasználóbarát megoldási 

mód, a keresők számára optimális megoldás és az akadálymentes használhatóság, azaz, hogy 

a csökkent képességűek számára is olvasható legyen az oldalunk.  

 

Sok egyéb web-ergonómiai szempont mellett ne hagyjuk figyelmen kívül a weboldalunk 

szövegét sem, hiszen ez lesz, az egyik legfontosabb eszköz, ami elad majd „bennünket”.  Nem 

kizárólag a tartalma a lényeges, bár gyakran látni olyan weboldalt, amelyen a nyitóoldalon a 

cég múltjával, jelenével és jövőjével kívánják elkápráztatni a nagyérdeműt, annak ellenére, 

hogy saját tapasztalataikból tudhatják, hogy nem ezért vesz valaki cipőt vagy utazik el egy 

nyaralásra. Az értéket adó információt nem lehet figyelmen kívül hagyni. De épp ennyire 

lényeges szempont a szöveg megjelenítése. A jól olvasható, a monitoron keresztül 

bizonyítottan „szembarát” betűtípusokról és színekről, a szövegek elrendezéséről számtalan 

kutatási adat és tanulmány áll rendelkezésére az interneten keresgélőnek, ugyancsak 

ingyenesen. 

 

A fentiek fényében egy dolog biztosan leszögezhető: egy sikeres weboldal nem annyira pénz, 

mint inkább felhasználóbarát gondolkodás és elszántság kérdése. Tehát nem csak sok pénzzel 

lehet – jó esetben – még több pénzt csinálni, hanem alaposan átgondolt és jól megtervezett, 

valamint „pénztárcabarát” módon, precízen kivitelezett felhasználó-centrikus weboldallal is. 

 

Az előzőekben felsorolt „hozzávalók” hiánya, mind a website készítők hibái közé sorolható. 

Így például az a cég, amelyik a leglényegesebb információkat nem jeleníti meg nyitólapján, az 

olyan, mintha egy lefátyolozott standdal venne részt egy kiállításon.  

 

 

Mi lehet erre a megoldás?  

 

A nyitólapon le kell írni, hogy miért érdemes a vállalttal üzletet kötni! Nem azt kell leírni, 

hogy a cég hány éve van a piacon, vagy hogy kik a partnerei. Azt kell megfogalmazni néhány 

bekezdésben, hogy mi az a legnagyobb előny, amit látogatók megszerezhetnek, ha a céggel 

üzletelnek, és ezt az előnyt kell kilátásba helyezni, ha a látogatók továbbolvasnak. 

 

Számoljunk csak utána a következőknek! Ha látogatók 60%-a eddig úgy távozott, hogy csak a 

nyitólapot látta, de mostantól a nyitólapon minden látogató megismeri a cég legerősebb érveit, 

akkor ez azt jelenti, hogy mostantól két és félszer annyi látogatóhoz fog eljutni a cég 

értékesítési üzenete! 2,5 szeresére növelheti eredményességét, anélkül, hogy akárcsak 

egyetlen forintot is el kellene költenie a látogatottság növelésére! Mindezt pedig egy jól 

megfogalmazott, a nyitólapon elhelyezett néhány mondattal elérhető, amiből már az elején 

kiderül, miért érdemes a szóban forgó céggel üzletelni! 
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5. A kommunikációs stratégia kidolgozása a turizmusban 

 

A stratégia kialakításakor első lépés a célok tisztázása, egyértelműsítése. Ehhez hozzá kell 

rendelni a szükséges erőforrásokat (anyagi, tárgyi, személyi, stb.), a cél érdekében ki kell 

alakítani a szükséges mértékű motivációt, amely a cselekvésekben hatékonyan nyilvánul meg 

a kitűzött cél megvalósítása érdekében. Ki kell alakítani azt a vezérfonalat, amely mentén 

működni fogunk, illetve a hozzá kapcsolódó, azt összehangoló szabályrendszert. A turizmus 

dinamikus folyamatok összessége, amelyre nagyon sok tényező hat különböző formában és 

mértékben. Nem szabad elfelejteni, hogy a turisztikai termék, szolgáltatás  bizalmi elemeket 

tartalmaz, amelyek külső és belső hatások miatt könnyen és jelentősen sérülhetnek, melynek 

hatására a turista csalódottá válhat. Stratégiánk során emiatt is szükséges alternatívákat 

kidolgozni és felajánlani.  Ennek a fejezetnek a kidolgozásában útmutatóul szolgált: Siegel – 

Ford – Bornstein (1996): Erst & Young Üzleti kalauz, Co-Nex Könyvkiadó és Terjesztő Kft. 

Budapest című könyve. 

 

 

5.1. A kommunikáció alapvető célja a turizmusban 

 

A turizmusban is hasonló elvek mentén kerül kidolgozásra a stratégia, mint más 

szakterületeken. A szervezet jövőjére vonatkozó, 5-7 éves időtávban gondolkodva, komplex, 

tudatos cselekvéssorozattal kerül a vállalkozás birtokában lévő tudás és további erőforrások 

cselekvéssé alakítása a kitűzött célok érdekében. A célok többfélék lehetnek attól függően, 

hogy az adott turisztikai vállalkozás milyen méretű, tőkeerejű, tour operator (nagykereskedő) 

vagy pl. utazási iroda (kiskereskedő). Mindkét esetben szükség van a stratégia kialakítására, 

amely tényleges iránytű lesz a vállalkozás számára. Az ehhez kapcsolódó kommunikáció 

kialakításánál fontos figyelembe venni, hogy kikhez szeretnénk szólni, milyen összeget 

tudunk a kommunikációra fordítani és milyen lehetőségeink vannak a rendelkezésre álló 

média területén. 

 

A stratégiaalkotás terén nem hanyagolható el, hogy jelentős változások történtek az elmúlt 

évtizedekben, így lényegesen szabadabbá vált az utazás. Számos ország állampolgárai a világ 

összes országába érvényes útlevelet kaphatnak. Az Európai Unió 12 új tagországgal bővült, a 

Schengeni Egyezmény alá eső országok száma is emelkedett, így ma már határponti megállás 

nélkül beutazható Európa jelentős része. Ennek hatására Magyarország is sokak számára 

turisztikai desztinációvá vált, illetve a kiutazók száma is jelentősen megemelkedett. Új 

közlekedési formák (pl. fapados légitársaságok, gyorsvasutak, stb.) jelentek meg, továbbá 

jelentősen nőtt a lakosság tulajdonában lévő személygépkocsik száma is.  

 

Ez az új helyzet újfajta marketingkommunikációt kíván, amely a stratégiaalkotásra is kihat. A 

határok megnyílásával egyre inkább európai, illetve globális szintűvé váló térségek (Aubert 

2007) közötti verseny az alábbi főbb erőforrás-csoportokért zajlik: működő tőke, 

beruházások, lakosság, munkaerő, turizmus (vendégek), állami, közösségi fejlesztési források, 

állami nagyberuházások (pl. autópályák), térségi funkciók (pl. városi rang, oktatási, 

kereskedelmi, logisztikai, stb. funkciók), export (áru) piacok. 

 

A turizmus – összetettségéből adódóan – szinte mindegyikkel szoros kapcsolatban áll, ezért is 

tekintik sok helyen a jövő egyik lehetőségének. A másik oldal – a turisztikai kereslet – 

azonban nem követte a fejlesztéseket (pl. a falusi turizmus jelentős támogatásokkal sokat 

fejlődött, de az emberek nem indultak el ilyen arányban a vidéki falusi desztinációk felé). Az 
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elmúlt évtizedben nagyon sok termálvízre alapozott fürdőlehetőség is felkerült a kínálati 

palettára, ma már látható, hogy kihasználtságuk nem elégséges, így veszteségesen működnek. 

 

 

5.2. A kommunikáció célcsoportjai a turizmusban 

 

A célcsoportok nagyon heterogének lehetnek mind anyagi, mind rendelkezésre álló idejük 

tekintetében. Az életkori sajátosságok alapján is érdemes a célcsoportokkal különbözőképpen 

kommunikálni, mert a befogadás-elutasítás mérleg könnyen átbillenhet kedvezőtlen irányba. 

A kulturális és a vallási szokások is módosító hatásúak.  

 

A kommunikáció formája – írásbeli, szóbeli – vagy más csoportosításban verbális és non-

verbális – is különböző módon valósul meg.  

 

Köztudott, hogy a turisztika kereslet szezonális és bizonytalanul ingadozó. A gyakoriság 

tekintetében is fontos döntések várnak a vállalkozásokra, mivel a ritka éppúgy hátrányos 

lehet, mint a túlkommunikált. Érdemes átgondolni az egyszeri, a folyamatos vagy a lüktető 

típusú kommunikáció hozza- e a legnagyobb hatást, eredményt? 

 

 

5.3. A kommunikációs stratégia értékelése a turizmusban 

 

Amikor értékelni szeretnénk a kialakított stratégiát az alábbi kérdéseket kell 

megválaszolnunk:  

 

Vajon mennyire jövőbe tekintő? – azaz hosszú távú cselekvést szorgalmaz-e?  

Mennyire kreatív? – mivel több forgatókönyv készül, a megvalósulás függvényében lehet 

csak a kérdést – utólag – megválaszolni.  

Mennyire rugalmas? – van-e átjárhatóság a célcsoportok között, illetve mennyire tudja a 

keresletet követni? 

Mennyire aktív? – mértéke turisztikai vállalkozás tevékenységi aktivitástól és pénzügyi 

lehetőségeitől függ. 

Milyen akciókra épít? – a megvalósítás legfontosabb eszközei, a rendelkezésre álló, 

kiajánlható programok, stb. 

Mennyire változásorientált és sikerorientált? – amely a célcsoportok igényeinek, 

szükségleteinek, azaz a keresletnek mennyire tud megfelelni. 

 

Az értékelés során a visszacsatolás nagyon nagy szerepet kap. Ez a legfontosabb korrekciós 

lehetőség. 
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6. A kommunikáció költségvetése a turizmusban 

 

A költségek azok – a turizmusban is – amelyekre a vállalkozások valamelyest hatással 

lehetnek. A piac nagyon árérzékeny, és a minőséget is sokra értékeli, a turisztikai 

vállalkozásoknak ilyen környezetben kell megfelelniük és keresletet gerjeszteniük. Ahhoz, 

hogy egyáltalán a termékről és turisztikai szolgáltatásról egyáltalán tudjanak, nagyon fontos a 

megfelelő, korrekt kommunikáció kialakítása, ezáltal az érdeklődés felkeltése, illetve 

fenntartása. Tekintettel arra, hogy a forrásaink, főleg az anyagi erőforrásaink korlátosak, 

nagyon fontos, hogy gazdálkodjunk és a lehető legtöbbet hozzunk ki belőle céljaink elérése 

érdekében. 

 

6.1. Az üzleti terv 

 

Az üzleti terv a vállalkozások esetében nagyon fontos forrásszerző lehetőség. A vállalkozások 

szeretnének a piac igényeihez minél jobban igazodni úgy, hogy a nyereségük maximalizálása 

és a kockázatuk minimalizálása egyszerre valósuljon meg. Ezen felül szeretnének a piacon 

tartósan jelen lenni, hiszen beruházásaik többnyire csak hosszabb távon térülnek meg. Ahhoz, 

hogy megvalósíthassák stratégiájukat, erőforrásokra van szükségük, melyek megszerzéséhez 

szolgáltat segítséget az üzleti terv.  

 

6.2. A vállalkozások általános bemutatása 

 

Az üzleti terv a vállalkozások bemutatásával kezdődik, mely nem hosszabb néhány oldalnál. 

Itt mutatják be a turisztikai vállalkozás alapvető tevékenységeit, működésének jellegét. Olyan 

kérdéseket kell itt megválaszolni, hogy milyen szolgáltatásokkal, termékekkel foglalkozik a 

vállalkozás, milyen ügyfeleket, milyen piaci szegmenst kíván megcélozni. Mit nyújt majd 

ügyfeleinek és hogyan, hol van a telephelye, irodája, mely területre terjed ki tevékenysége 

(nemzetközi, országos, regionális, helyi)? Érdemes-e utalni arra, hogy a turisztikai vállalkozás 

életének mely szakaszában tart: még kialakulóban lévő, azaz újabb szolgáltatásokat fejlesztő, 

vagy a termékskáláját már kialakította, de még nincs megfelelő piaci jelenléte? Esetleg már 

bevezetették a piacra, de szolgáltatásait bővíteni szeretné?  

 

A turisztikai vállalkozás küldetését is érdemes megfogalmazni, továbbá azokat a speciális 

jegyeket, amelyek mássá teszik az adott vállalkozást, megkülönböztetik másoktól. Indokolni 

kell, hogy miért fontosak ezek az adott turisztikai vállalkozás fejlesztése szempontjából és 

mennyiben felelnek meg mindemellett az azonos kategóriájú cégekkel szemben támasztott 

elvárásoknak. 

 

Fontos lépés a vállalkozások életében, ha megváltozik maga a vállalkozási forma, átalakul, 

esetleg tőzsdére megy vagy jelentős új profillal bővül vagy profilt szüntet meg (pl. a panzió 

eddig csak reggeliző helyiséggel rendelkezett, majd étteremmel bővül a komplexum). 

 

6.3. Termékek és szolgáltatások 

 

Mielőtt az üzleti terv azon területeinek bemutatása következne, amely a marketing és a 

működés bemutatását tartalmazza, beszélni kell a vállalkozás által nyújtott termékekről és a 

szolgáltatásokról. Ennek az a logikája, hogy vonzó termék vagy szolgáltatás nélkül nem lehet 

sikeres a vállalkozás. Ha olyan társas utakat kínálnak, amelyek nem jelentenek semmit a 

megcélzott rétegnek, például, ha nem ismerik, vagy éppen ismertsége miatt utasítják el, a 

vállalkozásnak gyorsan be kell avatkozni, hiszen enélkül nem lehet sikeres a vállalkozás. 
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Feltételezhető, hogy az üzleti terv készítője az olvasónál jobban ismeri az adott szakterületet 

képesnek kell  lennie arra, hogy megválaszolja az alábbiakat: 

 

 A termék fizikai leírása. Itt kerülnek bemutatásra a termékek jellemző tulajdonságai. 

Gyakran bizonyul hasznosnak, ha valamilyen szemléltető anyagot, pl. fényképet, 

rajzot vagy brosúrát készítünk. Tisztán szolgáltatás esetén egy-egy grafikon 

segítségével könnyebben bemutatható a vállalkozás által nyújtott teljes skála. 

 

 A termék felhasználhatósága és vonzereje. Ha már a vállalkozó szavakkal körülírta a 

termékeket vagy a szolgáltatásokat, ezután tájékoztatni kell azok különféle 

felhasználási lehetőségekről, illetve vonzerejük mibenlétéről. Itt nyílik alkalom a 

termék vagy szolgáltatás egyedi jellemzőinek kiemelésére és a vállalkozás 

potenciáljának meghatározására. Sokszor a vonzerő alapját a termékek kézzelfogható 

hasznossága, hasznos tulajdonságai jelentik. Lehet, hogy egy adott termékkel valamit 

gyorsabban, hatékonyabban lehet elvégezni, mint a konkurenciánál (pl. repülőjegy 

foglalása, megvásárlása). Más esetekben a vonzerő kevésbé kézzelfogható 

sajátosságokban rejlik – esetleg az újdonság ereje vagy valamilyen marketingkampány 

eredményeképp.  

 

 A termék fejlettségi szintje. Lényeges rávilágítani a termék vagy a szolgáltatás 

fejlettségi szintjére, kitérve arra is, hogy a vállalkozás által kínált termékeket, illetve 

szolgáltatásokat miként fejlesztették ki a jelenlegi szintre, illetve hogyan 

szándékozzák továbbfejleszteni a jövőben. A piacképességre vonatkozó megjegyzések  

különösen hasznos segítséget jelenthetnek a terv olvasójának a vállalkozás 

életképességének megítélése szempontjából. A kutatási és fejlesztési munkálatokat a 

működési tervben kell részletezni. 

 

Az üzleti tervnek ezen részében arra kell törekedni, hogy a lehető legtömörebben 

tájékoztassunk a vállalkozás kínálatának jellegéről. Ezt követően a marketing tervben kerül 

sor a kínálat piaci vonatkozásainak, valamint a stratégiáknak és a lehetőségeknek 

meghatározására. Az üzleti tervben a kedvező benyomás érdekében a legkönnyebben 

értékelhető adatok és információk közlésére kerül sor. Esetlegesen be lehet mutatni egy-egy új 

elképzelést konkrétan, érthetően demonstrálva. Hasznos segítség lehet referenciák megadása, 

akik ismerik a kínált terméket vagy szolgáltatást és kedvezően nyilatkoznak azokról.  

 

 

6.4. Marketing terv 

 

Ez a rész az egyik legfontosabb, mivel ebben a részben kapható információ a vállalkozás 

jellegéről és arról, hogyan lehet a vállalkozás eredményes, nyereséges? Itt kell 

megfogalmazni, hogy valamely leendő vállalkozás az árbevétel szerzése érdekében milyen 

módon szándékozik a piacot befolyásolni, illetve hogyan reagál az ottani viszonyokra. 

