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Előszó 
 
A desztináció-marketing tantárgy a turisztikai desztinációk marketing-menedzsment 

feladatainak elsajátítását alapozó tantárgy. A turisztikai desztinációk versenyképessége, sikere 

nagymértékben függ az alkalmazott stratégiai és operatív marketing tevékenységtől. Csak jól 

felkészült szakemberek képesek hatékonyan menedzselni a desztinációt, akik ismerik a piac 

kihívásait és képesek erre a marketing lehetőségek felhasználásával válaszolni. 

 
A jegyzetben az olvasó megismerheti a marketing főbb összefüggéseit, amely ismeretek 

szükségesek ahhoz, hogy a turisztikai desztinációk marketing tevékenységét meg tudja 

határozni.  Az egyes területeket olyan  részletességgel  mutatjuk be,  hogy az olvasó  képes 

legyen megtervezni a turisztikai szolgáltatás/termék/desztináció sikeres marketing 

tevékenységét. 

Jegyzetünk célja, hogy a jól hasznosítható ismeretek átadása mellett, azokat a kompetenciákat 

is fejlesszük, amelyek szükségesek a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek 

(TDMSZ) menedzseléséhez, és a marketing szemléletmódot is erősítse. 

 
A marketing tevékenységet a desztinációkra fókuszáljuk, a desztinációkra alkalmazható 

megoldások bemutatásával, ugyanakkor figyelembe vesszük azt a sajátosságot, hogy a 

desztináció „lelke‖ a turisztikai termék, amely „szolgáltatás-halmazokból‖ áll. Így a 

desztináció-marketing tartalmaz szolgáltatás-specifikus elemeket is, hiszen a turisztikai 

szolgáltatások a turisztikai piac markáns meghatározói, sikerük a turisztikai desztináció 

sikerességét alapvetően befolyásolják. Jegyzetünk néhány mondata a termék marketing- 

jellemzőket is bemutatja, a termék-alapú összefüggések bemutatásával alapozzuk meg a 

szolgáltatás- és desztináció-specifikus összefüggéseket, jellemzőket. 

Jegyzetünkben a marketing tevékenység teljes folyamatát bemutatjuk, a stratégiai területeket 

hangsúlyosan  kezeljük  valamint  a kutatás és tervezés területeit,  de  ugyanilyen  fontosnak 

tartjuk a marketingkommunikációs eszközök használatát, az információmenedzselését, és 

végül az innovatív alkalmazásokat mutatjuk be a desztináció-marketing gyakorlatában. 

 
Az elméleti ismeretek mellett gyakorlati példákat is bemutatunk, ezeket az adott ismeretekhez 

kapcsoljuk, és jól elkülöníthetően - szürke háttérfelületekre helyezzük. 

 
A jegyzetben a szakmai szóhasználatnak megfelelően angol szakmai kifejezéseket is 

használunk, ügyelve arra, hogy a kifejezés szakmai tartalmát értse az olvasó. 
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Bevezetés 
 
 
 

 
A desztináció-marketing értelmezése 

 
A marketing fogalmak áttekintése 

 

 

A marketing szűkebb értelemben olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók 

igényeinek kielégítése érdekében elemzi a piacot, meghatározza az eladni kívánt termékeket 

és szolgáltatásokat, megismerteti azokat a fogyasztókkal, kialakítja az árakat, megszervezi az 

értékesítést  és  a  lehetséges  vásárlókra  irányuló  kommunikáción  keresztül  befolyá solja  a 

fogyasztói magatartást. 

 
Tágabb  értelemben  viszont  a  marketing  a  vállalat  egészére  kiterjedő  filozófiai 

szemléletmód: annak folyamatos felismerése, hogy az üzleti tevékenység középpontja a 

fogyasztók hosszú távú érdeke kell, hogy legyen, illetve egyensúly megteremtése a jelenlegi 

erőforrások felhasználásával történő profittermelés és a jövendő profittermelés érdekében 

történő alkalmazkodás között, figyelembe véve a társadalmi és környezeti korlátokat. 

 
Turizmusmarketing fogalma 

 
WTO: a marketing egy vezetés filozófia, amely a turisztikai kereslet igényeinek a kielégítését 

célozza  oly  módon,  hogy  a  kutatás,  előrejelzés  a  kiválasztás  segítségével  a  vállalat  a 

turisztikai terméket a piacra úgy juttatja el, hogy az a számára a lehető legnagyobb hasznot 

eredményezze. 
 

Krippendorf: a marketing az idegenforgalmi szervek vállalat-politikájának, valamint a helyi, 

regionális, nemzeti és nemzetközi területek magán és állami turizmuspolitikájának olyan 

módszeres és koordinált végrehajtását jelenti, amely meghatározott fogyasztói csoportok 

szükségleteinek lehető legjobb kielégítésére irányul, megfelelő nyereség elérése mellett. 
 

Morrison: a marketing egy állandó, több részből összevetendő folyamat, amelyen keresztül a 

turisztikai szektor kutatja, megtervezi, megvalósítja, ellenőrzi és értékeli mindazon 

tevékenységeket, amelyeknek a célja a fogyasztói igények kielégítése és a vállalat céljainak az 

elérése. A hatékony marketing megköveteli a szervezet valamennyi dolgozójának az 

erőfeszítését. Hatékonyságát jelentősen befolyásolják a társszervezetek tevékenységei. (EÜP 

SEGÉDANYAGOK) 
 
A turizmusmarketing sajátosságai és fő területei 

 
A turizmusmarketing sajátosságai 

 

 A turista választásának nagy szabadságfoka 

 A kereslet nehezen számítható ki, nagy a helyettesítő szolgáltatások, ill. termékek 
fenyegetése 

 A döntés észlelt kockázata rendkívül nagy 

 Nagy lehet az elvárás és a megvásárolt szolgáltatás közötti különbség 

 A turisztikai szolgáltatásokban a folyamat az élmény. 

 A szolgáltatások eredménye: emlék + megváltozott fizikai állapot + kapcsolatok 

 Differenciált marketing szükséges a különböző szegmensek felé 
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Turizmusmarketing fő területei 
 

 Stratégiai marketing: hosszabb távra szóló és tartós marketing célokat és eszközöket 
jelöl ki (termék-piac; piacszegmentáló; piaci terület; együttműködési stratégiák) 

 Operatív   marketing:   A   különböző   marketingeszközök   együttes   és   hatékony 

alkalmazása  -  különböző  megoldási  változatok  (kínálat-;  ár-;  elosztás-; 

kommunikációs politika) 
 
A desztináció-marketing sajátosságai 

 

A piac fő jellegzetessége egy meghatározott termék vagy szolgáltatás létezése, melyért a 

vásárlók hajlandóak fizetni, és az eladóik ezért szívesen forgalmazzák. A desztináció 

marketing sikerét az elegendő számú látogató jelenti, mely döntően attól függ, hogy a 

desztináció milyen élményeket kínál, biztosított-e a látogatók elégedettsége – amely 

megalapozza a desztináció turizmusának gazdasági eredményeit, üzleti sikereit. 

 
A turisták desztináció választásának alapja a vonzó attrakció, amelyet tulajdonképpen a saját 

preferenciarendszerük határoz meg, amelyek így fontosabbak, mint az egymással versengő 

desztinációk attrakciói. Ezek a vonzó attrakció elemek lehetnek: a táj, a tengerpart, történelmi 

épületek, a vásárlási lehetőség változatossága és minősége, a desztináció által kínált pihenési 

vagy sportolási lehetőségek. 

Néhány szervezet, mely szolgáltatásokat nyújt a turistáknak az ott tartózkodásuk alatt, 

forrásaik révén a közvetlen környezetükön kívül is tudják magukat reklámozni, a turista piac 

stimulálása általában a nagy hotel csoportokra és utazásszervezőkre, vagy a nemzeti 

légitársaságokra vagy turista szervezetekre hárul. A fő feladatuk ezért, hogy a 

desztinációjukról kedvező benyomást alakítsanak ki, és ez által turistákat vonzanak, valamint 

annak meghatározása hogyan lehet a szórakozási lehetőségeket fejleszteni. 

 
Minden desztináció menedzserének meghatározott céljai vannak, attól függően, hogy a 

desztináció az életciklus mely szakaszában van, valamint a versenytől és más helyi 

prioritásoktól is függ. Jellemzően e célok egyike lehet, hogy meghatározott profitbevételre 

tegyen szert a kereskedelmi tevékenységből, vagy a helyi lakosság és látogatók 

életminőségének javításában is lehet érdekelt. 

 
A modern menedzsment alapigazsága (axióma), hogy ezen célok eléréséhez tervezésre van 

szükség. A marketingtervezés (1. ábra) jól dokumentált, alkalmazása racionális, koherens 

keretrendszer a döntések számára, melyet a célok eléréséhez meg kell hozni. A marketingterv 

hagyományos kiinduló pontja a diagnózis, mely több tényező analízise, így a szervezet 

jelenlegi  piaci  teljesítménye,  a  fogyasztók  viselkedése  és  hozzáállása,  a  versenytársak 

erőssége, továbbá a törvényhozás változásai, vagy új körülmények  megjelenése a 

gazdaságban. A diagnózis részletes kiindulópontot (platform) biztosít a prognózis számára, a 

jövőbeli trendek előrejelzése az egyes piaci szektorokról, és a végrehajtandó tevékenysége k 

részletezése a szektorokban. A tervezés ismétlődő folyamat abban az értelemben, hogy a terv 

folyamatosan alakul ki a fennálló körülmények és tapasztalatok fényében. A végső (kulcs- 

aspektusa) a tervezési folyamatnak az ellenőrző rendszer (controll), melyen keresztül a terv 

kivitelezése ellenőrzött, és az eredmények értékelése a további tervezés alapjául szolgál. Mind 

a szervezet belső működése, mind a piac körülményei a tervezett célpontok módosításához 

vezethet.(LAWS, 1995) 
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Diagnózis: 