 

A vállalkozóknak érdemes olyan marketing tervet készíteni, amely gondolatébresztő. Nem 

elég egyszerűen indokolni az alapkoncepciót, el kell hitetni, hogy a vállalkozás vonzó 

befektetési lehetőség az adott termék vagy szolgáltatás tekintetében. A megfogalmazás 

érthetősége elengedhetetlen, hiszen minden érintettnek egyértelműnek kell, hogy tűnjön.  
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Tapasztalatok igazolják, hogy a turisztika vállalkozás sikeressége esetében is az egyik 

legkritikusabb feladat. Sok vonzó turisztikai terméket kínáló vállalkozás ment tönkre 

marketing stratégiája miatt, vagy azért, mert nem volt nekik, vagy azért, mert rossz volt. Egy 

vállalkozás sikeressége legnagyobb részt a termék vagy szolgáltatás iránti keresletet 

meghatározó tényezőkön múlik. Amennyiben az adott turisztikai termékre, szolgáltatásra 

nincs igény, nem mutatkozik iránta kereslet, óriási pénzösszeget fordíthatunk a marketingre, 

akkor sem garantált a siker.  

 

A marketing tervek nagyon eltérőek lehetnek attól függően, hogy mire vonatkoznak, illetve 

milyen a terméket, szolgáltatást körülvevő piac. Mivel a turizmusban nagyon fontos a leendő 

vevő, azaz a turista változó, de gyakran megszokott elemeket is tartalmazó igényeit is 

figyelembe vegyék, a marketingmunka nagyon összetett lehet. Természetesen, egyetlen 

vállalkozás sem maradhat fenn árbevétel nélkül, ezért létfontosságú a jól megalapozott 

marketing terv elkészítése.  

 

Az üzleti terv ezen szakaszában az alábbiakra érdemes kitérni: 

 

1. A piac és a lehetőségek meghatározása. Az üzleti tervben a marketing szakasz előtt 

kerülnek bemutatásra maguk a turisztikai termékek és szolgáltatások. A marketing 

részben meg kell határozni az adott termék vagy szolgáltatás iránti keresletet, 

meghatározni a piacot és a piac által nyújtott lehetőségeket. Pontosítani szükséges az 

elsődleges és másodlagos célpiac-szegmenseket és ezen szegmensek jelentőségét és 

jellegét. 

2. Konkurencia és egyéb befolyásoltó tényezők. Meg kell vizsgálni az adott turisztikai 

vállalkozáson kívül eső, de annak környezetében fennálló piaci viszonyokat. Ezek 

között legfontosabb annak megállapítása, hogy milyen mértékben kell foglalkozni a 

konkurenciával, hogyan hat az adott turisztikai vállalkozás konkurenseire, illetve 

fordítva. Figyelmet kell fordítani olyan tényezőkre is, amelyek közvetetten 

befolyásolhatják a turisztikai vállalkozás működését. 

3. Marketing stratégia. Meg kell határozni a marketing stratégiát. Arról van szó, hogy 

tisztán láthatóvá váljék, a turisztikai vállalkozás hogyan fog élni a marketing 

eszközökkel? Érdemes átgondolni a disztribúció, a hirdetés, a reklámozás, az 

árstratégia, értékesítési csatornák, ösztönzők, stb. lehetséges és alkalmazható 

változatait. Gyakran előfordul, hogy a marketing stratégia a vállalkozás fejlődésével 

párhuzamosan változik, fejlődik. Ennek tudatában fontos, hogy a tevékenységeket az 

üzleti tevékenységhez igazodóan ütemezzék.  

4. Piackutatás. Gyakran nagyon hasznosnak bizonyul, attól függetlenül, hogy a 

marketing terv részét képezi-e vagy külön szakaszt biztosítanak a számára. Ebben az 

esetben lehetséges saját vagy mások által végzett piackutatási adatok alapján dolgozni. 

Mindenesetre csak akkor bírnak a piackutatási adatok jelentőséggel, ha a piacról minél 

valóságosabb, tisztább képet festenek. 

5. Értékesítési prognózis. Erről az üzleti terv pénzügyi szakaszában lehet olvasni, de a 

marketing tervben is fontos egyfajta előzetes képet alkotni a várható értékesítési 

lehetőségekről, egyfajta prognózis formájában. Milyen tervezett árbevétel-

növekedésre számítanak? Hogyan változik a piaci részesedés mértéke? Részletesen 

vizsgálandó a különböző típusú turisztikai termékek és szolgáltatások várható 

árbevétele, az igénybevevői piaci szegmensek, stb. 

6. Kiegészítő anyagok. Nagyon sok segítséget nyújthat az olvasónak, elbírálónak, ha a 

tervhez olyan anyagok, dokumentumok vannak csatolva, amelyek alátámasztják a 

tervben közölt állítások hitelességét. Gondolhatunk itt különböző tanulmányokra, 
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ajánlásokra (pl. már járt ott a turista), újságcikkekre, valamely szolgáltatást ismertető 

brosúrákra.  

 

Bár a marketing tervben nagyfokú rugalmasság lehetséges, ennek ellenére fontos, hogy a 

megfelelő színvonalú és sajátosságú mű készüljön, különben feleslegessé válik a ráfordított 

erőfeszítés. Tisztábban kell lenni azzal, hogy világosan felmérésre kerültek-e az igények és a 

piac? Meggyőzően bizonyított-e, hogy keletkeznek többletbevételek? Minden releváns 

tényezőről objektíven, egyúttal bizalmat ébresztő módon számoltak-e be? Jó alapot szolgáltat-

e a marketing stratégia a megvalósításhoz? Olvasható és érdekes-e az érintettek számára? 

 

Az üzleti terv ezen szakaszában kell meghatározni, hogy a termék vagy a szolgáltatás iránti 

kereslet mekkora, azaz jelent-e valós potenciált? Érdemes az ágazati viszonyok általános 

ismertetésével kezdeni. Itt számolnak be az ágazati növekedésről vagy annak hiányáról, a 

kereslet forrásairól és a kereslet kielégítésének módjáról. 

 

Általános igazság, így itt is megállja a helyét, hogy az információk minősége annak 

függvénye, hogy mekkora energiát és milyen szakértelmet fordítottak annak összegyűjtésére. 

Hasznos adatforrásnak bizonyulnak – a primer vizsgálatok mellett – a szakirodalom, a 

szakegyesületek, ágazati tanulmányok és szakértők munkái. A piaci siker nagymértékben 

függhet attól is, hogy milyen mértékben szolgálunk részletekkel és alátámasztó tényezőkkel. 

Fontos annak tisztázása is, hogy milyen mértékben kíván a vállalkozás az adott piacon részt 

venni. Amennyiben a piaci lehetőségek nyilvánvalóak, illetve a várható piaci részesedés kicsi, 

akkor nem szükséges nagy részletezettségű marketing tervvel előállni. Ennek ellenkezője 

esetében viszont – amikor a jelenlét nagy – döntő lehet az információk részletezettsége.  

 

Az általános piaci paraméterek után célszerű meghatározni a konkrét célpiacokat, valamint 

azok jelentőségét és jellegét, esetleges területi eloszlását (pl. utazási irodák hol legyenek, vagy 

internen értékesítés folyjon-e). A marketing terv e fejezetében értékelni kell az egyes 

szegmensek válaszait a vállalkozás által kínált turisztikai termékekre és szolgáltatásokra. 

Gondosan figyelni kell arra, hogy a megfelelő információ a megfelelő szinthez kapcsolódjon. 

Gyakori hiba, hogy az információ túlságosan elvont vagy zavaró, illetve általános. 

 

 

6.5. Konkurencia és más tényezők vizsgálata, a marketing stratégia 

 

A turisztikai vállalkozások működését gyakran befolyásolják olyan tényezők, amelyekre 

semmilyen befolyással sem bírnak. Ezen külső tényezők között legismertebb a konkurencia, 

de megemlíthető a nyilvánosság, a szabályozórendszer és a változó előírások sora is. 

 

Különösen fontos számolni ezekkel a tényezőkkel, meghatározásukkal, megismerésükkel, 

fontosságukkal, külön-külön véleményezni célszerű lehetséges kihatásukat turisztikai 

vállalkozásunkra. 

 

1. A konkurencia nagysága. Célszerű általánosságban meghatározni az adott konkurencia 

szintjét. Ebben az esetben cél annak kifejtése, hogy mis is számít tényleges 

konkurenciának, és hogyan kezelhető legokosabban? Ezek lehetnek vállalkozások, 

termékek vagy szolgáltatások egyaránt. Érdemes foglalkozni azzal, hogy – várhatóan 

– milyen hatással lesznek új tevékenységünk beindítására vagy gyakorlására. 

Célravezető megoldás – amennyiben lehetséges – a konkurencia grafikus bemutatása, 

ábrázolása. 
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2. Jövőben várható konkurencia. Bár találhatók stabil, fokozatosan növekvő turisztikai 

vállalkozások is, általában azonban változásnak kitett, dinamikus piac létezése a 

jellemző. Előfordul, hogy előre lehet számolni a változásokkal, de sokszor csak azok 

egyfajta bekövetkezési valószínűségének meghatározása lehetséges. Különösen igaz 

ez akkor, ha a bevezetésre kerülő termék vagy szolgáltatás könnyen leutánozható.  

3. Egyéb befolyásoló tényezők. A turizmusban óriási szereppel bír a desztinációval 

kapcsolatos hírek, információk sokasága. A média jelentős szereppel és felelősséggel 

bír, ugyanis egy-egy rossz hír turisták ezreit fordíthatja el az adott célállomástól. 

Fontos azonban azt is felismerni, hogy léteznek a konkurencián kívül is olyan jelentős 

külső befolyásoló tényezők, amelyek kihatással vannak az új termékek és 

szolgáltatások eladhatóságára. Ezeket is be kell mutatni, számításba kell venni. 

 

A lehetőségek és hatások bemutatását követően az adott turisztikai vállalkozás esetében a 

lehetőségek kiaknázásának lehetőségét mutatják be. Olyan marketing stratégiáról kell számot 

adni, amely megmutatja, hogy a kitűzött árbevétel, teljesítmény elérése érdekében a 

vállalkozás hogyan alakítja és valósítja meg marketinggel kapcsolatos terveit. Ennek 

érdekében figyelembe kell venni az összes rendelkezésre álló marketing eszközt. Ennek 

értelmében az alábbiak jönnek számításba: 

 

1. Értékesítési és elosztási stratégia. Arra ad választ, hogy a turisztikai vállalkozás 

milyen módon juttatja el termékeit és szolgáltatásait a végső fogyasztókhoz, a 

tényleges igénybevevőkhöz. Saját szakembereivel és hálózatán keresztül vagy 

alvállalkozók igénybevételével. Hogyan választják ki az elosztási láncban szereplőket? 

Amennyiben saját szakembereket használ, akkor fontos a megfelelően felkészített és 

hozzáállású személyzet alkalmazása. Amennyiben értékesítési közreműködők vannak, 

akkor tisztázni kell tevékenységi területük és időtartamuk határait. A turizmusban 

lehetséges foglalási rendszerekhez csatlakozni, amelyek kidolgozott módszerrel és 

infrastruktúrával rendelkeznek. Különleges feladat az eddig még nem érdeklődő 

szegmens felkutatása. 

2. Ármegállapítási stratégia. Egyik legfontosabb része a marketing stratégiának. A 

turisztikai piac résztvevői is árérzékenyek, gyakran a jelentős összeget fordítanak 

utazásukra, de egyúttal összehasonlítást is végeznek, és a kedvezőbb ár irányába 

mozdulnak el – jellemzően – még kis eltérés esetén is. Célszerű egyfajta árlistát is 

mellékelni, illetve az árváltoztatás elveit rögzíteni. 

3. Hirdetés, public relations, reklám. Ezt a munkát fontos jól végezni, hiszen ezek az 

eszközök nagy tömegeket tudnak a vállalkozás számára kedvező irányba elmozdítani, 

motiválni, de ennek ellenkezője is történhet. A reklámkampány alapkoncepciójára és 

kreatív tartalmára kell a hangsúlyt helyezni, illetve arra összpontosítani, hogy milyen 

elektronikus vagy hagyományos médium közvetítésével érhet el a vásárlóihoz. Ezt a 

munkát maga a turisztikai vállalkozás is elvégezheti, de arra is van mód, hogy 

alvállalkozó közreműködését vegyék igénybe. E tevékenységnek – elsősorban – 

anyagi határai vannak. Érdemes olyan médiumokat igénybe venni, amelyek nagy 

tömegekhez jutnak el, de ennél még fontosabb, hogy a tervezett célközönséget érje el. 

A kommunikációs stratégia teljes egészének közzététele azonban veszélyeket is 

hordozhat, ezért teljes nyilvánosságra hozása meggondolandó. A hirdetési és reklám 

stratégia a vállalkozások fejlődésével gyakran változik, amely figyelembe veszi a 

környezet és a kereslet változását is. 

4. Helyi viszonyok elemzése. A marketing stratégia hatékonyságának értékelésekor – 

különösen, ha valamilyen kereskedelmi (a turizmus is idesorolható) tevékenységet 
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folytat – elengedhetetlen a helyi viszonyok ismerete. Fontos lehet a lakosság 

demográfiai helyzete, pénzügyi lehetőségei, turisztikai szokásai, tradíciói, stb.  

5. Marketing költségvetés. Ebben a részben történik meg a tájékoztatás a tervezett 

marketing költségekről. Bár az üzleti terv pénzügyi szakaszában részletezik a 

pénzügyekkel kapcsolatos információkat, célszerűnek tűnik a költségvetést érintő 

néhány kérdésről itt is szót ejteni. Az olvasó számára érdekes módon, grafikonokkal, 

táblázatokkal, stb. érdemes szemléltetni. 

6. Jövőbeli marketing tevékenység. Ebben a fejezetben nem a turisztikai termékre vagy 

szolgáltatásra kerül a hangsúly, hanem a jövőbeli marketingmunkára. Legfőbb kérdés, 

hogyan fejlődjön tovább a vállalkozás? Milyen formában, milyen piacokon, milyen 

szegmenset megcélozva, milyen eszköztárral forduljon? A marketing stratégia nagyon 

hasznos segítője a vállalkozás fejlesztésének, azonban nem szabad szerepét 

túlértékelni.  

 

A jövőről beszélve nem kerülhető meg a piackutatás. A megalapozott kutatási eredmények az 

üzleti tervet hitelesebbé teszik, megkönnyítik a marketing stratégia kidolgozását, és első 

lépést jelenthet az értékesítés irányába. A költség-hatékonyság elemzés azonban szükséges 

lehet annak érdekében, hogy milyen mélységű piackutatás válhat hasznára az adott turisztikai 

vállalkozásának? Természetesen ebben az esetben is anyagi korlát jelentheti a legnagyobb 

problémát. Bevett szokás, hogy adatbázisok felhasználásával alkotnak a piacról képet, 

melyekből igen sok hasznos információ kinyerhető. Egyre több ilyen adatbázis válik 

elérhetővé, így az idő- és költségigényes piackutatás csak speciális esetekben válik 

szükségessé. Vigyázni kell azonban arra, hogy milyen adatbázisra épül fel a stratégia. 

 

Az alábbi elemzési formákon érdemes elgondolkozni: 

 

1. Adott időszakra vonatkozó értékesítési előrejelzés. Az értékesítés alakulásáról az idő 

függvényében célszerű előrejelzést adni különösen figyelve a turizmusra jellemző 

szezonalitásra. Az előrejelzések foglalkozhatnak – az értékesítés mellett – a 

pénzáramlással, a tőkeszükséglettel, a kommunikációval és minden olyan dologgal, 

amelyek hatással lehetnek a turisztikai vállalkozás fejlődésére, jövőjére. Célszerű több 

változatot elkészíteni a legvalószínűbbtől, azaz az optimista változattól a 

pesszimistáig. Ettől függetlenül mindegyik változat legyen az ésszerű, adott feltételek 

teljesülése esetén megvalósítható. Jellemző, hogy a céltudatos, optimista tervek 

nagyobb befektetést igényelnek, de ezzel együtt nagyobb nyereséget is ígérnek. Nem 

szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a befektetők egy általuk helyesnek tartott 

paraméterrendszer mentén gondolkoznak, és annak alapján döntenek, befektetnek 

vagy nem.  

2. Termékek vagy szolgáltatások szerinti értékesítési prognózis. A turisztikai vállalkozás 

különböző kategóriában értékesíti termékeit, szolgáltatásait, melyek között jelentős 

különbségek lehetnek. Fontos tudni, hogy mely termékeket, szolgáltatásokat 

helyezünk előtérbe, mivel azok nyereségtartama, illetve megvalósíthatósága, sőt az 

általa gerjesztett kereslet is eltérő lehet. Természetesen a rendelkezésre álló források 

korlátossága miatt is fontos a rangsorolás. Ebben az esetben is hasznos lehet a grafikus 

szemléltetés, azaz a vizualitás hitelességet erősítő szerepe. 

3. Fogyasztói csoportok szerinti értékesítési prognózis. A turisztikai termékek és 

szolgáltatások különböző piaci szegmensek számára nagyon eltérő vonzerőt 

jelentenek. Vannak általánosságban érdeklődésre számot tartó és speciális igényeket 

kielégítő változatok. Például egy zarándokút csak az adott vallás iránt érdeklődő, azt 

aktívan gyakorlók számára vonzó, míg a futballrajongók számára a meccsekre utazás 
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és a csapatok köré szerveződő programok a vonzóak. Egészen más a helyzet az üzleti 

utazók, a gyógyturizmusban résztvevők, a családos nyaralást, a városlátogatást 

tervezők, stb. esetében. 