Meglévő turisztikai 

adottságok 

Turisták preferenciái, attitűdje 
és viselkedésmódja 

Verseny 
 

Prognózis: 

Trendek a meglévő és potenciális 

küldő piacokon 

Tervezett desztináció fejlesztés 

Versenytársak tervei 

Iparági fejlesztések 
 
 

Célok: 

Tömeg, szezonalitás, 

turisztikai 

tevékenységek csatornái és 

formái, turisztikai 

fejlesztések 
 
 
 

AKCIÓTERVEK MEGFOGALMAZÁSA 
 

 
 
 
 
 
 

Kivitelezés: 

Desztináció 

megjelenítése és 

információ 

Piacszegmentáció és 

célcsoportképzés 

Csatorna - 

menedzsment 

Desztináció fejlesztés 

Minőség- 

menedzsment 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ellenőrzés: 

Költségvetési 

kontroll 

Piaci preferencia 

vizsgálat 

Éves jelentés 
 

 
 
 
 

TERVEZETT CÉLOK ÉS PIACI AKCIÓK VIZSGÁLATA 
 
 
 
 
 

1. ábra: A marketingtervezés folyamata 

Forrás: LAWS, 1995 
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1. Stratégiai gondolkodás- stratégia-alkotás 
 

1.1. Koncepció-alkotás 

 
1.1.1. A marketingkoncepció főbb területei 

 
1.1.1.1. A marketingkoncepció fogalma 

A marketingkoncepció hosszabb távon a vállalati szervezet működését a fogyasztói igények 

kielégítése érdekében integrálja a minél nagyobb nyereség elérése céljából. 
 

A  marketingkoncepció  szerint  a  szervezeti  célok  elérésének  kulcsa  a  célpiacok 

szükségleteinek és igényeinek a meghatározása és a konkurenciánál hatékonyabb kielégítése. 
 

1.1.1.2. A marketingkoncepció pillérei 
 

 Hosszú távú stratégiai orientáció - összhang a piaci lehetőségek, illetve a szervezeti 

célok és erőforrások között 

 A  marketing  információs  rendszer-  folyamatos  piaci  és  belső  információk  és 
elemzések a piaci lehetőségek/veszélyek és a lehetséges stratégiák felismerésére 

 Célpiac-választás - tömegpiac helyett szegmensek, niche-k, egyének; testre szabott 

differenciált marketing 

 A célpiac megismerése - vevő-adatbázis, kapcsolattartási módszerek 

 A célpiac igényeinek megfelelő ajánlat kialakítása - pozitív válaszreakciót 
eredményező értékajánlat kialakítása - marketingmix 

 A   kínálat differenciálása és   pozicionálása -   a kínálat   megkülönböztetése   a 

versenypiacon - versenyelőny - versenypozíció 

 Koordinált, integrált marketing - szervezeti kultúra - marketing szinergia 

 Saját célok érvényesülése hosszú távon. (KOTLER, 2000, idézi: 

http://tanulokozosseg.mindentudo.hu/browse.php?eid=1515) 
 

 
A gazdálkodó szervezetek marketing erőfeszítéseiket a piacról illetve a fogyasztók 

magatartásáról alkotott véleményüktől függően alakítják. A marketing elmélete öt koncepciót 

különböztet meg (a marketing és társadalom-központú marketing koncepciók a marketing 

elméletének és gyakorlatának egyes fejlődéstörténeti szakaszai). 

Ezek a következők: 

 Termelési koncepció 

 Termékkoncepció 

 Értékesítési koncepció 

 Marketingkoncepció 

 Társadalom-központú koncepció 
 

 
A termelési koncepció alapvető gondolata, hogy a fogyasztók az olcsó és széles körben 

elérhető termékeket keresik, ezért a legfontosabb cél a magas termelékenység, az alacsony ár, 

valamint a lehető legszélesebb körű elosztás megteremtése. 
 

A termékkoncepció szerint a fogyasztók a kiváló minőségű, nagy teljesítményű és innovatív 

termékeket kedvelik, ezért a termelőknek folyamatosan tökéletesített, magas minőségű 

termékek előállítására kell törekedniük. 

http://tanulokozosseg.mindentudo.hu/browse.php?eid=1515)
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Az értékesítési koncepció megközelítése szerint a fogyasztó megfelelő késztetés hiányában 

nem vásárol eleget a vállalat termékeiből, ezért a vállalatnak agresszív értékesítési és 

promóciós erőfeszítéseket kell tennie a fogyasztó vásárlásra ösztönzése érdekében. 
 

Az előbbiekben bemutatott koncepciók közös jellemzője, hogy a vállalatból indul ki, a pia c 

igényeit pedig figyelmen kívül hagyja. A marketingkoncepció éppen ennek a hiányosságnak a 

kiküszöbölésére született. Lényege, hogy a vállalati célok elérésének kulcsa a célpiac 

szükségleteinek és igényeinek felismerése és a versenytársakénál hatékonyabb kielégítése. 
 

A marketingkoncepció tehát egy kívülről befelé irányuló megközelítést alkalmaz. Első 

lépésként a célvásárlók meghatározását és igényeik felmérését tűzi ki célul, majd a 

termékfejlesztés során ezeket az igényeket tekinti a legfontosabbnak. Napjainkban egyre 

kevesebb lehetősége van a vállalatoknak arra, hogy bármit is ráerőltessenek a fogyasztókra. 

Az igények fejlődnek, a versenytársak egyre nagyobb mércét állítanak egymás elé, így 

sikeresen  csak  úgy  tud  működni  a  szervezet,  ha  középpontba  állítja  a  piacon 

megfogalmazódott igényeket, és ezek maximális kielégítésére törekszik. 
 

A legfejlettebbnek tekinthető koncepció a társadalomközpontú szemlélet, amely szerint a 

vállalatnak a fogyasztói igények minél hatékonyabb kielégítése mellett társadalmi felelősséget 

is kell vállalnia, és olyan szempontokat is mérlegelnie kell, mint a környezetvédelem, az 

erőforrások kimerülése, vagy a globális problémák. 
 

A stratégia olyan koncepció, amely rögzíti a vállalkozás hosszú távú célkitűzéseit, 

meghatározza a célok megvalósuláshoz szükséges erőforrásokat, valamint a lényegesebb 

fejlesztési akciókat. A vállalkozás sikerességének általában fontos eleme a stratégia 

kidolgozása és gyakorlása. A stratégia lényeges szerepet tölt be a környezeti lehetőségek és a 

vállalkozás rendelkezésére álló erőforrások összehangolásában. (TAKÁCS, 2007) 
 

 
 
 

1.1.2. A turisztikai koncepció főbb területei 

A turisztikai desztinációk fejlesztési lehetőségeinek meghatározása, valamint a desztináció 

turizmussal  kapcsolatos  tevékenységének  értékelése  céljából  a  desztinációk  turisztik ai 

koncepciót készítenek. A turisztikai koncepciójának készítésekor olyan tervezési módszertant 

célszerű meghatározni, amely összhangban kezeli a desztináció turizmus fejlesztésének 

alapelveit, céljait, prioritásait a fenntartható szemlélettel. A fenntartható szemlélet a 

turizmusban azt jelenti, hogy a jelenlegi attrakciók bemutatása kielégíti a turisták elvárásait, 

miközben megőrzi a jövő generációk számára az erőforrásokat, és a látogatóknál a 

meglátogatott terület iránt pozitív attitűdöt ér el. Központi eleme a turizmust fogadó terület 

attrakcióinak és környezeti (természeti, társadalmi, kulturális) erőforrásainak védelme, 

valamint  a  fogadóterület  gazdasági  fejlődésének  elősegítése  és  a  helyi  lakosok 

életminőségének javítása. A fenntartható szemlélet környezettudatos viselkedésre ösztönzi az 

embereket a hétköznapokon és az utazásaik során egyaránt. 
 

A környezeti problémák felismerésével felértékelődött az érintetlen természeti környezet és 

megváltozott az utazók motiváltsága. A szabadidős tevékenységek közül a testi mozgás, a 

társadalmi  kommunikáció,  az  együttlét  mellett  külön  jelentőséget  kapnak  az  egyedi, 

autentikus természeti és kulturális élmények, környezeti ingerek, a rekreációs- és 

ismeretszerzési lehetőségek. A vidéki területek az urbánus, környezeti és társadalmi 

problémákkal jellemezhető hétköznapi környezet ellentétét kínálják a turistáknak. A keresleti 

oldal igényét a kínálati oldalon az autentikusságot, a környezettudatosságot, fenntarthatóságot 
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integráló új (alternatív) turisztikai termékek elégítik ki: többek között az ökoturizmus, 

kalandturizmus, rurális turizmus, örökség-turizmus. 
 