4. Piaci részesedés. Fontos tudni, hogy a turisztikai vállalkozás milyen piaci 

részesedéssel rendelkezik az általa megcélzott hatókörben (helyi, regionális, országos, 

nemzetközi). A vállalkozás nagysága, tőkeereje, tevékenysége nagyon eltérő lehet, de 

mindenképp realitások közepette kell működnie. 

 

 

6.6. Működési terv 

 

A megvalósítás leírása történik ebben a fejezetben. Fontossága abban rejlik, hogy a tényleges 

működés, megvalósítás előtt papíron lejátszhatóvá válnak maguk a folyamatok. A turisztikai 

vállalkozások esetében jó példát jelentenek erre a tanulmányutak tapasztalatainak leírásai, 

amelyek beépíthetők a saját üzleti tervbe. A személyes tapasztalatok realitást adnak a 

leírtaknak, életszerűvé teszik, hitelessé válik a megvalósíthatóságuk. Nem szabad azonban 

abba a hibába esni, hogy egy jól sikerült tanulmányút alapján az elragadtatottság úrrá 

kerekedjen a működési terv készítőjén. Ebben az esetben arról van szó, hogy a vállalkozás 

várható működésének leírása érthető legyen, kellően részletes, de egyúttal ne túlságosan 

technikai jellegű, elaprózott.  

 

Fontos részét képezi: 

 

1. Termékfejlesztés. Itt érdemes összefoglalni a turisztikai vállalkozás által 

végrehajtandó fejlesztési tevékenységeket. Fontos, hogy megőrizzék 

versenypozíciójukat, sőt fejlesszék is. 

2. Gyártás. A turizmusban e fogalmon a különböző csomagok kidolgozását jelenti. A 

szállás, az utazás, a gépkocsi bérlés, a látnivalók vagy a speciális szolgáltatások 

tartoznak ide. Itt kell kitérni a megvalósításukhoz rendelkezésre álló, illetve 

fejlesztendő erőforrásokra is. A minőségkövetelmény megfogalmazása és a hozzá 

vezető út is fontos részét képezi. 

3. Karbantartás és szervízellátás. A turizmusban e két fogalom speciálisan értelmezhető, 

hiszen maga a tevékenység is erősen szolgáltatástartalmú. Jelen esetben egyfajta 

gondoskodást, asszisztenciát kell érteni, amely a tájékozódástól, a kiválasztáson 

keresztül, a lebonyolításon át, az utógondozásig terjed, amelyet egyfajta termékpálya 

modellnek is nevezhető. Fontos bemutatni, hogy vállalkozásunk egy másik cég 

alvállalkozója-e vagy saját szervezésű szolgáltatást kínál. A leírásban egyértelművé 

kell tenni, hogyan kapcsolódik az adott vállalkozás a mások által nyújtott rendszerbe. 

4. Külső befolyásoló tényezők. A működési terv e részében a vállalkozó megnevezheti a 

működésére esetleg kiható, hatáskörén kívül eső tényezőket, melyek vizuális 

bemutatása segíti a jobb megértést. 

 

Hangsúlyozni kell, hogy – bár az üzleti tervet valamely időpontban le kell zárni – egy 

folyamatosan, dinamikusan fejlődő, fejlesztendő folyamatról van szó. Ez gyakran azt a hibát 

rejti magában, hogy az üzleti terv készítői folyamatosan – egyébként helyesen – az élethez, a 

piaci környezet változtatásához igazítják művüket, így nem készülnek el határidőre. 

 

 

6.7. Szervezeti felépítés 
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Az üzleti terv olvasója számára különösen érdekes lehet a személyzettel foglalkozó fejezet. 

Meg szeretnének győződni arról, hogy a rendelkezésre álló humán erőforrás alkalmas (pl. 

nyelvtudása és szakképzettsége alapján) a kitűzött célok megvalósítására. A turizmus 

területén a frontvonalban lévő munkatársak megjelenése és kommunikációja, stílusa is 

jelentősen befolyásolhatja a későbbi eredményt. Gyakran hallani azt a véleményt is, hogy a 

személyzetbe fektetnek be és nem magába a vállalkozásba, hiszen a közreműködő személyek 

lesznek a siker vagy a kudarc megvalósítói. Az egyébként is szezonális és magasabb 

kockázatú turizmus esetében különösen fontos e paraméter. A vállalkozások oldaláról 

közelítve fontos, hogy objektíven ítéljék meg munkatársaik képességeit és gyakorlatát, a 

velük szemben állított feladatokat, követelményeket és elvárásokat.  

 

Az üzleti terv ezen részében az alábbiakat dolgozzák ki: 

 

1. A vezetőség, tisztségviselők. Itt azokat a szakembereket mutatjuk be, akik valamilyen 

vezető, azaz döntéshozó szerepben vannak vagy lesznek a turisztika vállalkozás 

működése során. Nagyon sok múlik munkájukon a vállalkozás eredményessége 

területén. 

2. Szervezeti ábra. A működés sémája a szervezeti felépítés. Ebben látható a felelősségek 

és a függőségek, valamint a tevékenységek kapcsolatai. Nem szabad abba a hibába 

esni, hogy az előre meghatározott szervezeti felépítés eltávolodjon a végzendő 

feladattól. 

3. Személyzeti politika és stratégia. A kiválasztástól a folyamatos továbbképzésig 

mindenre gondolni kell. De idetartozik a munkatársak elismerése, ösztönzése és 

előléptetése is. Fontos azt tudni, hogy a vállalkozásért elkötelezetten dolgozó 

munkatársak, megelégedett munkavállalók motiváltan végzik feladataikat, és a 

költségüknél jóval nagyobb hasznot hoznak. 

 

Érdemes megemlíteni a turisztikai vállalkozások esetében is az alapítókat is – amennyiben 

lehetséges – akik egyfajta referenciát jelenthetnek. Az aktív befektetők pénzük mellett 

munkájukkal is segítik az üzleti sikerek elérését. A passzív befektetők nem jelentenek 

túlságosan sok érdemi információt. A kulcsfontosságú alkalmazottak szintén kiemelésre 

érdemesek, hiszen képességeik, tapasztalataik révén jelentős befolyást gyakorolnak a 

vállalkozás jövőjére. Idesorolhatók a vállalkozás operatív vezetői, tanácsadói.  

 

A személyek fontosságát nem alábecsülve azért világosan látható, hogy csodát ők sem 

képesek véghezvinni. Fontos tehát, hogy a turisztikai vállalkozások esetében a különböző 

tényezőket méginkább komplexen kell megítélni. 

 

 

6.8. A főbb szakaszok ütemezése 

 

A vállalkozások fejlesztése, fejlődése szempontjából fontos az időbeli mérföldköveket 

megjelölni, meghatározni azok bekövetkezési valószínűségét. Célszerű olyan időpontokat 

megadni, amelyek reálisan teljesíthetők, így a vállalkozás megítélése kedvező marad. A 

tevékenységi tervek mellett a személyi és pénzügyi mozgásokat, fejlesztéseket és változásokat 

is szerepeltetni kell.  

 

A turisztikai vállalkozás esetében az ütemtervben csak a fontosabb eseményekre kell 

szorítkozni, ugyanakkor belső tervezési célokra elkészíthetők részletesebb időtáblázatok, 

grafikus megjelenítési módok. Új vállalkozások esetében nagyon fontosak az első referencia 
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utak, a piaci tesztelés, a marketing munka és az értékesítés beindítása, a nyereségküszöb 

elérése és a működés bővítése. Amennyiben már elért eredmények vannak, az üzleti tervben 

érdemes róluk beszámolni.  

 

Az idő-feladat táblázatok rendszerezetten mutatják be az üzleti tervben lefektetett célok 

megvalósulását, illetve az időarányos teljesítés állását. Az ütemezésnél figyelembe kell venni, 

ha külső alvállalkozókat vesznek igénybe, akkor elképzelhető, hogy eltérhet a valóság az 

ütemezettől (pl. ha közbeszerzési eljárás szükséges, akkor sokkal kiszámíthatatlanabb az 

előrehaladás). A tartalékidők beépítése szükséges, éppúgy, mint a kritikus út meghatározása. 

A túlzott óvatosság viszont elnyújtja a megvalósítást, így előfordulhat, hogy a konkurencia 

versenyelőnyhöz jut. 

 

A megvalósításhoz elengedhetetlen a szükséges erőforrások – különösképp – anyagi 

erőforrások rendelkezésre állása. Ehhez a rendelkezésre álló pénz cash-flow-ját is meg kell 

tervezni, amely az elvégezhető folyamatokra is jelentős módosító hatással lehet. A váratlanul 

felmerülő többletmunkát és költségei is sok fejtörést okozhatnak a vállalkozások vezetőinek. 

A pénzügyi megoldások széles skálája áll rendelkezésre a vállalkozások fejlesztésére, 

azonban nem mindegy, hogy milyen kondíciók mellett. Egy-egy fejlesztés nagysága, illetve 

ütemezése ezért csak alapos átgondolás után kaphat szabad utat. 

 

 

6.9. Pénzügyi terv 

 

Az üzleti terv ezen részének célja, hogy a vállalkozás tervezett pénzügyi teljesítményét 

tükröző, hiteles, átfogó előrejelzések sorát alakítsa ki. Egy induló és egy gyakorló vállalkozás 

pénzügyi mozgástere és lehetőségei, valamint a vele szemben állított követelmények 

jelentősen eltérőek lehetnek. Mindkét esetben azonban az a legfontosabb, hogy a leendő 

befektetők minél korrektebb képet alkothassanak arról a vállalkozásról, amelybe pénzüket 

befektetik. Itt kerülnek felsorolásra az ágazati mutatók, de még inkább az adott turisztikai 

vállalkozás mutatói. Amennyiben jelentős eltérés mutatkozik bármilyen irányban, azt 

indokolni kell. A pénzügyi tervnek összhangban kell lennie az üzleti terv más fejezeteiben 

megfogalmazott, bemutatott feladatok és azok költségvonzata egységet kell, hogy mutasson. 

A pénzügyi tervekből is több fajta készítendő az optimistától a kis valószínűséggel 

megvalósíthatóig. A készítők feladata azonban ugyanaz, a várható profit és a vele járó 

kockázat bemutatása, melynek kapcsán kialakulhat a megvalósítandó reális cél. 

 

 

6.10. Szükséges csatolt dokumentumok 

 

A turisztikai területen működő vállalkozások nagyon sokfélék lehetnek, így az üzleti tervben 

leírtakat is különbözően kell alátámasztani. Példaként említhetők meg az alábbiak: alapító 

okirat, szakmai önéletrajzok, munkaköri leírások, szervezeti felépítés organogramja, jelenleg 

betöltött tisztségek, képesítések, a vállalkozásról megjelent főbb publikációk (Siegel – Ford – 

Bornstein 1996). 
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7. A marketingkommunikáció hatékonyságának mérése 

 

A turizmus területén is nagyon fontos, hogy valamilyen visszajelzés érkezzen a befektetett 

munkáról és összegről. Ennek érdekében szoktak – bár a szükségesnél jóval kevesebb 

mértékben – végezni ellenőrzéseket, reklám-hatékonysági vizsgálatokat. Természetesen a 

marketingkommunikáció-hatékonyság vizsgálat ennél jóval bővebb területet ölel fel, azonban 

nem jellemző, hogy a vállalkozások a reklámvizsgálatoknál továbbmennének. A szakterület 

specifikuma, hogy a visszacsatolás megkövetelése ilyen laza, egy terméket előállító vállalat 

sokkal konkréttabb válaszokat vár és elvár a marketigkommunikációs munkája értékelésekor. 

Ennek megfelelően a kapott válaszokra nagyobb figyelem irányul, főleg, ha valamilyen 

pozitív visszajelzés érkezik. A vállalati költségvetésben sem található jelentős összeg (a 

marketingköltségeken belül) a hatékonyságvizsgálatok elvégzésére.  

 

 

7.1. Az értékelés területe és ideje 

 

A reklámhatékonyság mérésének legnagyobb része alkalmazottkutatás-jellegű, vagyis az 

egyes reklámokkal a pénz legnagyobb részét az adott reklám előtesztelésére költik, és sokkal 

kevesebbet fordítanak az utólagos hatásértékelésre. (Kotler 1992) A turisztika vállalkozások 

kidolgoznak egy reklámkampányt, elhelyezik a nemzetközi, országos, regionális vagy helyi 

piacon, és ezután értékelik a hatékonyságát. Szerencsésebb lenne a reklámkampányt egy vagy 

két városra irányítani, majd értékelni, hogy mi történt, mielőtt nagy költséggel az egész 

megcélzott területen futtatnák azt.  Ha egy vállalat új kampányát kicsiben kipróbálja, 

elképzelhető, hogy jelentős összegeket tud megtakarítani, ha nem ér az elvárt módon célt 

üzenete. A turizmus területén azonban korlátok vannak, hiszen a szezonalitás miatt – gyakran 

– nincs idő az előzetes tesztelésekre. Ennek nem mond viszont ellent az a tény, hogy a 

nagyobb ciklikussággal, de hasonlóképp megjelenő tendenciák segítséget, alapot nyújthatnak 

az új kampány kidolgozásához.  

 

A művészi, esztétikai értékű és a blőd, gyakran sértő primitívségű plakátok együtt borítják el 

környezetünk reklámfelületeit. Különösen a tv reklámok hatnak nyomasztóan, elsősorban 

mennyiségük miatt. (Pálinkás 2000) egyes reklámtervezők itt is együgyűnek tekintik a nézőt. 

Mivel a műsorok nézettsége a főidőben a legnagyobb, úgy vélik a reklám hatása is ekkor a 

legnagyobb. A túlzottan gyakori ismétlések azonban monotonitást, vagy éppen ellenérzést 

válthatnak ki. A leendő turistát érő reklámtömeg egy része ugyan meghallgatásra talál, más 

része azonban érdektelen, így az figyelmen kívül marad. Minél nagyobb az érkező 

információmennyiség, annál nagyobb a szelekció. Miközben a túlzott információáradat már-

már elviselhetetlen, az azokból kiválasztott, szelektált az egyén szempontjából aktuális 

információ azonban megkönnyíti, vagy egyes esetekben éppen ez teszi lehetővé a vásárlási 

döntést.  

 

A marketingkommunikáció során, így a reklámokban is nagyon fontos az információ 

korrektsége. Az idejétmúlt plakát bosszantó és megtévesztő lehet, a pontatlanság pedig 

meghiúsíthatja magát a vásárlást, hiszen adott esetben a turista meg sem találja a reklámozott 

turisztikai desztinációt. Fontos eleme minden reklámnak maga a meggyőzés, amely az 

értelemre és az érzelemre egyaránt hat. Szerencsés, ha olyan szereplőkkel találkozunk, 

akikkel azonosulni tudunk, így a helyzetbe a reklámozott kereskedelmi szálláshelybe, 

turisztikai attrakcióba, stb. beleképzelhetjük magunkat úgy, hogy az hitelesnek is tűnik.  
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A reklámvizsgálatok során gyakran szerepelnek olyan kérdések, amelyek az érthetőségre, 

hihetőségre és a meggyőzőképességére helyeznek hangsúlyt. Amennyiben a válaszok jórészt 

egy irányba mutatnak, a reklámoztató, azaz a turisztikai termék, szolgáltatás kínálója számára 

a továbbfejlesztés útja is kijelölésre kerül.  

 

A hatásos, célját teljesítő reklámnak az alábbi főbb ismérvei vannak: 

 

 legyen fogyasztó- illetve felhasználó központú 

 egyetlen eladási ötletre összpontosítson 

 hangsúlyozza a legmeggyőzőbb ötletet 

 az egyedi, versenyképes jellemzőket mutassa be 

 tegye érintetté a fogyasztót, felhasználót 

 legyen hihető és őszinte 

 legyen egyszerű, világos, nyújtson teljes képet 

 kapcsolja össze az eladási ötletet a márkanévvel 

 használja ki a média nyújtotta lehetőségeket 

 késztessen a vásárlásra. 

 

A reklám hatékonyságának hatékonysági mérése, vagyis, hogy kellően hatékony volt-e az az 

energia, pénz, amelyet a reklámkampány felemésztett, egzakt módon nem határozható meg, 

ugyanis mindig felmerül a kérdés: biztos-e, hogy az eladási többlet a reklámozás eredménye. 

A hatékony reklám témaköre – ebből adódóan – több oldalról közelíthető meg. 

 

Maga a reklámhatás a reklám tudatosulásának szintje a vásárlóban. A reklám-eredmény a 

reklám hatására történt cselekvést, vagyis a vásárlás szintjét jelzi. A reklámhatékonyság az 

eredmény és a ráfordítás hányadosa. Ez utóbbinál azt vizsgálják, hogy a feltételezett 

tendenciához viszonyítva milyen forgalomnövekedést biztosított a reklám, majd az így elért 

többletbevételt viszonyítják a teljes reklám ráfordításhoz. Ez a hatékonysági mutató azután 

összehasonlítható az egyes reklámkampányok esetében, árucsoportonként, használt 

médiumonként, stb. 

 

Mivel a reklám viszonylag drága, szükség van a pénzügyi források felhasználásának 

ésszerűségéről meggyőződni, melynek egyik módja – a korábban már említett – előzetes vagy 

utólagos reklámteszt végzés. Az előzetes tesztelést követően fontos a korrekció elvégzése a fő 

kampány indítása előtt.  

 

A reklámkampány végi vizsgálatnak is nagy szerepe van a jövőre nézve. Az utólagos 

vizsgálat megmutatja, hogy a megcélzott célcsoportot milyen arányban érte el az üzenet, kik 

emlékeznek rá, vagy ismerik fel újra.  