 
 
 

1.1.2.1. A turisztikai koncepció alapelvei 

A fenntartható szemlélet a turizmusban akkor érvényesül, ha az alábbi alapelvek 

megvalósulnak: 
 

Természeti, társadalmi és kulturális erőforrások megőrzése 

A fenntartható turizmus ösztönzi a turizmus természeti-, épített-, kulturális- és társadalmi 

környezetre kifejtett hatásainak megismerését, és az erőforrások sérülékenységének 

bemutatásán keresztül, azok megőrzésére, védelmére hívja fel a figyelmet. 
 

A túlhasználat és a pazarlás megszüntetése 

A fenntartható turizmus célja, hogy ne használja feleslegesen a rendelkezésre álló 

erőforrásokat. Cél a nem megújuló erőforrások használatának minimálisan szükséges szintre 

szorítása a pazarlás megszüntetésével, illetve a megújuló erőforrások esetében csak a 

megújuló-képességet nem veszélyeztető mértékű használat engedélyezése. 
 

Sokféleség fenntartása 

A turizmus központi eleme az élmény, melyet a megszokottól eltérő, új tapasztalatok 

biztosítanak, ezért a sokféleség megőrzése a turizmus esetében a turisztikai kínálat 

fenntartásának az alapja. A sokféleség megőrzése mind a biológiai sokféleségre, mind a 

kulturális sokféleségre kiterjed. 
 

A turizmus integrálása a hosszú távú tervezésbe 

A turizmus tervezésének részét kell képeznie a régió, a terület fenntartható fejlesztési 

stratégiájának, fejlesztésének és működtetésének. A turizmus hosszú távú tervezésbe történő 

integrálásával lehet biztosítani a negatív hatások kizárását és a pozitív hatások megvalósítását 

és felerősítését. 
 

Helyi gazdaság támogatása 

A fenntartható turizmus optimális esetben a helyi lakosok számára maximális gazdasági 

előnyöket biztosít: munkalehetőséget nyújt, piacot teremt a helyi termékek értékesítésére, a 

helyi   bevételek   növekedése   forrást   teremt   közösségi   beruházásokhoz,   programokhoz, 

valamint ösztönzi a helyi közösségi infrastruktúra fejlesztését. A turizmust kiszolgáló 

infrastruktúra egy részét (pl. a szabadidős létesítmények, közlekedés) nemcsak a turisták 

használhatják, hanem a helyi lakosok számára is hozzáférhetőek, ily módon a fogadóközösség 

életminőségét javítja. A helyi gazdaság támogatása lehet az alapja a helyi társadalmi és 

kulturális értékek megőrzésének. 
 

Helyi közösség bevonása 

A fenntartható turizmus fejlesztésekor be kell vonni a fejlesztendő terület társadalmának 

minden szegmensét a döntéshozatalba, így biztosítva a különböző érdekek, érdekcsoportok 

integrálását a projektben. A helyi közösség bevonása különböző szinteken történhet: szerepet 

kaphatnak, véleményt formálhatnak a döntéshozatalban, a kivitelezésben és a működtetésben 

egyaránt. A helyi közösség szerepvállalását ösztönözni kell ahhoz, hogy felelősek és 

motiváltak legyenek, valamint felkészüljenek a turisztikai fejlesztés okozta 

kényelmetlenségekre. 
 

Véleményformálók és a lakosság tájékoztatása 



15 

 

A helyi közösség bevonásának alapja a folyamatos informálás, mivel csak megfelelő 

információk birtokában várható el felelős döntés a saját terület jövőjéről. Meg kell teremteni 

azokat a fórumokat, ahol adott a lehetőség a fejlesztések bemutatására és a lakosság 

véleményének megismerésére, valamint az esetleges konfliktushelyzetek kezelésére. 
 

Személyzet képzése 

A turisztikai szolgáltatások minőségi színvonalának kialakításához, megtartásához 

elengedhetetlen a turizmusban dolgozók és a turistákkal kapcsolatba kerülők folyamatos 

képzése. A szakképzési lehetőségek elősegíthetik a társadalmi hierarchiából való kitörést. A 

képzett helyi lakosok az értékek, erőforrások megismertetését és a turistákkal a fenntartható 

turizmus fejlesztésének alapértékeinek elfogadtatását is elősegíthetik. Mindemellett a helyi 

lakosok képzése teremti meg az egyik legfontosabb lehetőséget arra, hogy a turizmusból 

származó bevételek a helyi közösségnél maradjanak. 
 

Felelősségteljes turizmusmarketing 

A turizmus marketing alapvető fontosságú abban, hogy alaposan tájékoztatja a turistákat a 

terület értékeiről, lehetőségeiről, valamint felhívja a figyelmet a helyi szokások betartására. A 

felelősségteljes marketing a területre kialakított etikai kódexekkel, irányelvekkel 

környezettudatos viselkedésre ösztönöz. A marketing felelősségteljessége abban is 

megnyilvánul, hogy a piacon nem jelenít meg olyan attrakciókat, erőforrásokat, melyek 

sérülékenyek és így nagyobb látogatószámot nem bírnak el. 
 