 

Vizsgálható a reklám milyen benyomást tett, mennyire figyeltek fel rá? A legfontosabb 

azonban a reklámcél megvalósulásának vizsgálata, vagyis bekövetkezett-e a hatás, azaz a 

turisztikai termék, szolgáltatás igénybevétele és ebben a kampány milyen arányban segített?  

 

Nem elhanyagolható a vevő elégedettségének vizsgálata sem. Erről érdemes meggyőződni. 

Egyrészt azt érdemes vizsgálni, hogy elégedett-e a vásárlással, illetve azt kapta-e, amelyet a 

reklám sugallt? A turizmusban ennek szerepe különösen nagy, hiszen az élményt, a vásárolt 

szolgáltatást csak utólag lehet reálisan értékelni. Ezen a területen bizalmi termékekről 

beszélhetünk, amelyek romlékonysága és szubjektív értékelése elkerülhetetlen. 
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7.2. A reklámtevékenység szabályozása 

 

Az 1990-es évektől jelentős mértékben megnőtt a reklámok aránya és szerepe életünkben. A 

jelenség a vállalkozások érdekeit és a vevői informáltság növelését is szolgálta. A mennyiségi 

arány növekedése azonban időnként meghaladta azt a mértéket, amely még elfogadható, 

elviselhető a befogadó számára. Ma már jogszabály és etikai kódex is foglalkozik a 

reklámtevékenység tartalmi, formai és gyakorisági kérdéseivel. A korábbi monopolhelyzet ma 

már megszűnt, így a reklámoztatók felelőssége minden tekintetben megnőtt.  

 

A piacgazdaság nem csupán lehetőségeket teremt a gazdálkodó szervezetek számára, de a 

reklámpiacon betartandó játékszabályokat is meghatározza. Ezek alapvetően két csoportba 

sorolhatók: 

 

 a jogszabályokban (törvények, rendeletek által) kodifikált (törvénybe foglalt) 

előírások, másrészt 

 az etikai, erkölcsi alapokon nyugvó szakmai önszabályozás előírásai. 

 

A kétféle szabályozás elvi, tartalmi szempontból összhangban van egymással. A különbséget 

közöttük a szabályozás mélysége és módszerei jelentik. A szakmai önszabályozás tipikusan a 

különböző etikai normák megszabása és az etikai kódex révén történik, mivel annak hatása 

széleskörű, lehet pozitív és negatív is. 

 

Néhány fontos szempont: 

 

 feleljen meg a közízlésnek 

 a fogyasztó védelme valósuljon meg 

 a befeketítés, lekicsinylés, nevetségessé tétel mellőzése, az összehasonlítások 

korrektsége 

 a gyerekek és a fiatalkorúak védelme 

 a félrevezető, megtévesztő reklám kerülése 

 igazmondás, szavahihetőség 

 árak, engedmények félreérthetetlensége 

 megrendelés nélküli szállítás reklámozásának tilalma, stb. 

 

A Reklámetikai Kódex, a gazdasági verseny tisztaságát védő hivatkozott törvény és más 

kapcsolódó törvények is egyre inkább figyelembe veszik a nemzetközi normákat és 

szabályozást. A jogharmonizációnak (Mikolay 2002) a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése 

során kiemelt szerepe van. Az egységességtől még távol állunk, azonban célként egyre több 

országban fogalmazódik meg. 

 

 

7.3. A szponzorálás mint a kommunikáció része 

 

A turisztikai desztinációk ismertségének elősegítése érdekében gyakran találkozni 

szponzorálással, ami nem más, mint nyílt vagy kevésbé nyílt (nem deklarált) fizetett 

tevékenység valami más tevékenységen keresztüli megjelenése. A sport, a zene, a színház, a 

képzőművészet, az oktatás, a szociális-, egészségügyi ellátás területén fontos szerepet tölt be. 

Értelmezése nem egységes, gyakran negatív kicsengésű. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy 

ez nem ajándékozás, nem humánus cselekedet, nem jótékonykodás. 
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A szponzorálás a marketingkommunikáció egyik eszköze. A szponzor anyagi vagy 

természetbeni hozzájárulást nyújt, amelyért valamilyen ellenszolgáltatást vár, előnyt remél, a 

szponzorált pedig cserébe bizonyos jogokat bocsát a szponzor rendelkezésére.  

 

 

 
 

62. ábra: A Lufthansa Légitársaság honlapján található sportszponzorálási link 
Forrás: http://konzern.lufthansa.com  

 

 

A szponzor haszna a kereskedelmi hírérték, a cégnév ismertté válása, a termékhez vagy a 

szolgáltatáshoz kapcsolódó célok elérése, amelyek üzleti előnyök szerzését teszik lehetővé. A 

szponzorálás előnye a reklámmal szemben, hogy az esetek többségében pontosan 

behatárolható a célközönség, akinek az üzenet szól. A megszólítottban pedig az az érzés 

támad, hogy a szponzort társadalmi elhivatottsága vezérli, társadalmi felelősségérzete indítja a 

támogatás nyújtására, amely image javító. Gyakori színtere a sportnak és a művészeteknek 

(62. ábra). 

  

http://konzern.lufthansa.com/
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8. Esettanulmányok 

 

Az alábbi esettanulmányokkal az előző fejezetekben megismert elméleti tartalom gyakorlati 

alkalmazása kerül bemutatásra. Olvassa el figyelmesen és válaszoljon a kérdésekre, dolgozza 

ki a megadott feladatokat! Ne zavarja, hogy egyes esetekben több éves adatokat talál. Ennek 

oka az, hogy a friss adatok zavarhatják az esettanulmányokban szereplő vállalkozások üzleti 

érdekeit. Az esettanulmányokban bemutatásra kerül egy – a GKI (Gazdaságkutató Intézet) 

által végzett – 2004-es felmérés is.(http://www.gki.hu)  

 

 

8.1. Az internetes jelenlét az utazásokhoz kapcsolódó szolgáltatások területén 

 

Az utazás önmagában is nagy élmény, de egyre inkább jellemző, hogy az utasok nem bízzák a 

véletlenre a kapcsolódó szolgáltatásokat sem. Az Internet – mint gyors és egyszerű 

információforrás – lehetőséget biztosít arra is, hogy szállásunkat, programjainkat, a gépkocsi 

bérlést vagy üzleti váró használatot előre megszervezhessük, így időt és költséget 

takaríthatunk még a célállomáson. A repülős utunkhoz közvetlenül kapcsolódva is találhatunk 

szolgáltatásokat, nem ritka, hogy csomagokat kínálnak (pl. aktív nyaralás vagy valamilyen 

koncert, meccs köré szerveződő utazás). A „low cost” légitársaságok egyre inkább arra 

törekszenek, hogy csak azért fizessen az utas, amit igénybe vesz, ezért megjelenik az online 

foglalásokban a feladott csomagok száma, az elsőbbségi beszállás és a fix helyre ültetés, mint 

opció.  

 

 

 
 

63. ábra: A Wizz Air Légitársaság honlapján található utazási is kapcsolódó 

szolgáltatások 
Forrás: www.wizzair.com   

 

 

http://www.gki.hu/
http://www.wizzair.com/
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Példaként tekintse meg a Wizz Air Légitársaság honlapját a 63. ábrán. 

 

Vizsgálja meg egy szabadon választott légitársaság honlapján keresztül, milyen utazási és 

ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat kínálnak? 

 

A low cost („fapados”) légitársaságok mellett a hagyományos légitársaságok is igyekeznek 

egyre több kapcsolódó szolgáltatás elérhetővé tenni honlapjukról, mint például a MALÉV is, 

melyet a 64. ábra szemléltet. 

 

 

 
 

64. ábra: A MALÉV Légitársaság honlapján található utazási is kapcsolódó 

szolgáltatások 
Forrás: www.malev.hu  

 

A verseny óriási a légitársaságok között, de számos tekintetben közvetlen vetélytársaivá 

váltak az utazási irodáknak is. Az online szolgáltatások fejlődése nagyon gyors, amely 

eredményeként egyre könnyebben és teljesebben lesznek otthonról megszervezhetők az 

utazások. 

 

 

8.1.1. Szálláshelyek 

 

Amennyiben utazási célunk eléréséhez a légi közlekedést választjuk, nagy valószínűséggel a 

célállomáson szükségünk lesz szálláshelyre is.  

 

Manapság már – mint jeleztem, a repülőjegy-foglaláshoz hasonlóan – a szálláshelyünk 

Interneten történő lefoglalására is lehetőségünk van. Egy, 2004. első negyedévében készült, 

GKI által végzett kutatás – melyben több mint 300 szálloda és panzió vállalta a kérdőív 

kitöltését – az alábbi adatokat tárta fel.  

http://www.malev.hu/
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A magyarországi adatokat tekintve 2004. I. negyedévben a hazai szállodák 52%-a, a panziók 

25%-a biztosított lehetőséget interneten keresztül szobafoglalásra. 2003-ban az összes 

szállodai szobafoglalás 7%-át, a panziók esetén 6%-át kezdeményezték online, ám az így 

megrendelt szobák interneten keresztül történő kifizetésének aránya az 1%-ot sem érte el az 

összes szobafoglalásból. Ugyanakkor az is igaz, hogy a szobák online kifizetésére a szállodák 

8%-a, míg a panziók kevesebb, mint 1%-a nyújtott ekkor lehetőséget.  

 

  

 
 

65. ábra: A szállodák és a panziók internetes tevékenységének jellemzői 2003-ban (%-

ban), az összes szálloda, illetve panzió %-ában 
Forrás: www.gki.hu  

 

 

Most nézzük meg a fenti táblázat adatit részletesebben. A szállodák 86%-a, a panziók 70%-a 

rendelkezett internet kapcsolattal, míg saját honlapot a szállodák 70%-a, a panziók 50%-a 

épített ki (65. ábra). 

 

Minél magasabb egy szálloda vagy panzió csillagszáma, annál valószínűbb, hogy csatlakozik 

a világhálóra, illetve rendelkezik honlappal. A 4 és 5 csillagos szállodák internet-ellátottsága 

közel 100%-os, míg az 1 és 2 csillagos szállodáké csupán 60%. A panziók esetén a 3 

csillagosok 76%-ának, míg az 1 és 2 csillagos szolgáltatók 66%-nak volt Internet-elérése.   

 

A 4 és 5 csillagos szállodák nagyobb hangsúlyt helyeznek a külföldi weboldalakon történő 

megjelenésre, mint a hazaira, ami a 4 és 5 csillagos szállodába látogató külföldiek magasabb 

arányának következménye. Ezzel szemben az 1 és 2 csillagos szállodák jellemzően a helyi, 

vagy megyei turisztikai portálokon való megjelenést preferálják (66. ábra). 

 

A felmérés idején a honlappal rendelkező szállodák többségében (75%) biztosítottak 

lehetőséget honlapjukon keresztül történő szobafoglalásra, ugyanakkor az interneten keresztül 

beérkezett megrendelések feldolgozása döntő többségében még teljesen, vagy részben 

manuális úton történt. A belső nyilvántartással integrált automatikus feldolgozás feltétele, 

hogy a szállodák a front- és back-office rendszereiket integrálják. Ez az integráltság még a 4 

és 5 csillagos szállodák közel 60%-ában is hiányzott.  

http://www.gki.hu/
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66. ábra: Az internetes honlapjukról érkező szobafoglalás feldolgozása 
Forrás: www.gki.hu  

 

 

Az online szobafoglalásra lehetőséget biztosító szállodák esetén az összes szobafoglalás 12%-

a, a panzióknál 19%-a az interneten keresztül történt (67. ábra). A jövőben ez az arány 

várhatóan tovább emelkedik, hiszen már 2004-ben a szállodáknál elérte a 25%-ot, míg a 

panzióknál a 28%-ot.  

 

  

 
 

67. ábra: Az interneten rendelt szobák aránya (%-ban) 
Forrás: www.gki.hu  

 

 

A szobafoglalásra lehetőséget biztosító szállodák egynegyedénél lehetett a bankkártya 

adatainak elküldésével az online megrendelt szoba árát kifizetni. A panziók közül erre alig 

1% biztosított lehetőséget. Az online fizetésre lehetőséget biztosító szállodáknál az interneten 

keresztül megrendelt szobák 17%-ánál kezdeményezték a fizetést a világhálón keresztül 2003 

folyamán. Mára ez az arány – bár újabb felmérést nem ismerek – nagy valószínűséggel 

jelentősen javult. 

 

http://www.gki.hu/
http://www.gki.hu/
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A fenti adatokból is látható, hogy a kereskedelmi szálláshelyek – köztük is a nagy 

szállodaláncok – tűnnek a leghaladóbb szelleműnek az internet használata szempontjából. Az 

internet-penetráció majdnem maximális, és gyakorlatilag minden szálláshely, mely 

rácsatlakozott a világhálóra, önálló honlappal is rendelkezik. A honlapok tartalma elég széles 

skálán mozog, a meglehetősen unalmastól a profin megszerkesztett interaktív oldalakig 

minden megtalálható.  

 

 

 
  

68. ábra: Van-e lehetőség a szálláshely szolgáltatásainak interneten keresztüli... 
Forrás: www.gki.hu  

 

 

Tekintsük át a szálláshelyek szolgáltatásainak interneten keresztül történő igénybevételének 

lehetőségét. A 68. ábra összefoglalja a nyújtott szolgáltatásokat.  

 

Az online reklámra költött összeg (a teljes reklámkiadás 11 százaléka) már azt mutatja, hogy 

kezdik komolyan venni az internetben rejlő potenciált, ugyanakkor 2002-ben az egy cégre 

jutó átlagos interneten keresztüli értékesítés csupán három százaléka volt az összbevételnek. 

 

Milyen intézkedéseket kellene tenni a kereskedelmi szálláshelyeknek a magasabb színvonalú 

szolgáltatásnyújtás érdekében?  

 

A szállodaláncok hatalmas adatbázissal rendelkeznek a vendégekről (pl. www.booking.com 

www.hotels.com www.venere.com stb.), ezért az adatbányászati infrastruktúrára érdemes 

lenne építeniük, hiszen nagyon értékes tudás nyerhető ezen technikai lehetőségből. Bár az 

online fizetésekre való lehetőség 2003 óta megnövekedett, még mindig nem általánosan 

elfogadott, megoldott a helyzet.  A Magyarországra érkező rengeteg külföldi vendég pedig 

hozzá van szokva ahhoz, hogy minden apró részletet otthonról, a foteljukból intéznek. Az 

ügyfélközpontú szemlélet elég elterjedtnek tűnik, a legtöbb szálláshely méri és nyomon követi 

az ügyfelek számát, sokan szegmentálnak, és a kialakított csoportok elemzésével alapoznak 

meg egy-egy termékfejlesztési akciót. Ilyen például a vevői hűség vagy hűtlenség okainak 

elemzése. A www.booking.com a 69. ábrán látható értékelési struktúrát alkalmazza. 

 

http://www.gki.hu/
http://www.booking.com/
http://www.hotels.com/
http://www.venere.com/
http://www.booking.com/
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69. ábra: Online vendégértékelések a www.booking.com oldalon 
Forrás: http://www.booking.com  

 

 

Értékelje – véleménye, szerint – 2010-ben mennyiben áll fenn az itt leírt helyzet? Javasoljon 

fejlesztési ötleteket! Térjen ki a minőség értékelésére is! 

 

 

8.1.2. Utazási irodák 

 

A kereskedelmi szálláshelyekhez hasonlóan az utazási irodák és utazásszervezők körében is 

majdnem maximális az internet lefedettség, de honlappal még csak 65 %-a rendelkezett 2003-

ban; a helyzet ma már sokkal jobb. A korábbi alaphozzáállás – mely szerint nem érdemes túl 

sok pénzt fektetni az online szolgáltatásokba, és a fő hangsúlyt a hagyományos 

marketingcsatornák kapják – szerencsére kezd megváltozni, és az utazási irodák is rájönnek, 

hogy ha versenyben akarnak maradni, akkor fel kell venniük a versenyt az idővel, ami pedig a 

modern technika elterjedését favorizálja. Az utazási irodák többsége ADSL csatlakozással 

rendelkezik, ami jelentős előnyt jelent a modemes csatlakozással szemben.  

 

Az internetes infrastruktúrára a végletes különbségek jellemzők. Vannak teljesen egyszerű, 

egyszínű, statikus oldalak, azonban találni teljesen profi, az interaktív lehetőségeket minél 

jobban kiaknázni igyekvő webhelyeket is (www.tensi.hu www.vista.hu www.neckermann.hu 

www.mortons.hu stb.). A legtöbb iroda honlapján ma már megtaláljuk az online foglalás 

menüpontot is. 

 

Messze nem függvényszerű, de érzékelhető kapcsolat rajzolódik ki az iroda mérete, 

tőkeerőssége és a honlap fejlettsége között. Azok ugyanis, akik felismerték az új médiumban 

rejlő lehetőségeket, fontosnak tartják egy professzionális webfejlesztő csapat kiválasztását, 

http://www.booking.com/
http://www.booking.com/
http://www.tensi.hu/
http://www.vista.hu/
http://www.neckermann.hu/
http://www.mortons.hu/
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akik magas színvonalon és jól strukturáltan dolgozzák ki a weboldal információs 

architektúráját, tervezik meg internetes arculatát és végzik el a szükséges programozási, 

valamint fejlesztési feladatokat.  

 

 
 

70. ábra: Van-e lehetőség az utazási iroda szolgáltatásainak interneten keresztüli... 

(a válaszadók %-ában) 
Forrás: www.gki.hu  

 

 

Ezt a luxust a kicsik kevésbé engedhetik meg maguknak, mert eleve csak kis stábbal 

működnek. 

 

A honlapok szolgáltatásainak összefoglalását a 70. ábra szemlélteti.  

 

Az ábra tanúsága szerint az utazási irodák korántsem mondtak le a szálláshelyek és a 

menetjegyek értékesítéséről, annak ellenére, hogy az utasok ma már közvetlenül is elérhetik a 

szolgáltatókat. Ez a megoldás nem feltétlenül a lehető legjobb. Úgy hiszem, az irodák akkor 

tudnák hosszú távon is biztosítani életképességüket, ha specializált csomagtúrákat és nagy 

szakértelmet igénylő szolgáltatásokat nyújtanának. 

 

Az irodák becsületére váljék, hogy lényegesen többet foglalkoznak az ügyfelekkel, mint a 

szállodák. Ők már nem pusztán szegmentálnak, hanem az is érdekli őket, hogy a vevők miért 

mennek, vagy maradnak, célcsoportos direkt marketing tevékenységet folytatnak, illetve 

ügyfélértéket számolnak.  

 

Érdekes annak vizsgálata is, hogy mennyiben a turizmus, illetve az üzleti célú utasok jelennek 

meg egy-egy légitársaság utasai esetében. Gyakran tapasztalható, hogy az EU bővítését 

követő munkaerő vándorlás versenyképes alternatívája a légi személyfuvarozás, amely 

esetben az utazás megszervezése nem feltétlenül jelent utazási irodai közreműködést. 

http://www.gki.hu/
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71. ábra: A Neckermann Utazási Kft. internetes megjelenése 
Forrás: www.neckermann.hu  

 

 

A fő jellemző tehát az utazási iroda „fizikai” megléte mellett az internetes jelenlét többé-

kevésbé történő kihasználása, néhány vállalkozás azonban, mint például a NUR Neckermann 

Kft. (www.neckermann.hu 71. ábra) – a világhálóban látva a jövőt – igyekszik elsősorban az 

interneten megjelenni, míg „hagyományos utazási iroda” mivoltára csak kisebb súly fektet. 

 

Látogasson meg néhány utazási iroda által üzemeltetett honlapot és fogalmazza meg, Ön 

milyen internetes kommunikációs stratégiát folytatna? 

 

 

8.1.3. Magánszemélyek utazástervezése az Interneten 

 

Évről évre többen vannak, akik az utazási irodákat megkerülve, interneten szervezik útjaikat, 

foglalják le szállásukat. Annál is inkább, mert a tapasztalat azt mutatja, ha valamelyik – 

fapados légitársasággal elérhető – nyugat-európai nagyvárosban akarjuk tölteni a vakációt, 

sokszor kisebb büdzsé fedezi utunkat, ha önállóan szervezzük meg, mint ha utazási iroda 

közbeiktatásával. 

 

Vizsgálja meg egyéni turistaként milyen módon tudja megszervezni külföldi vagy belföldi 

nyaralását vagy egy hosszú hétvégés programját? 

 

Vegyük például Barcelonát! Amíg egy utazási iroda négy napért – programok nélkül – 110 

ezer forintot is elkérhet, addig önálló szervezésben az oda-vissza utunk akár 62 ezer forintból 

is kijön. Igaz, az utazási iroda ugyanazért az összegért jobb szállodát adhat mint nagytételben 

http://www.neckermann.hu/
http://www.neckermann.hu/
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foglaló partner, és van magyar nyelvet beszélő csoportkísérő vagy idegenvezető is. Ma már a 

magukra valamit is adó kereskedelmi szálláshelyeknek – szinte kivétel nélkül – van 

honlapjuk, ahol – tapasztalataim szerint – akár online, de maximum két-három e-mail 

váltásával egy-két nap alatt foglalhatók le szobák. Az internetes foglalással egyúttal a hotel 

megbízhatóságát is tesztelhetjük: ha nem kapunk választ e-mailünkre, az is egy jel arra, hogy 

kevésbé megbízhatóak. Az e-mailben lefoglalt szállásoknál a fizetési módok különbözőek 

lehetnek, erről a szállodák tájékoztatást adnak. Leggyakrabban csekket küldve, hitelkártyával, 

illetve átutalással fizethetünk.  

 

Az önálló internetes utazásszervezés hátránya, hogy az utazó magára van utalva. Ha bármi 

problémája adódik például a szállással (s ez gyakran csak a helyszínen derül ki), csak magát 

okolhatja, nem fordulhat az otthoni irodához. Ez fokozottan érvényes az Európán kívüli 

országokra, ahová – ha kényelmesen, s nem "hátizsákos turistaként" tervezzük az utat – még 

mindig célszerűbb az utazási irodák szolgáltatásaival élnünk. Ha valaki Londonba vagy 

Párizsba akar utazni, akkor az interneten ugyanannyiért tud repülőjegyet venni, mint az 

utazási irodákban. De például, ha a Seychelle-szigetekre vagy Izlandra készül, akkor 

egyszerűbb egy iroda segítségét kérni. Ami a szállást illeti, egy nyugat-európai nagyvárosban 

lehet találni ugyanannyiért vagy olcsóbban a neten hotelt. Az utazási iroda biztosan tud 

forintban áfás számlát adni, amit egy netes foglalási rendszer vagy maga a szálloda általában 

nem tud – s ez igaz a repülőjegyekre is. Másrészt, ha valami problémája adódik a szállással 

egy idegen nyelvet nem beszélő embernek, akkor jobban jár a garanciákat vállaló irodákkal. 

 

Magyarországon egyelőre kisebbségben vannak azok, akik teljes egészében az interneten, 

önállóan szervezik meg útjukat. Többen vannak, akik részben a világhálót, részben az utazási 

irodát veszik igénybe. Például a repülőjegyet az interneten foglalják le a légitársaság oldalán, 

s utána az irodától veszik meg a szállást. Az európai célpontokra ez a kettős kombináció a 

jellemző, míg az Európán kívüli úti célok esetében szinte csak utazási irodákat használnak. 

 

Az elmúlt években hatalmas fejlődésen mentek keresztül az utazásközvetítéssel foglalkozó 

hazai utazási portálok, amelyeket szintén igénybe vehetünk, ha interneten szervezzük utunkat. 

Ilyen utazási szolgáltatásokat egységes rendszerbe foglaló portálok például: 

www.travelpoert.hu www.nagyutazas.hu www.utazas.com www.turizmusonline.hu 

www.utazasinfo.hu www.vilaglato.hu  www.startutazas.hu  www.lastminuteut.hu stb. 

 

Egyes honlapok nemcsak magyar, hanem más – angol és/vagy német – nyelven is olvashatók, 

melyek közül látható példa a 72. ábrán. 

 

Ezek a szájtok általában más utazási irodák ajánlatait teszik fel az internetre, s ezért kapnak 

jutalékot. Egyik nagy előnyük, hogy rengeteg mindenre (például országra, városra, az indulás 

időpontjára) kereshetünk, egyes helyeken választhatunk az utazások típusai közül is (pl. 

hajókirándulás, tengerparti nyaralás), vagy azt is megadhatjuk, mennyi pénzt szánunk 

minderre. 

 

 

http://www.travelpoert.hu/
http://www.nagyutazas.hu/
http://www.utazas.com/
http://www.turizmusonline.hu/
http://www.utazasinfo.hu/
http://www.vilaglato.hu/
http://www.startutazas.hu/
http://www.lastminuteut.hu/
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72. ábra: Többfunkciós utazási portál 
Forrás: www.travelport.hu 

 

 

Ki se kell tennünk a lábunkat otthonról, ráadásul az utazásközvetítő portálok árban ugyanott 

vannak, mint ha egy utazási irodát vennénk igénybe. Ami még az utazásközvetítő site-ok felé 

billenti a mérleget, az az információgazdagság: minden arra van felépítve a honlapon, hogy az 

ügyfél legfeljebb három klikkeléssel megtalálja azt az információt, amit keres, választ kapjon 

a kérdésére. És irgalmatlan nagy a kínálatuk. 

 

Egy-egy ilyen adatbázisában akár több ezer desztináció cím van, s minden címhez több 

indulás is tartozhat. Mindez azt jelenti, hogy ha valaki elhatározza, hogy például egy hónapon 

belül akar indulni, az több száz indulás közül választhat, azaz nagyobb eséllyel tud a tervezett 

napon elindulni, mint ha egy utazási irodát venne igénybe. Az utazásközvetítő portálok 

ráadásul "figyelik" az ügyfél preferenciát is. Ha például valaki Törökországba akar menni, és 

a török utakat böngészi, a rendszer automatikusan felkínálja a hasonló "termékeket" is, ez 

esetben például Görögországot vagy Jordániát. Azonban a portálok nyújtotta 

információgazdagság hátrány is lehet. A szakosított utazási irodában pontosabb 

információhoz jut az ügyfél, mert az információk nem mennek át több lépcsőn, ahogy a 

közvetítők esetében. 

 

Az utazásközvetítő szájtokon a "csomagos termékek" fogynak a legjobban. Ilyenkor az ügyfél 

egy komplett csomagot fizet ki, amelyben már benne van a repülőjegy, az illeték, a transzfer, 

a szállás, az étkezés és minden. Kevesebben vannak, akik esetleg csak a repülőjegyet vagy a 

szállást foglalják le a netes közvetítőknél. Persze felmerül a kérdés, hogy jobban jár-e az, aki 

e-mailben közvetlenül keresi fel a hotelt a szállásfoglalás miatt, mint aki a közvetítő portálok 

útján. Az utazásközvetítők szerint nem, mert – mint mondják – a portálok adatbázisai olyan 

nagy nemzetközi adatbázisra épülnek, amelyek sokkal jobb árat tudnak kialkudni a 

http://www.travelport.hu/
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szállodákkal, mint amit az utazó egyénileg tudna. Ezt azonban érdemes leellenőrizni a konkrét 

út esetében. 

 

Ami pedig a fizetést illeti, a magyar vásárlók nagy része még mindig a személyes befizetést 

részesíti előnyben, kevesebben vannak, akik a banki átutalással vagy hitelkártyával rendezik 

számlájukat – noha az utazásközvetítő portáloknál már vannak olyan szolgáltatások (pl. 

online szállásfoglalás), amelyeknél kizárólag az interneten lehet fizetni. 

 

Az utazási irodák, utazásszervezők és szolgáltatók kénytelenek lesznek felismerni, hogy már 

nem elég egyszerűen csak egy saját weboldalt fenntartani, hanem arra is figyelni kell, hogy 

szolgáltatásaival és információival megjelenjenek a nagy és ismert utazási portálokon is. Az 

ilyenfajta „fenyegetettséget” még hangsúlyosabbá teszik az olyan, önállóságot segítő 

kezdeményezések, helyfoglaló rendszerközpont, amelyek egyfajta intelligens ügynökként 

működve az utazást egészében áttekintik és megszervezik a felhasználó közreműködésével. 

Ma már ilyen oldalak működnek, és már bekerült a szolgáltatásai közé a belföldi és külföldi 

szervezett utak szervezése, a gépkocsi bérlés, valamint a szállodai szobafoglalás, 

biztosításkötés, stb. is.  

 

A nagy szállodaláncok mellett kisebb kereskedelmi szálláshelyek is igyekeznek versenyben 

lenni. A vidéki települések szállodái azonban hátrányban vannak, ha nagy távolságra 

fekszenek a repülőterektől. Ezt ellensúlyozandó olyan speciális környezetet, hangulatot 

igyekeznek biztosítani, mint pl. a Nonius Hotel, amely működését a tradicionális ló és 

lovaskultúra köré szervezi. (Zsótér B. 2007) 

 

Dolgozzon ki egy konkrét hosszú hétvégét vagy egy hetes nyaralást családja számára! 

Mindent igyekezzen az interneten lebonyolítani! 

 

 

8.2. Desztinációturisztikai fejlesztési lehetőségek egy kistelepülésen 

 

Az Alföld Duna-Tisza-közi homokhátságnak határterülete Szank község. A falu a Bács-

Kiskun megyében helyezkedik el. A község másodrendű főutakon illetve vasúton a következő 

városokról közelíthető meg: az északnyugati irányban 8 km-re fekvő Kiskunmajsáról, a 

délnyugat irányban 25 km-re fekvő Kiskunfélegyházáról, a 23 km-re, északkelet irányba 

található Kiskunhalasról és a 41 km-re lévő megyeszékhelyről, Kecskemétről. A falu 

határterületei: Móricgát, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Bodoglár, Tázlár, Bócsa és Bugac. 

(Kasza S. 1997) 

 

A Homokhátsági területekre jellemző az eltanyásodott területek nagysága. Szank község 

jellemzően ma is a legsűrűbben eltanyásodott rész, de a külterületek népessége fokozatosan 

csökken. A terület felszíne főként futóhomok, amelyet a környékre jellemző északnyugat 

irányú szél hordott ide. A futóhomok alatt agyag és iszap és helyenként igen vastag – 8-12 m 

– löszréteg van. A buckarendszer a Bócsa-Soltvadkert-Kiskunhalas homoktérséghez tartozik. 

A község határterületén három északnyugat-délkelet irányú, egymással párhuzamos 

homokhát – garmada – húzódik, melynek egyikére, pontosan a középső garmada délkeleti 

végére települt meg a falu. A terület, azaz a falu legmagasabb pontja a Besney-domb, amely 

125-132 m magas, melybe a földfelszínt formáló erők szétvájt teknőket hoztak létre. 

Valamikor ezekben apró tavak, úgynevezett selymék alakultak ki, és nagy kiterjedésű belvizet 

alkottak esős időben. A belvizek problémájára az 1950-es években épült meg a Dongér 

csatornarendszer, amely megoldást jelentett.  
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A talajtípusok közül a futóhomok már csak a homokhátakon van, mert céltudatosan – 

erdősítéssel, szőlő és gyümölcsösök telepítésével – kötött homokos talaj váltotta fel. A 

település és környékének az éghajlata mérsékelten kontinentális. Az évi átlagos 

középhőmérséklet 10-11° C, az évi átlagos napsütéses órák száma 2150 óra – országosan 

kiemelkedő – a csapadék évi mennyisége 500-550 mm.  A homok gyorsan felmelegszik, 

visszatükrözi a fényt, ezért hamarabb érnek a gyümölcsök és színesebbek lesznek, de a 

szárazság is sokkal jellemzőbb. 

 

Több védett növényfaj is él ezen a tájon. A természetes növényvilág Bugacpusztán, a 

Kiskunsági Nemzeti Parkban ma is tanulmányozható. A homoki erdőkben őzek, nyulak, 

fácánok és vaddisznók is élnek. A környék kedvelt állomáshelye a vándormadaraknak. 

 

Vizsgálja meg az alábbiak alapján, hogy a természeti környezet és a történelmi múlt, a 

turisztikai lehetőségek, valamint a SWOT-analízissel bemutatott jelen, milyen turisztikai 

fejlesztési lehetőségeket rejt magában? Milyen piaci szegmensnek, és módon 

kommunikálná a szanki lehetőségeket? 

 

 

Szank történelme 

 

Szank község a Duna-Tisza közének középső sávjába tartozik, ahol korai bronz leletek 

ismeretesek, így jelentős mennyiségű agyagedény maradvány került a felszínre ebből a 

korból, továbbá régészeti emlékek vannak a szkíták, a rómaiak és az avarok korából is. 

(Forczek Z. – Janó Á. 1977) 

 

A honfoglalás utáni időben magyarok és később kunok lettek az itt lakók. IV. Béla fogadta be 

a kunokat a tatár fenyegetés miatt, majd IV Kun László az Alföldön kóborló és fosztogató kun 

csoportokat telepítette le. A Kiskunságon élők félnomád, pásztorkodással foglalkozó és 

állattenyésztésből éltek.  

 

A középkori Szank település a XIV. századelső éveiben keletkezhetett, erről régészeti leletek 

tanúskodnak, miszerint az első oklevél 1451-ből való, amelyen olvasható, hogy „Zank 

szállás” már templommal rendelkezett. A Zank szállás elnevezés egykori tulajdonosának 

nevéhez vezethető vissza. Maga az akkori település kevés házból állhatott, azok is főként 

jellegzetes kun szálláshelyek voltak, de már megtalálhatók voltak a magyarok kétosztatú 

házai is. A település nagy kiterjedésű lehetett, de a főként a legeltetésre használt területek 

miatt. Egy 1473-ból fennmaradt oklevél tanúskodik arról, hogy Mátyás király a szegedieknek 

engedélyt adott, hogy közös legelőként használják ezt a területet, illetve az írásban olvasható, 

hogy a kunok ez ellen tiltakoztak. A századvégi pestisjárvány teljesen elsorvasztotta a 

települést. 

 

A török hódítok már csak romokat találtak, amikor a faluba érkeztek. Az 1500-as évektől 

egészen az 1800-as évekig a puszta elnevezés illette a települést, mert a szegedi nagypolgárok 

használták legeltetésre ezt a területet. Ahogy a török elnyomás kezdett megszűni a kunok, úgy 

települtek fokozatosan vissza az elnéptelenedett pusztákra. 

 

Az 1650-es években Szeged és Kecskemét mezővárosok harából Kecskemét került ki 

győztesen, így ők szerezték meg a szanki pusztát. 
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Az 1750-es években az állattenyésztés mellett egyre nagyobb teret kezdett hódítani magának 

a földművelés és szőlő illetve gyümölcsösök telepítése is történt, de a Kecskemét és környéke 

árutermelésébe nem tudtak bekapcsolódni, így sokan „göböly-hízlalásból” éltek. 1820-as 

években még rengeteg betyár élt ezen a területen. 