Folyamatos kutatás és monitoring 

A fenntartható turizmus fontos kritériuma, hogy a területért felelősök, tervezők a turizmus 

hatásait folyamatosan figyelemmel kísérjék, mérjék, valamint a negatív hatások mérésére 

alkalmas, megbízható módszerek kialakításán dolgozzanak. A megfelelő mérési eszközök 

biztosíthatják azokat az információkat, melyek segítségével a káros hatások és folyamatok 

kiszűrhetőek,  megfordíthatóak  (VESZPRÉM  MEGYE  TURISZTIKAI  KONCEPCIÓJA, 

2003). 
 

1.1.2.2. A turisztikai koncepció tartalmi elemei 

A turizmus megfelelő tervezés és menedzsment esetén a területfejlesztés egyik fontos eszköze 

lehet, mely számos gazdasági és társadalmi előnnyel jár: 

 Más módon nem hasznosítható erőforrások kiaknázását teszi lehetővé (pl. 

hagyományos gazdálkodási módok) 

 A helyi termékek számára piacot teremt (a turisták által támasztott kereslet révén) 

 Hozzájárul  a  helyi  értékek  revitalizációjához  (pl.  helyi  tájnyelv,  gasztronómia,  a 

tradicionális anyagi kultúra elemei) 

 Különböző  üzemméretek  mellett  is  gazdaságos  működést  tesz  lehetővé  (családi 

gazdaságok keretein belül is megvalósítható) 

 A vidéki társadalom számára megélhetést és így a helyben maradást biztosíthatja. 
 

A turizmusnak, mint térségfejlesztő erőnek a hasznosítása mindazonáltal a fenntartható 

turizmus elveinek való megfelelést, azok következetes alkalmazását feltételezi. Csak így 

biztosítható  ugyanis,  hogy  a  fejlesztés  révén  megoldott  problémák  helyett/mellett  nem 

jelennek meg magának a fejlesztésnek a következményeként újabb, környezeti-ökológiai és 

társadalmi-kulturális problémák. 
 

Szükséges a kistérségi, a települési turizmusfejlesztési koncepció tartalmi, értelmezési 

tartományi behatárolása. A legáltalánosabban értelmezve egy koncepció az alapelvek 

megfogalmazását jelenti. A társadalmi és gazdasági folyamatok rendszereiben a koncepció: 
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 meghatározza,  megalapozza  a  távlati  fejlesztés  alapelveit,  vagyis  átfogó  célok, 

irányelvek és prioritások összessége, 

 a cselekvési programok, a stratégiai tervek és az ebből levezetett operatív intézkedési 

tervek iránytűje, 

 az időtáv tekintetében nagyléptékű – 5 évnél hosszabb, 10–15 éves – „vízió‖-t  vázol 

fel, és a felsoroltak következtében rövid, tömör és a stratégiába átültethető, majd 

később operacionalizálható célokat, feladatokat határoz meg. 
 

A koncepció kidolgozása során e fenti elvekből célszerű kiindulni. A koncepció kidolgozását 

a kistérség, a település turisztikai vezetési folyamata (elemzés, tervezés, végrehajtás, 

ellenőrzés) kiindulási alapjának tekintjük. Az elemzés arra is választ kell, hogy adjon, hogy a 

koncepció: az alapelvek, a vízió megvalósítása mennyire reális (TASNÁDI, 1999a). 
 

A fejlesztésbe, a koncepció elkészítésébe az érdekeltek és érintettek – szükség esetén a 

folyamatot irányító, moderáló külső szakértő bevonásával – meghatározzák és kidolgozzák a 

közösen feltárt problémákra adandó válaszokat, megoldásokat. Ily módon a turizmus 

fejlesztése nem egyszerűen egy technikai leírásokat tartalmazó dokumentum elkészítését, 

hanem  egy  érdekegyeztetési  folyamat   menedzselését  jelenti,  mely  során  elsőként  a 

résztvevők két csoportját kell bevonni: 

 
 Érdekeltek a turizmus fejlesztésében mindazok, akik abból közvetlenül vagy közvetve 

biztosítják megélhetésüket, és aktív részvételükkel befolyásolják a turisztikai termék 

minőségét. Érdekeltek közé soroljuk a turizmusban érdekelt vállalkozókat, a 

turizmusból adóbevételt elérő állami/önkormányzati szervezeteket és vagyonukat a 

turizmusban (is) hasznosító non-profit szervezeteket. 