 

1860-től Szank a Kiskun kerületbe tartozott, amit Kunszentmiklós város bérelt legelőként. 

Intenzív pásztorélet folyt ekkor a pusztákon. Ebből az időből maradt fenn a számadójuhász 

„pusztaháza”, amely Felső-Szankon (Füstös tanya) még ma is látható, de már jelentősen 

átalakítva.  

 

Az első szanki betelepülők tehát a pásztorok közül kerültek ki. Gyorsan gyarapodott a 

népesség és 1865-ben már 205 család lakott itt, melynek többsége kisbirtokos földművelő 

volt, de már akadt néhány nagygazda is: a Lippaiak, a Forczekok és a Bazsákok. A 

betelepülők között voltak 500-600 holdat felvásárló ügyvédek és mérnökök, akik az „úri 

gazdák” voltak. Új gazdák érkeztek: Szegedről, Kiskunfélegyházáról, Kistelekről, 

Kiskunhalasról és Kecskemétről is.  

 

1874 után Móricgát külterületét – 35 zömmel kiskunlacházi családdal – hozzácsatolták 

Szankhoz, s ekkor lett a település központja a „Szőlősor”, Szőlőhegy”. Szankon és a falut 

övező tanyás térségben mintegy 900 –an éltek már. 1893-ban a község Kunszentmiklóstól 12 

kataszteri hold földet vásárolt meg hitelre, hogy ott alakítsák ki a faluközpontot. A népesség 

gyorsan növekedett és hamarosan elérte a 2000 főt. Jellemzőek voltak a nyolc-tíz gyermekes 

családok. A szülők a község központjában, míg a fiatalok a környező tanyákon kezdek 

építkezni. A középületek és az utak építése viszont nagyon nehezen indult meg a földvásárlási 

adóságok miatt. 

 

1899-ben a katolikus, református és evangélikus iskolában 1-1 tanterem működött a 320 

főnyi, 6-12 év között iskoláskorú gyerek számára. Ebben az időbe épült meg két külterületi 

iskola, a halasi és a tázlári úti. 1902-ben javult az iskolai helyzet, hiszen akkor 5 állami és 2 

felekezeti iskola működött 1-1 tanteremmel.   

 

1899-ben építették meg a katolikus templomot és 1902-ben, pedig megépült a református 

templom és a postahivatal is.  

 

A település 1903-ban már 3000 főt számlált, de még mindig hiányzott a kövesút, a vasút, a 

közbiztonsági szervezet, ezért a falu igen el volt zárva a világtól. 

 

1914-1918 között a háborús kiadások és a hadbavonulás miatti munkaerőhiány következtében 

a gazdaságok megbénultak és ez Szankra is jellemző volt, továbbá ebben az időszakban belvíz 

sújtotta a mezőgazdaságot, melynek következtében csökkent a vetésterület és ezért 

élelmiszergondok jelentkeztek. A falu községházi tanácstermében és a katolikus iskolában 

kisegítő kórházat rendeztek be. 1915-ben arra kértek engedélyt, hogy hadifoglyok 

segítségével oldják meg a belvíz elvezetési gondokat és a betakarítást. A kérés eredménye lett, 

hogy 164 orosz hadifogoly segített a különböző feladatokban. 

 

1920-as évektől egyre fontosabb lett a vasút és a közút megépítése. 1927-ben adták át az első 

közutat, amely Szank és Kiskunmajsa között vezetett. 1928-ban került átadásra Kiskunmajsa-

Kecskemét közötti keskenynyomtávú gazdasági vasútvonal, amely Szank érintésével érkezett 

meg Kiskunmajsára. A vasútvonal megépítés nagy szerepet kapott a gazdaságfejlődésében, 
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hiszen ekkor vált jelentősé a szőlő- és a gyümölcsültetvények telepítése. 1939-ben a település 

hegyközség lett. 

 

A második világháborúnak szintén munkaerőhiány lett az eredménye a nagyfokú 

mozgósítások miatt, ám a háborús eseményekből a település kimaradt. Akik bevonultak azok 

a Don vidéken harcoltak, hősi halottaik száma 123 fő volt.  

 

A háború után gyors ütemben indult meg a gazdasági élet. A kisbirtokosok teljesen tönkre 

mentek, a beszolgáltatási és adórendszerek megfélemlítették a település lakóit, az 1956-os 

eseményektől távol maradtak. 1957-ben indult meg mind a téeszesítés, mind a település 

villamosítása is. 1960-ban csak a belterületeken lehetett építkezni, továbbá a kiterjedt 

Móricgát önálló település lett és elszakadt Szanktól.  

 

1977-ben három téesz egyesüléséből szerveződött meg a Haladás Tsz. A rendszerváltás után 

itt is megtörtént a föld privatizációja. 

 

A hatvanas évek közepétől megkezdődött a szénhidrogén-kutatás és feltárás, majd a 

bányászat, amely sajátos gazdasági változást eredményezett. Szank térségében már több 

szénhidrogén-termelési központ is van: Szank, Tázlár, Kiskunmajsa és Kiskunhalas. Szankon 

az első olajtermelő kutat 1964. augusztus 1-jén helyezték üzembe. A szénhidrogénmező 

Szanktól nyugatra fekszik, és 1965-től folyamatos a kitermelés. Az akkori Országos Kőolaj- 

és Gázipari Tröszt Szankon tankállomást és olajvezetéket építetett Szank és Jászszentlászló 

között. 1968-ban építették meg Szank és Városföld között az olajvezetéket. (Falk M. et. Al. 

1995) Az Alföld kőolajtermelésében 12-15%-kal vesz részt ez a terület, az országos termelés 

7-9%-át adja. Az országos földgáztermelésnek 25%-a innen származik (73. ábra). 

 

 

 
  

73. ábra: Az 1. számú tankállomás látképe 
Forrás: Vékony Tímea 2009 
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Ennek a környéknek jellemzője a termálvízvagyon, amely a szénhidrogén mellett jelentős 

gazdasági tényező lehet. Egyelőre a termálvíz hasznosítást a környékben csak Kiskunmajsa 

tudta sikeresen alkalmazni. 

 

Szank gazdaságtörténetéből is kitűnik, hogy a Kiskunságnak ezen a részén a mezőgazdaság és 

azon belül a növénytermesztés nagyon lassan indult fejlődésnek. Jelentősebb fejlődés a 

téeszek összevonása után figyelhető meg a növénytermesztésnél és az állattenyésztésnél is. 

1977-ben megalakult Haladás T.Sz. többféle gyümölcs, takarmánynövény és zöldségféle 

telepítésével alapozta meg a több lábon állást. A szövetkezeti gazdálkodás új lehetőségekre 

adott esélyt többek között a szőlő- és gyümölcstelepítésre és a juhállomány bővítésére is. 

1970-es évekre már 10100 kataszteri hold kiterjedésű a szőlő-, a kajszibarack-, a meggy- és 

almaültetvények területe. A növénytermesztésnél a paradicsom és a paprika termelése volt a 

jelentős. A szántóföldi növények közül – a gyenge minőségű szántó miatt – a 

lucernatermesztésre alkalmas, melynek következtében lucernaszárító berendezéseket is 

telepítettek, és ezzel párhuzamosan a szarvasmarha-állományt is növelték. A legelőket ma is a 

juhászat használja és a tanyás térségben a kecsketenyésztés is jelentős. A privatizáció után két 

termelői szövetkezet lett az egyik továbbra is Haladás, a másik Új Élet néven működik. A 

mezőgazdasági árutermelésben jelentős marad továbbra is a gyümölcstermesztés, a kertészet 

és a baromfitenyésztés, nevelés. 

 

A községben a korábbi téeszek idejében sem volt melléküzemág. A népesség a 

mezőgazdasági jövedelmeket a szanki szénhidrogén-bányászati üzemekből származó 

jövedelmekkel növelhette, avagy fordítva. 

 

 

Mindennapi élet Szankon 

 

Szank népessége fokozatosan csökken, ennek két oka van: az egyik, hogy a természetes 

szaporodás alacsony, illetve a másik ok, hogy az elvándorlás száma magas. A település 

elszigetelését sokáig a közút és a vasút fejletlensége okozta, ma ez többé-kevésbé megoldott, 

hiszen rendszeresen járnak autóbuszok Kiskunmajsa és Kiskunhalas felöl is. A település 

útjainak 98%-a portalanított betonút. A gáz bevezetésére 1990-ben került sor és a lakosság 

60%-a él ezzel a lehetőséggel. A vízellátás törpevízmű segítségével történik, vezetékes vízzel 

a lakosság közel 100 %-a rendelkezik. A kommunális hulladék elszállítás 2008. augusztus 31-

ig a helybéli hulladéktelepre történt. 2008. szeptember 1-től a hulladékot a Homokhátsági 

Hulladékgazdálkodási Kft. Kiskunhalasi Hulladéklerakóra, heti rendszerességgel hordja. A 

településen – 2006-tól – szelektív hulladékgyűjtés folyik, melynek eredménye, hogy négy 

hulladéklerakó sziget van kialakítva a településen. A legközelebbi hulladékudvar, ahol 

veszélyes hulladék lerakása is lehetséges Kiskunmajsán található. A település csatornázása 

2000-ben fejeződött be és a lakások közel 100%-a van a csatornahálózatra rákötve. (Forczek 

Z. - Janó Á.  1977) 

 

A településen több sportkör is működik, melynek egy része a sportcsarnokban, másik része a 

sportpályán és tekepályán található. A szanki tekecsapat országos hírű, de a falunak van saját 

futball csapata is.  

 

A település (2009-ben) mindössze 2636 főt számlált 7483 ha-os területen. A település 

arculatában döntően a családi házas építkezés jellemző. A boltok, vendéglátóhelyek számának 

növekedése is jelzi a gazdasági élet dinamizmusát. A településen a társas és egyéni 



 145 

vállalkozók száma is folyamatosan emelkedik, napjainkban száznál több. Egy kiskunmajsai 

vállalkozó nyitotta meg a település életét döntően meghatározó vendéglőt.  

 

2001 októberében adták át a Kálmán Márton által készített Szent István szobrot, amelyet 

ünnepélyes keretek között avattak és így méltó dísze lett a falunak.  

 

Hangulatos kis parkok (74. ábra) épültek Szank község területén. Sokan sétának és 

üldögélnek a község újonnan átadott parkjainak egyikében. 

 

  

 
 

74. ábra: Pongrácz Gergely tér a faragott kapuval 
Forrás: Vékony Tímea 2009 

 

 

A település megközelíthetősége 

 

A falut megközelíteni autóbusszal Kiskunmajsa, illetve Kiskunhalas felöl lehetséges. A 

Kunság Volán Zrt. az indított autóbuszjáratok számát – az elmúlt időben – jelentősen növelte, 

de továbbra is Kiskunmajsáról gyakrabban el lehet jutni a faluba, mint a sok szempontból 

fontosabb, bár távolibb Kiskunhalasról. Jelenleg Kiskunmajsa felől 14 autóbusz érkezik a 

településre és fordul is vissza ebből 12 Kiskunmajsára, kettő Kiskunhalas felé megy vissza. 

Kiskunhalasról kettő busz érkezik, melyek Kiskunmajsa felé mennek vissza. Ennek ellenére, 

aki megteheti, inkább személyautóval közlekedik a településre. 

 

1928-ban adták át Kecskemét és Kiskunmajsa között – Szank érintésével – a 

keskenynyomközű gazdasági kisvasutat, amit 2009-ben a vasúti közlekedés racionalizálása 

miatt megszűntettek, így pillanatnyilag nem használhatják az utazni és főleg a nosztalgiázni 

vágyók. Sajnos 2009. december 15-én tette meg utolsó útját a keskenynyomközű kisvasút (75. 

ábra), de a településen és a környéken élők nagyon bizakodnak abban, hogy ez a döntés nem 

nevezhető véglegesnek. 
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75. ábra: Az egykori Kiskunmajsa és Kecskemét között közlekedő keskeny-nyomközű 

kisvonat Szank megállóban 
Forrás: Vékony Tímea 2009 

 

 

Helyi oktatás, kultúra és szórakozási lehetőségek 

 

A szanki óvoda nyújt lehetőséget, hogy már a legkisebb lakosok is helyben kezdjék meg az 

„első tanulmányikat”. Az óvoda oktatási körében érdemes megemlíteni, hogy a kicsik az 

úszásoktatást nem uszodában, hanem az óvoda saját, erre a célra létrehozott medencéjében 

végzik. 

 

1899-ben adták át az első iskolát egy tanteremmel. Ma már a Gy. Szabó Béla Általános Iskola 

15 tanteremmel működik, amit 1967-71 között építettek. 

 

Az 1980-ban épült művelődési ház egyben Gy. Szabó Béla homokhátság című tusrajz 

gyűjteményének állandó kiállítóhelye. 

 

A kultúra elmélyítésére alkalmas a könyvtár, ahol közel húszezer könyv várja az olvasni 

vágyókat, illetve számítógép használatra is van lehetőség. 

 

A község két állandóan megjelenő lappal is rendelkezik. A Szanki Kisbíró 1991 óta havi 

rendszerességgel jelenik meg. A Szanki Tükör című újság havonta kétszer ad hírt a 

lakosságnak a falu eseményeiről. 

 

A jó hangulat jellemző az általános iskola udvarában illetve a sportcsarnokában rendezett 

ünnepségeken, melyre példa a Szülők-nevelők Bálja. A Lakodalmi Zenekarok, Vőfélyek és 

Anyakönyvvezetők Találkozóján márciusban a környék legjobbjai adnak össze egy fiatal párt 

és ropják a táncot hajnalig. (Fehér Z. 2003) A Nemzetközi Néptánc Fesztivált már évek óta 

hatalmas érdeklődés kíséri.  
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Turisztikai lehetőségek 

 

Ha valaki olcsó szállást keresne, akkor az Árpád-Házi Szent Margit Ifjúsági Házban (76. ábra) 

szívesen látják. Ezt a helyet nyaranta tömegével töltik meg a városokból érkező fiatalok, akik 

mindig kellemes emlékként gondolnak vissza a jó hangulatú táborra. 

 

 

 
  

76. ábra: Árpádházi Szent Margit Ifjúsági Otthon 
Forrás: Vékony Tímea 2009 

 

 

Két templom is várja a látogatókat, a Római Katolikus, illetve a Református templom. A 

Baptista Imaházban is fogadnak látogatókat, de csak előzetes egyeztetés után. 

 

Látnivalók szempontjából érdemes megemlíteni a Gy. Szabó Béla Képtárat, ahol a névadó 

fametszetei és tusrajzai várják a látogatókat. 

 

Szank község határában 200 éves fát találtak, amit védetté szeretnének nyilvánítani. Ez még 

sajnos nem történt meg, de így is sokan látogatnak ki az öreg fához. Egyéb látnivalóként 

említhetők a köztéri szobrok és emléktáblák. 

 

 

Szank SWOT-analízise 

 

A település vizsgálata során érdemes megvizsgálni a külső és belső tényezőket a SWOT 

analízis segítségével, amely segítséget nyújt a település turisztikai stratégiájának 

meghatározásához. 

 

Erősségek 

 a mezőgazdaságnak, és főként a gyümölcstermesztésnek a klíma ideális 

 a talajréteg szénhidrogénben gazdag 
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 a bűnözési mutató meglehetősen alacsony 

 vendégszeretet 

 erős a faluhoz ragaszkodás az itt élő emberekben 

 megfelelő és jól működő egészségügyi és szociális ellátás 

 fejlett kiskereskedelmi hálózat, ami folyamatos fejlődést mutat 

 fejlett a falu szennyvízhálózata 

 

Gyengeségek 

 kevés munkahely 

 a meglévő utak minősége rossz 

 a falu népessége elöregedő 

 kisebbség számának nagymértékű növekedése a falun belül 

 kevés a szórakozási lehetőség és annak is a színvonal gyenge 

 az ivóvízhálózat rossz minősége és nem sajátkézben levősége 

 

Lehetőségek 

 útvonalak fejlesztése illetve a Szank Bócsa közötti útszakasz kiépítése 

 a falu turizmusának fejlesztése 

 szabadtéri szórakozóhely lehetőségének létrehozása 

 mezőgazdaságra felvehető támogatások mértékének növekedése 

 vállalat alapítás támogatása és ezzel munkahelyteremtés 

 helyi oktatás színvonalának emelése 

 keskenynyomközű kisvasút közlekedésének visszaállítása 

 

Veszélyek 

 Mol Nyrt. helyzetének folyamatos romlása 

 madárinfluenza miatt okozott pánik 

 klímaváltozás 

 fiatalok elvándorlás országos szinten 

 magas vállalatalapítási költségek 

 mezőgazdasági termelők helyzetének folyamatos romlása 

 

Megállapítható, hogy a településnek jelentős erősségei és lehetőségei vannak, de kérdés, hogy 

melyikek mentén fejlődjön tovább? Erre vonatkozóan készítse el kérdőíves felmérését, és 

üzleti tervét, kommunikációs stratégiáját! 

 

 

8.3. Fiume Hotel, mint Békéscsaba jelenlegi és a jövő meghatározó kereskedelmi szálláshelye 

 

A FIUME Szálloda Békéscsaba városközpontjában álló nagy múlttal rendelkező kereskedelmi 

szálláshely. A szálloda fő tevékenysége a vendégek rendelkezésére álló 39 szoba köré 

szerveződik, amely éves szinten 14.235 kiadható szobát jelent.  

 

A Fiume Szálloda tisztában van azzal, hogy a térségben számos konkurens kereskedelmi 

szálláshellyel kell versenyben lenni az egyre költségérzékenyebb vendégkörért. 

Szolgáltatásaik fejlesztése, a vendégek igényeinek kielégítése lehet számukra az egyetlen 

bíztató jövőt jelentő út.  
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Az alábbiak alapján, vizsgálja meg, és dolgozza ki az Ön által javasolt fejlesztési stratégiát a 

békéscsabai Fiume Hotel számára! 

 

Békéscsaba egyik legrégebbi szálláshelyének története a VXIII. századra nyúlik vissza. Ez a 

hotel Sztraka Ernő városi főmérnökterve alapján 1867-68-ban, 123.000 pengő költséggel 

épült fel. 

 

A neoklasszicista stílusú, egy emeletes épület földszintjén boltíves üzlethelységek is helyet 

kaptak. Akkor készült el a Debrecen-Fiume vasútvonal, amely Békéscsabát is érintette. Az új 

vasútvonal olyan mértékben megnövelte a város jelentőségét, hogy 1870-ben a megnyitó 

ünnepségen az épületet “Fiume” névre keresztelték. 1894-ben Ádám Gusztáv főmérnök 

(Sztraka hivatali utóda) átterveztette a földszintet és a homlokzatot. Wagner József 

békéscsabai építési vállalkozó munkája nyomán nyerte el az épület mai stílusú, koraelektrikus 

műemlék jellegét. Később a Fiume gazdasági épülettel és jégveremmel egészült ki. Akkor 

épült az udvar felőli földszintes, 18×10 méter nagyságú étterem, amelyet a közönség 

„Télikert” néven ismert. A mai szállóvendéget a századforduló eleganciája köszönti a Fiume 

szállodában. Mivel jelenleg műemlék épületről van szó, ezért a felújítás tervezésekor 

figyelembe vételre kerültek – a külső homlokzati részek rekonstrukciójánál – a 

műemlékvédelmi előírások is. A homlokzatot a 77. ábra mutatja be.  

 

A FIUME Zrt. alaptevékenysége a szálláshely értékesítés. A szálloda – tehát – 39 szobával 

rendelkezik, melyből példát a 78. ábra mutat be. A hotel tevékenységi köre sokszínű, 

foglalkoznak rendezvényszervezéssel, melegkonyhával, kitelepüléssel. Folyamatos a 

recepciós szolgálat. A szobákban tv, minibár, található, a szobatelefon nemzetközi hívásokra 

is alkalmas. Értékmegőrzővel, fegyver és lőszertárolóval, zárt parkolóval is rendelkezik. 

Vezetékes és vezeték nélküli korlátlan internet használat van, szauna, masszőr és 

egészségügyi kezelések külön igény alapján megszervezhetők. 

 

 

 
 

77. ábra: A műemlék Fiume Hotel homlokzata 
Forrás: http://www.hotelfiume.hu  

http://www.hotelfiume.hu/
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78. ábra: Szobabelső 
Forrás: Szabó Erika 2010 

 

 

A Fiume Szálloda rendelkezik díszteremmel, söröző résszel, valamint két kisebb méretű 

rendezvények megtartására alkalmas különteremmel. A díszterem – 79. ábra – 140 fő 

befogadó képességű, mely szintén alkalmas konferenciák és nagyobb rendezvények 

lebonyolítására. 

 

A várost és a szálloda elhelyezkedését tekintve az emberek inkább üzleti céllal foglalnak 

szállást ide, nem pedig azért mert kikapcsolódni jönnek. Vannak, azonban kivételek is, mikor 

a városban nagyobb rendezvényt tartanak (példaként említhető a Békéscsabai 

Kolbászfesztivál). 

 

A szállodában nemcsak elszállásolás lehetséges, a közeli oktatási intézményekben szakmát 

tanuló diákok számára szakképzést is tud nyújtani. Rendszeresen, évi közel 60-70 tanuló 

gyakorlati képzése folyik a hotel különböző részlegeiben. Tankonyhával is rendelkezik az 

intézmény, mely korszerű, energiatakarékos berendezésekkel felszerelt, így megvalósulhat a 

korszerű gyakorlatorientált szakképzés is. 
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79. ábra: Díszterem 
Forrás: http://images.puszta.com  

 

 

Mivel a szálloda maga műemlék épület, így mutatók növelésére nem alkalmazható a terület 

megnagyobbítása csakis a minőség és a tevékenységi kör fejlesztése lehetséges. Mivel a hotel 

főként az üzleti célú turizmus kiszolgálására rendezkedett be, így a fejlesztés során eddig erre 

a szegmensre koncentráltak, de ma már más piaci szereplőket is meg kell szólítani. A kérdés a 

hogyan szóban rejlik. Erre készítse el üzleti tervének stratégiai terv részét! 

 

 

8.4. Honnan várjunk vendégeket? – esettanulmány egy turisztikai desztinációról 

 

Számos esetben nehéz eldönteni, hogy kinek és hogyan ajánljanak egy-egy célállomást. A 

tananyag elsajátítása alapján képessé vált kreatív feladatok elvégzésére is. Az alábbi 

fényképek, melyek a bolgár tengerparton készültek és interneten szerezhető információ 

alapján (kulcsszavak: Sarafovo, Atlantis Beach Hotel, Nesebar, stb.) feladata az alábbi: 

Készítse elő az itt látható célállomást utazási irodája következő nyári katalógusába! 

Alkosson célcsoportokat, dolgozzon ki változatokat! Feladata most nem tér ki az árakra, 

csak a marketingkommunikációs munkára (80-85. ábrák). A feladat során térjen ki a 

megközelíthetőségre, a szálláshelyi szolgáltatásokra, a javasolt kommunikációs feladatokra, 

és különös hangsúlyt helyezzen a preferált célcsoportokra és a szezonalitás csökkentésével 

kapcsolatos javaslataira! 

 

 

http://images.puszta.com/
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80. ábra: Atlantis Beach Hotel 
Forrás: a szerző felvétele 2009 

 

 

 
 

81. ábra: Atlantis Beach Hotel 
Forrás: a szerző felvétele 2009 
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82. ábra: Atlantis Beach Hotel 
Forrás: a szerző felvétele 2009 

 

 

 
 

83. ábra: Sarafovo város tengerpartja, szabad strand  
Forrás: a szerző felvétele 2009 
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84. ábra: Nesebar történelmi városa egyik fő látványosság 
Forrás: a szerző felvétele 2009 

 

 

 
 

85. ábra: Kilátás a Fekete-tengerre 
Forrás: a szerző felvétele 2009 

 

 

 

 

 

 



 155 

9. Felhasznált irodalom 

 

1. Aubert A. szerk. (2007): A térségi turizmuskutatás és tervezés módszerei, eredményei, 

PTE, Pécs 

2. Austin, Claire (1993): A PR, avagy a közönség-kapcsolat alapjai – hét leckében. Park 

Kiadó, Budapest 

3. Barát Tamás (1994): Public Relations, avagy hogyan szerezzük és tartsuk meg 

partnereink bizalmát? Medipen Tanácsadó és Szolgáltató Bt., Budapest 

4. Barát Tamás (2001): A bizalom tolmácsai. Medipen Tanácsadó és Szolgáltató Bt., 

Budapest  

5. Bauer András –Berács József- Kenesei Zsófia (2009): Marketing alapismeretek. Aula 

Kiadó, Budapest 

6. Bauer A. – Berács J. (1992): Marketing, Aula, Budapest 

7. Bauer András –Berács József (2006): Marketing. Aula Kiadó, Budapest 

8. Bálint Györgyi (2006): A kiállítás gyakorlata. G50 Kiadó, Kecskemét 

9. Beke Tamás (2001): A public relations szakma története. Management Kiadó kft., 

Budapest 

10. Bércziné Dr. Juhos Júlia (2005): Marketing a XXI. században. Kereskedelmi és 

Idegenforgalmi Továbbképző Kft, Budapest 

11. Bonoma, T.V. (1985): Get Your Out of Your Trade Shows in:The Marketing 

Renaissance New York:Wiley 

12. Boros Lajos- Garamhegyi Ábel (2009): Bevezetés a településmarketingbe. JATE 

Press, Szeged  

13. Brochand, Bernard – Lendrevie, Jacques (2004): A reklám alapkönyve. KJK-Kerszöv, 

Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest 

14. Burkáné Szolnoki Á. (2003): Vendéglátó szakmai ismeretek, Képzőművészeti Kiadó, 

Budapest 

15. Deli-Gray Zs. – Árva L. (2010): Turizmusmarketing esettanulmányok, Akadémiai 

Kiadó, Budapest 

16. Dichter, Ernest (1964): Handbook of Consumer Motivations. The Psychology of the 

World of Object. McGraw-Hill Book Co. NY 

17. Domokos Lajos (1994): Press- a nyomtatot és az elektronikus újságírás elmélete. 

Teleschola Könyvek, Budapest  

18. Erikson, Kjell- Szeles Péter (1997): A sajtókapcsolat – Könyv a publicitás 

stratégiájáról. Star PR ügynökség, Budapest 

19. Eszes I. – Bányai E. (2002): Online marketing, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 

20. Falk Miklós – Oláh Károly – Pápay Károly (1995): Kőolaj- és Földgázbányászat a 

Kiskunságban, Tisza Nyomda, Szolnok 

21. Fazekas Ildikó – Harsányi Dávid (2000): Marketingkommunikáció. Szókratész 

Külgazdasági Akadémia 

22. Fazekas Ildikó – Nagy Alfréd (1994): Szponzorálás. MIND Bt, Budapest 

23. Fazekas Ildikó – Nagy Alfréd (1992): Szponzorálunk - szponzoráljunk, avagy minek 

nevezzelek? Propaganda-Reklám 

24. Fehér Z. (2003): Boszorkány a forgószélben: Szank és Móricgát néphite, népi 

gyógyászata, L'Harmattan, Budapest 

25. Fenyő Imre – Imre János (1977): A vendéglátás és az idegenforgalom gazdaságtana. 

KJK, Budapest 

26. Forczek Zoltán – Janó Ákos (1977): Szank község története, Szank község Tanácsa, 

Kecskemét 

27. Gál Vilmos (2008): Világkiállító magyarok 1851-2000. Holnap Kiadó, Budapest 



 156 

28. Hivatal Péter (2003): A direkt marketing hazai története. Marketing & Menedzsment 

2003/4. 56-66. oldal 

29. Hoffmann Istvánné (2002): Direkt és interaktív marketing. Bagolyvár Kiadó, 

Budapest 

30. Jobber, David (1998): Európai Marketing. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 

31. Józsa László (2000): Marketing Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém 

32. Kasza Sándor (1997): Magyarország Megyei Kézikönyvei 2. Bács – Kiskun megye 

Kézikönyve, Ceba Kiadó, Hatvan 

33. Katona M. – Szabó Cs. (2006): Kommunikáció – üzleti kommunikáció, 

Képzőművészeti Kiadó, Budapest 

34. Kopcsay László (2006): A turizmus – marketing szemmel. Bessenyei kiadó, 

Nyíregyháza 

35. Kotler, P. (1992): Marketing management, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 

36. Kovács Péter (2004): Turizmusmarketing elméletben és gyakorlatban. Kodolányi 

János Főiskola, Székesfehérvár 

37. Michalkó G.( 2004): A turizmuselmélet alapjai, KJF, Székesfehérvár 

38. Mikolay Lné (2002): Gyakorlati külkereskedelem, Szókratész Külgazdasági 

Akadémia, Budapest 

39. Mónus Ágnes (2001): Public Relations. A bizalomépítés művészete. SHL Hungary 

Kft., Budapest 

40. Nyárády Gáborné – Szeles Péter (2005): Public Relations I., Perfekt Gazdasági 

Tanácsadó, Budapest. (a) 

41. Nyárády Gáborné – Szeles Péter (2005): Public Relations II. Perfekt Gazdasági 

Tanácsadó, Budapest.(b) 

42. Pálinkás J. (2000): Piacfejlesztés, LSI Oktatóközpont, Budapest 

43. Pelejtei Tibor (2000): Public Relations. A kommunikáció szervezésének gyakorlati 

kézikönyve és kiegészítő szakismeretei.  

44. Puczkó László- Rátz Tamara (2003): Turizmus történelmi városokban. Tervezés és 

menedzsment. Turisztikai Oktató és kutató Kkt, Budapest 

45. Ries, Al- Ries, Laura (2005): A pr tündöklése, a reklám bukása. Geomédiai Kiadó, 

Budapest 

46. Román Balázs (2004): Vándortábor. A hatékony roadshow a márkastratégiához 

illeszkedik. Kreatív Online július 6.  

47. Sándor Imre (1997): A marketingkommunikáció kézikönyve. Budapesti 

Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest  

48. Sándor Imre-Szeles Péter (1985). Marketing kommunikáció az idegenforgalomban. 

Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat, Budapest 

49. Sándor Imre-Szeles Péter (1990): Public Relations („az uralkodás titka”) Mercurius 

Kiadó, Budapest 

50. Siegel, E. S. – Ford, B. R. – Bornstein J. M. (1996): Erst & Young Üzleti kalauz, Co-

Nex Könyvkiadó és Terjesztő Kft. Budapest 

51. Szabó E. (2010): Hotel Fiume, KJF, Orosháza, kézirat 

52. Szende P. (1994): Marketing a szállodaiparban, KIT, Budapest  

53. Szerényi Szabolcs (2010): Nehezen mérhető a BTL-piac, pedig szükség volna rá. 

Kreatív Online július 21.  

54. Szkokán Amanda (2003) Eventinfo.hu. Direkt marketing az interneten. 

Diplomadolgozat. Budapesti Gazdasági Főiskola 

55. Varsányi Gyula (1999): Budapest: kamera indul! Népszabadság 1999. augusztus 12-i 

szám 

56. Veres Zoltán – Szilágyi Zoltán (2007): A marketing alapjai. Perfekt Kiadó, Budapest 



 157 

57. Vékony T. (2010): Szank község turisztikai lehetőségei, Szeged, kézirat 

58. Zsótér B. (2007): Examination of Hotel Nonius, Management of Durable Rural 

Development, Management Agricol, Timisoara, Editura Agroprint Timisoara, 

Romania 

 

Internetes források 

 

1. http://auer-paper-art.hu/ (letöltve: 2010. augusztus 30.) 

2. http://blog.szallasmarketing.hu/2010/01/130-hotel-marketing-otlet-2010-re-ii.html 

(letöltve: 2010. szeptember 12.)  

3. http://cegvezetes.cegnet.hu/1999/7/osztjak-a-tortat (letöltve: 2010. szeptember 19.)  

4. http://dmsz.hu/dm-piaci-hirek/kutatasok/a-cegek-nem-aknazzak-ki-a-direct-marketing-

lehetosegeit-a-linea-directa-regionalis-kutatasa-szerint/?searchterm=turizmus (a) 

(letöltve: 2010. augusztus 30.) 

5. http://dmsz.hu/dm-piaci-hirek/kutatasok/kevesebb-e-mailt-nyitunk-meg-kevesebbet-

is-klikkelunk/?searchterm=turizmus (b) (letöltve: 2010. augusztus 30.) 

6. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:HU:PDF 

(letöltve: 2010. szeptember 19.) 

7. http://infovilag.hu/hir-12826-szponzoralas-uzlet-lobbi-szemelyes.html (letöltve: 2010. 

szeptember 16.) 

8. http://itthon.hu/sajtoszoba/december/sikeres-volt-balti (letöltve: 2010. szeptember 18.)  

9. http://neon.hu/film/szegyellik_az_amerikaiak_hogy_magyarorszagon_forgatnak-

148361/ (letöltve: 2010. szeptember 10.) 

10. http://tv2.hu/kalandjarat (letöltve: 2010. szeptember 12.) 

11. http://www.civilkomp.hu/szakkifejezesek/pr A Magyar Public Relations Szövetség 

Közgyűlésének határozata (2000): (letöltve: 2010. szeptember 10.) 

12. http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/hatszaz_kiallito_az_utazas_kiallitason/21444

85/ (letöltve: 2010. szeptember 17.)  

13. http://www.ecbservices.hu/eszkozokreview.htm (letöltve: 2010. szeptember 15.) 

14. http://www.esemenymenedzser.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=9

403&Itemid=778 (letöltve: 2010. szeptember 17.) 

15. http://www.fn.hu/media_print/20091216/mit_var_szerkesztobizottsagunk_2010/ 

(letöltve: 2010. szeptember 15.)  

16. http://www.iranymagyarorszag.hu/szent_gellert_zenei_fesztival_/E1005233/  (1) 

(letöltve: 2010. szeptember 12.)  

17. http://www.iranymagyarorszag.hu/szegedi_paprikafesztival_csongrad_megyei_paprik

aso/E1004545/ (2)  (letöltve: 2010. szeptember 12.)  

18. http://www.iranymagyarorszag.hu/armel_operaverseny_es_fesztival_a_mezzo_es_a_d

una_televizioval_/E1005001/ (3) (letöltve: 2010. szeptember 12.) 

19. http://www.iranymagyarorszag.hu/hetedhet_pasztortuzek/E1005274/  (4) (letöltve: 

2010. szeptember 12.) 

20. http://www.iranymagyarorszag.hu/pincesori_mulatsagok_balatonfokajaron/E1005242/ 

(5) (letöltve: 2010. szeptember 12.) 