 Érintettek azok, akiknek nincs közvetlen anyagi hasznuk a turizmus fejlődéséből, de 

annak (természeti, kulturális, infrastrukturális, stb.) hatásait (el)viselni kénytelenek. 

Az érintettek közé soroljuk a helyi lakosokat, a turistákat, a turizmust fogadó területen 

működő – de a turizmusban anyagilag nem érdekelt – non-profit szervezeteket. 
 

A helyi és regionális turisztikai fejlesztések célja elsősorban az, hogy az érdekeltek körét 

bővítse, az érintettek minél szélesebb körét érdekeltté tegye a turizmus fejlesztésében. Ez 

konkrétan azt jelenti, 

 hogy a döntéselőkészítés/döntéshozatal során meg kell teremteni az együttműködés 

szervezeti  kereteit,  a  turisztikai  desztináció  minden  érdekeltjét/érintettjét  bevonni 

képes konzultatív szervezetet (egyesület, fórum) felállításával 

 a turizmusból származó bevételeket az érdekeltek lehető legszélesebb köre között kell 
(vállalkozási-, munka- és adóbevétel formájában) megosztani 

 erre az érintetteket piaci és szakmai ismeretek nyújtásával fel kell készíteni 

 a fejlesztési programokban a helyi résztvevőket kell preferálni. 
 

A széleskörű helyi konszenzuson és együttműködésen alapuló fejlesztés előnye, hogy a helyi 

lakosok turisták iránti attitűdje javul, a turizmust, a turisták jelenlétét nem konfliktus 

forrásként,  hanem  gazdasági  és  kulturális  értelemben  is  pozitív  jelenségként  élik  meg, 

valamint a jövedelmek (nagyobb részének) helyben tartásával kiaknázható a turizmusnak a 

vidékfejlesztésben  betöltött  pozitív  szerepe,  emelhető  az  egyéni  és  közösségi  fogyas ztás 

szintje: az életszínvonal. 
 

Ha  a  tervezés  folyamatában  (és  a  megvalósításba)  az  érintetteket  is  bevonjuk,  akkor  a 

fejlesztés kérdései során kialakuló konszenzus a megvalósítás intézményrendszerében él 

tovább, amely lehetőséget ad a visszacsatolásra és szükség esetén a tervezési célok dinamikus 

felülvizsgálatára.  Nyilván  ennek  a  metódusnak  az  alkalmazása  építi  a  partnerséget,  de 
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hosszabb idő szükséglete van. A tervkészítés időigényét ebben a felfogásban a közös 

elképzelések kialakítása határozza meg. A fejlesztési terv elkészülte után sem tekinthető 

véglegesen lezártnak. (VESZPRÉM MEGYE TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA, 2003) 
 

 
 

1. Példa: Nézzük meg a hajdúszoboszlói „Pozícionálási és versenyképességi stratégia‖ 

készítését megalapozó véleménykérőlapot, amely a hajdúszoboszlói turisztikai szolgáltatók 

véleményének,  tapasztalatainak  összegyűjtéséhez  készült.  A  véleménykérőlap 

összeállításának célja volt, hogy a vélemények összegyűjtése mellett a turizmusban érdekeltek 

aktív bevonását is támogassa. 

Kedves Partnereink! 
 

Kérjük, hogy véleményével segítse Hajdúszoboszló „Pozícionálási és versenyképességi 

stratégia‖ elkészítését! 
 

tdm.hajduszoboszló@gmail.com 
 

Melyek Hajdúszoboszló főbb küldőpiacai? 
 

Jelenlegi:……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

Jövőbeni:……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Melyek Hajdúszoboszló célcsoportjai és főbb jellemzőjük az egészségturizmusban? 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Válassza ki az alábbi lehetőségek közül Hajdúszoboszló vezető turisztikai termékeit és állítsa 

fontossági sorrendbe! (1=legfontosabb) 
 

 egészségturizmus, ezen belül: 
 

 gyógyturizmus  wellness-turizmus  élményfürdő 
 

 eseményturizmus 
 

 gasztronómiai turizmus 
 

 örökségturizmus 
 

 kulturálisturizmus 
 

Egyéb: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Mely hazai települések Hajdúszoboszló főbb versenytársai? 

mailto:tdm.hajduszoboszlÃ³@gmail.com
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Milyen élményígéreteket kínál Hajdúszoboszló célcsoportjai számára? (élményígéret – 

célcsoport) 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Mit jelent Önnek a „Szoboszlói feeling‖? Milyen elemekből, jellemzőkből áll össze? 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Hogyan jelenik meg az egyediség Hajdúszoboszló turizmusában? Melyek, vagy melyek 

lehetnek az egyedi elemek? 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 

Mennyire sikeres Hajdúszoboszló, mint turisztikai deszináció? Egy 10-es skálán hány pontot 

adna? (10= rendkívül sikeres, 1=sikertelen)………………pont 
 

Melyek a siker tényezői? 