21. http://www.iranymagyarorszag.hu/i_hb_kupa_nemzetkozi_holegballon_verseny/E100

5126/ (6) (letöltve: 2010. szeptember 12.) 

22. http://www.kreativ.hu/cikk/nehezen_merheto_a_btl_piac__pedig_nagy_szukseg_voln

a_ra/index.php# (letöltve: 2010. szeptember 15.)  

23. http://www.maipiac.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1969&Itemid

=121 (letöltve: 2010. szeptember 18.) 

http://auer-paper-art.hu/
http://blog.szallasmarketing.hu/2010/01/130-hotel-marketing-otlet-2010-re-ii.html
http://cegvezetes.cegnet.hu/1999/7/osztjak-a-tortat
http://dmsz.hu/dm-piaci-hirek/kutatasok/a-cegek-nem-aknazzak-ki-a-direct-marketing-lehetosegeit-a-linea-directa-regionalis-kutatasa-szerint/?searchterm=turizmus
http://dmsz.hu/dm-piaci-hirek/kutatasok/a-cegek-nem-aknazzak-ki-a-direct-marketing-lehetosegeit-a-linea-directa-regionalis-kutatasa-szerint/?searchterm=turizmus
http://dmsz.hu/dm-piaci-hirek/kutatasok/kevesebb-e-mailt-nyitunk-meg-kevesebbet-is-klikkelunk/?searchterm=turizmus
http://dmsz.hu/dm-piaci-hirek/kutatasok/kevesebb-e-mailt-nyitunk-meg-kevesebbet-is-klikkelunk/?searchterm=turizmus
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:HU:PDF
http://infovilag.hu/hir-12826-szponzoralas-uzlet-lobbi-szemelyes.html
http://itthon.hu/sajtoszoba/december/sikeres-volt-balti
http://neon.hu/film/szegyellik_az_amerikaiak_hogy_magyarorszagon_forgatnak-148361/
http://neon.hu/film/szegyellik_az_amerikaiak_hogy_magyarorszagon_forgatnak-148361/
http://tv2.hu/kalandjarat
http://www.civilkomp.hu/szakkifejezesek/pr
http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/hatszaz_kiallito_az_utazas_kiallitason/2144485/
http://www.delmagyar.hu/belfold_hirek/hatszaz_kiallito_az_utazas_kiallitason/2144485/
http://www.ecbservices.hu/eszkozokreview.htm
http://www.esemenymenedzser.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=9403&Itemid=778
http://www.esemenymenedzser.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=9403&Itemid=778
http://www.fn.hu/media_print/20091216/mit_var_szerkesztobizottsagunk_2010/
http://www.iranymagyarorszag.hu/szent_gellert_zenei_fesztival_/E1005233/
http://www.iranymagyarorszag.hu/szegedi_paprikafesztival_csongrad_megyei_paprikaso/E1004545/
http://www.iranymagyarorszag.hu/szegedi_paprikafesztival_csongrad_megyei_paprikaso/E1004545/
http://www.iranymagyarorszag.hu/armel_operaverseny_es_fesztival_a_mezzo_es_a_duna_televizioval_/E1005001/
http://www.iranymagyarorszag.hu/armel_operaverseny_es_fesztival_a_mezzo_es_a_duna_televizioval_/E1005001/
http://www.iranymagyarorszag.hu/hetedhet_pasztortuzek/E1005274/
http://www.iranymagyarorszag.hu/pincesori_mulatsagok_balatonfokajaron/E1005242/
http://www.iranymagyarorszag.hu/i_hb_kupa_nemzetkozi_holegballon_verseny/E1005126/
http://www.iranymagyarorszag.hu/i_hb_kupa_nemzetkozi_holegballon_verseny/E1005126/
http://www.kreativ.hu/cikk/nehezen_merheto_a_btl_piac__pedig_nagy_szukseg_volna_ra/index.php
http://www.kreativ.hu/cikk/nehezen_merheto_a_btl_piac__pedig_nagy_szukseg_volna_ra/index.php
http://www.maipiac.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1969&Itemid=121
http://www.maipiac.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=1969&Itemid=121


 158 

24. http://www.malev.hu/dunaclub/pontfelhasznalas/malev-jaratokon (a) (letöltve: 2010. 

szeptember 19.) 

25. http://www.malev.hu/dunaclub/pontfelhasznalas/malev-jaratokon  (b) (letöltve: 2010. 

szeptember 19.) 

26. http://www.marketing-reklam-media.hu/btl  Feljövőben a BTL POSTerTEST: 

Feljövőben a BTL. letöltve: (2010. szeptember 15.) 

27. http://www.mno.hu/portal/370530 (letöltve: 2010. szeptember 19.) 

28. http://www.netagent.hu/download.php?id=132 (letöltve: 2010. augusztus 31.) 

29. http://www.ofi.hu/tudastar/mediaismeretek/iv-public-relations (letöltve 2010. 

szeptember 1.) 

30. http://www.rtlklub.hu/musorok/menetrend/cikk/208519 (letöltve: 2010. szeptember 

12.) 

31. http://www.travelchanneltv.hu/programmes.asp (letöltve: 2010. szeptember 12.) 

32. http://www.turizmusonline.hu/cikk/iden_is_telthazas_az_itb/index.php?sortForumEntr

y=1 (a) (letöltve: 2010. szeptember 18.) 

33.   http://www.turizmusonline.hu/cikk/veget_ert_a_world_travel_market/index.php (b) 

(letöltve: 2010. szeptember 18. 

34. http://www.turizmusonline.hu/cikk/v4__kozos_megjelenes_belgiumban/index.php (c) 

(letöltve: 2010. szeptember 18.) 

35. http://www.vallalkozoinegyed.hu/20090909/valsag_miatt_nepszerubb_a_direktmarket

ing (letöltve: 2010. szeptember 12.) 

36. Repüljön vásárolni Hamburgba a German Wings-szel! 

http://www.tcgraf.de/22042007.htm 2010.09.29. 

37. E-mail, mint kereskedelmi reklám http://www.mostindulok.bud.hu/ 2010.09.29. 

38. E-mail, mint kereskedelmi reklám www.freemail.hu  2010.09.18. 

39. Feliratkozás hírlevélre http://wizzair.com/Default.asp?slid=clear&language=HU 

2010.09.18. 

40. Levelezőlista (Fórum) 

41. Forrás: http://lapforum.lap.hu/forum.php?id=11222783 2010.09.18. 

42. Wizz Air banner http://wizzair.com/Default.asp?slid=clear&language=HU 

2010.09.18. 

43. Wizz Air nyomógomb a www.origo.hu honlapon http://www.origo.hu/index.html 

2010.09.18. 

44. Levelezőlista (Fórum) http://www.clickair.com/view/default.aspx?lang=2 2010.09.18. 

45. Kikiáltó http://www.hetek.hu/riport/kikialto 2010.09.27. 

46. Szendvicsember http://www.hetek.hu/riport/200708/tabla_a_nyakban 2010.09.27. 

47. „0” forintos ajánlatok http://wizzair.com/skylights/cgi-bin/skylights.cgi 2008.01.02. 

48. Alapszolgáltatás díja http://wizzair.com/skylights/cgi-bin/skylights.cgi?step=1 

2009.09.30. 

49. Elérhető árú repülőjegyek http://www.easyjet.com/asp/hu/jarat/index.asp?lang=hu  

2010.09.30. 

50. A Ryanair is beszállt a versenybe http://www.ryanair.com/hu/fares-to-europe 

2010.09.30. 

51. A hagyományos légitársaságok is felveszik a versenyt http://www.malev.hu 

2010.09.29. 

52. A Lufthansa Légitársaság honlapján található sportszponzorálási link 

http://konzern.lufthansa.com/en/themen/airline-for-sport.html 2010.09.15. 

53. A Wizz Air Légitársaság honlapján található utazási is kapcsolódó szolgáltatások 

www.wizzair.com  2010.09.15. 

http://www.malev.hu/dunaclub/pontfelhasznalas/malev-jaratokon
http://www.malev.hu/dunaclub/pontfelhasznalas/malev-jaratokon
http://www.marketing-reklam-media.hu/btl
http://www.mno.hu/portal/370530
http://www.netagent.hu/download.php?id=132
http://www.ofi.hu/tudastar/mediaismeretek/iv-public-relations
http://www.rtlklub.hu/musorok/menetrend/cikk/208519
http://www.travelchanneltv.hu/programmes.asp
http://www.turizmusonline.hu/cikk/iden_is_telthazas_az_itb/index.php?sortForumEntry=1
http://www.turizmusonline.hu/cikk/iden_is_telthazas_az_itb/index.php?sortForumEntry=1
http://www.turizmusonline.hu/cikk/veget_ert_a_world_travel_market/index.php
http://www.turizmusonline.hu/cikk/v4__kozos_megjelenes_belgiumban/index.php
http://www.vallalkozoinegyed.hu/20090909/valsag_miatt_nepszerubb_a_direktmarketing
http://www.vallalkozoinegyed.hu/20090909/valsag_miatt_nepszerubb_a_direktmarketing
http://www.tcgraf.de/22042007.htm
http://www.mostindulok.bud.hu/
http://www.freemail.hu/
http://wizzair.com/Default.asp?slid=clear&language=HU
http://lapforum.lap.hu/forum.php?id=11222783
http://wizzair.com/Default.asp?slid=clear&language=HU
http://www.origo.hu/
http://www.origo.hu/index.html
http://www.clickair.com/view/default.aspx?lang=2
http://www.hetek.hu/riport/kikialto
http://www.hetek.hu/riport/200708/tabla_a_nyakban
http://wizzair.com/skylights/cgi-bin/skylights.cgi
http://wizzair.com/skylights/cgi-bin/skylights.cgi?step=1
http://www.easyjet.com/asp/hu/jarat/index.asp?lang=hu
http://www.ryanair.com/hu/fares-to-europe
http://www.malev.hu/
http://konzern.lufthansa.com/en/themen/airline-for-sport.html
http://www.wizzair.com/


 159 

54. A MALÉV Légitársaság honlapján található utazási is kapcsolódó szolgáltatások 

www.malev.hu/online-szolgaltatasok 2010.09.15. 

55. Online vendégértékelések a www.booking.com oldalon 

http://www.booking.com/hotel/hu/chesscom.html?sid=be101a3f5b959e7b391f78506a

3e467d  2010.09.15. 

56. A Neckermann Utazási Kft. internetes megjelenése www.neckermann.hu 2010.09.15. 

57. Többfunkciós utazási portál www.travelport.hu 2010.09.15. 

58. A műemlék Fiume Hotel homlokzata http://www.hotelfiume.hu/szalloda/index.php 

2010.08.12 

59. GKI (Gazdaságkutató Intézet) által végzett – 2004-es turisztikai felmérés 

http://www.gki.hu/hu/novelties/internet/turizmus/040722181.html 2007.12.18. 

 

 

Az ábrák forrásai 

 

2.,3. ábra:  

http://www.marketing-reklam-media.hu/btl (letöltve: 2010. szeptember 15.) 

7. ábra:   

http://adaptivemedia.hu/mediaajanlat/print/vista-katalogusok-2010  

letöltve: 2010. szeptember 15. 

8. ábra: http://auer.ws/product_info.php?cPath=148_150&products_id=64 (letöltve 2010. 

szeptember 16.) 

9. ábra:  

http://auer.ws/index.php?cPath=148_159 (letöltve 2010. szeptember 16.) 

14. ábra:  

http://www.milka.hu/milka/page?siteid=milka-prd&locale=huhu1&PagecRef=233 

(letöltve: 2010. szeptember 13.) 

18. ábra: 

http://travel.nationalgeographic.com/places/photos/photo_guatemala_guatemala.html 

(letöltve: 2010. szeptember 10.) 

19. ábra:  

http://www.livinginperu.com/news/11329 (letöltve: 2010. szeptember 10.) 

 20. ábra:  

http://vimizo.com/?p=869 (letöltve: 2010. szeptember 11. 

21. ábra: 

http://www.solarnavigator.net/images/paul_hogan_as_michael_j_crocodile_dundee.jpg 

(letöltve: 2010. szeptember 11.) 

22. ábra: 

http://www.netmoon.com/starwars/location/tatooine.htm  (letöltve: 2010. szeptember 11.) 

24. ábra: 

http://www.storyonline.hu/vilaghir/masodszorra_megszereti_hazankat_madonna/18033/  

(letöltve: 2010. szeptember 11.) 

25. ábra: 

http://magyarturizmuszrt.tudakozo.hu/  (letöltve: 2010. szeptember 11.) 

26. ábra: 

http://www.metropol.hu/mellekletek/utazas/cikk/618506# (letöltve: 2010. szeptember 11.) 

27., 28. ábra: 

http://www.blikk.hu/blikk_utazas/szivasd-meg-magad-2027891/ (letöltve: 2010. 

szeptember 11.) 

29. ábra: 

http://www.malev.hu/online-szolgaltatasok
http://www.booking.com/
http://www.booking.com/hotel/hu/chesscom.html?sid=be101a3f5b959e7b391f78506a3e467d
http://www.booking.com/hotel/hu/chesscom.html?sid=be101a3f5b959e7b391f78506a3e467d
http://www.neckermann.hu/
http://www.travelport.hu/
http://www.hotelfiume.hu/szalloda/index.php%202010.08.12
http://www.hotelfiume.hu/szalloda/index.php%202010.08.12
http://www.gki.hu/hu/novelties/internet/turizmus/040722181.html
http://www.marketing-reklam-media.hu/btl
http://adaptivemedia.hu/mediaajanlat/print/vista-katalogusok-2010
http://auer.ws/product_info.php?cPath=148_150&products_id=64
http://auer.ws/index.php?cPath=148_159
http://www.milka.hu/milka/page?siteid=milka-prd&locale=huhu1&PagecRef=233
http://travel.nationalgeographic.com/places/photos/photo_guatemala_guatemala.html
http://www.livinginperu.com/news/11329
http://vimizo.com/?p=869
http://www.solarnavigator.net/images/paul_hogan_as_michael_j_crocodile_dundee.jpg
http://www.netmoon.com/starwars/location/tatooine.htm
http://www.storyonline.hu/vilaghir/masodszorra_megszereti_hazankat_madonna/18033/
http://magyarturizmuszrt.tudakozo.hu/
http://www.metropol.hu/mellekletek/utazas/cikk/618506
http://www.blikk.hu/blikk_utazas/szivasd-meg-magad-2027891/


 160 

http://www.iranymagyarorszag.hu/szent_gellert_zenei_fesztival_/E1005233/ (a) (letöltve: 

2010. szeptember 12.) 

30. ábra: 

http://www.iranymagyarorszag.hu/i_hb_kupa_nemzetkozi_holegballon_verseny/E100512

6/ (b) (letöltve: 2010. szeptember 12.)  

31. ábra:  

http://fesztival.itthon.hu/Tartalom/Sajtoszoba/ (letöltve: 2010. szeptember 13.) 

32. ábra: 

http://www.programturizmus.hu/images/upload/big/ajanlat/vasar-expo-esemeny-

program/2654-vakacio-nemzetkozi-idegenforgalmi-utazasi-szabadido-kiallitas-es-vasar-

nyiregyhazan.jpg (letöltve: 2010. szeptember 16.) 

33. ábra: 

http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&rov=3&id=12030 (letöltve: 2010. 

szeptember 16.) 

34. ábra: 

http://www.flatrock.org.nz/topics/history/assets/crystal_palace.jpg (letöltve: 2010. 

szeptember 16.)  

35. ábra: 

http://iranydebrecen.hu/hu/hir/2547 (letöltve: 2010. szeptember 17.) 

36. ábra: 

http://www.tata.hu/varosunk/intezmeny/tourinform/6176 (letöltve: 2010. szeptember 17.) 

37. ábra:  

http://zipp.hu/gazdasag/2010/03/07/vasarnap_estig_utazas_kiallitas_budapesten (letöltve: 

2010. szeptember 17.)  

http://www.iranymagyarorszag.hu/szent_gellert_zenei_fesztival_/E1005233/
http://www.iranymagyarorszag.hu/i_hb_kupa_nemzetkozi_holegballon_verseny/E1005126/
http://www.iranymagyarorszag.hu/i_hb_kupa_nemzetkozi_holegballon_verseny/E1005126/
http://fesztival.itthon.hu/Tartalom/Sajtoszoba/
http://www.programturizmus.hu/images/upload/big/ajanlat/vasar-expo-esemeny-program/2654-vakacio-nemzetkozi-idegenforgalmi-utazasi-szabadido-kiallitas-es-vasar-nyiregyhazan.jpg
http://www.programturizmus.hu/images/upload/big/ajanlat/vasar-expo-esemeny-program/2654-vakacio-nemzetkozi-idegenforgalmi-utazasi-szabadido-kiallitas-es-vasar-nyiregyhazan.jpg
http://www.programturizmus.hu/images/upload/big/ajanlat/vasar-expo-esemeny-program/2654-vakacio-nemzetkozi-idegenforgalmi-utazasi-szabadido-kiallitas-es-vasar-nyiregyhazan.jpg
http://www.geographic.hu/index.php?act=napi&rov=3&id=12030
http://www.flatrock.org.nz/topics/history/assets/crystal_palace.jpg
http://iranydebrecen.hu/hu/hir/2547
http://www.tata.hu/varosunk/intezmeny/tourinform/6176
http://zipp.hu/gazdasag/2010/03/07/vasarnap_estig_utazas_kiallitas_budapesten