................................................................................................................................................... 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

Melyek a sikerességet akadályozó tényezők? 

..................................................................................................................................................... 
 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 
 

Melyek lehetnek Hajdúszoboszló turisztikai fejlesztésének irányvonalai? 
 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………….………………………………………………………Köszönjük válaszait! 
 

 
 

A turisztikai koncepció készítése során először a célkitűzéseket célszerű kijelölni, melynek 

célja az elkészítendő turisztikai fejlesztési koncepció megvalósításával várható eredmények és 

prioritások meghatározása. A célkitűzések meghatározása egyfelől a desztinációt menedzselő 

szervezetnek, másfelől pedig a turizmusban érdekeltek igényeinek, elvárásainak 

megismerésére, feltérképezésére irányul. A célok kialakítása során a megbeszélések, térségi 

találkozók alkalmával a fejlesztés során érintett köre is kirajzolódik. A célkitűzésekhez 

figyelembe vesszük a desztinációról korábban készült koncepciót, a desztináció, ill. a 

desztináció  tágabb  környezetét  érintő  területfejlesztési  terveket,  a  regionális 

turizmusfejlesztési felméréseket, valamint a kapcsolódó kistérségi fejlesztési terveket, 

koncepciókat, az azokban kijelölt prioritásokat, célkitűzéseket, valamint a desztináció 

turizmusában érintettekkel folytatott beszélgetések eredményeit. 
 

A koncepcióval szemben elvárás, hogy szem előtt tartsa a megvalósíthatóságot és a 

döntéshozók  számára  megerősítést  adjon,  alátámassza  a  döntéseit  (támogatási  formák, 

források megfelelő felhasználását segítse), továbbá olyan javaslatokat fogalmazzon meg, 

melyek a források megjelenésével megvalósíthatóvá válnak. A koncepció a desztináció 

jövőképének kijelölésével, és az ehhez szükséges lépések meghatározásával, az érdekelteket 

ösztönözheti vállalkozások beindításában, ötleteket fogalmazhat meg a szolgáltatások körének 

bővítésére stb., de nem képes a nagy megoldásra helyi (emberi és pénzügyi) erőforrás megléte 

nélkül. (TASNÁDI, 1999b) 
 

Az előzetes megbeszélések, találkozók alkalmával az érdekeltek kifejthetik a turisztikai 

koncepcióval kapcsolatban elvárásaikat, valamint főbb célkitűzéseit. A célok jellegüket 

tekintve általában négy csoportba sorolhatók: 
 

 turisztikai fejlesztés 

 források felkutatása 

 együttműködés, partnerség 

 szakmai útmutatás. 
 
 

 
2. példa:  Bemutatjuk, hogy Veszprém Megye Turisztikai Koncepciója (2003) elkészítése 

során mely célokat határozták meg az együttműködő partnerek. 
 

Turisztikai fejlesztés 
 

A települések, kistérségek számára elsődleges fontossággal bír a jelenlegi turisztikai 

kereslet megőrzése és bővítése. Erre alkalmas eszköz lehet a turisztikai termékskála bővítése, 

kevésbé szezonális termékkel a turisztikai szezon nyújtása. 
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Szintén megfogalmazódott az az igény, hogy a belföldi vendégekre nagyobb figyelmet 

kellene fordítani (―nemcsak a külföldi a jó vendég‖). 
 

Fontos lenne a meglévő borutak, a kerékpározásra, lovaglásra, túrázásra, kirándulásra 

alkalmas utak, turistautak rendbetétele. 
 

Az érdekeltek szeretnék, ha a koncepció nemcsak feltárná a kevésbé ismert 

(háttér)települések turisztikai attrakcióit, hanem a meglévő vonzerők jobb kihasználására 

konkrét javaslatokat fogalmazna meg. 
 

Továbbá  térjen  ki  a  meglévő  turisztikai  szolgáltatások  minőségének  javítására 

minőségbiztosítási eljárások bevezetésére és ellenőrzésére. 
 

A fejlesztések során a természetes és lakott környezet teherbírását szem előtt tartó 

fenntartható és megvalósítható turisztikai fejlesztést ösztönzik az érdekeltek. 
 

Az érdekeltek célja, hogy a tervezett fejlesztések egymásra épüljenek. 
 

Források felkutatása 
 

A fejlesztések megvalósításához elengedhetetlen a pénzügyi források megléte, ezért a 

koncepció nevezzen meg a megfogalmazott ötletek, termékek megvalósítására fordítható 

forrásokat. 
 

Nemcsak beruházásokra, hanem a meglévő értékek megőrzésére és védelmére 

fordítható támogatási lehetőségeket is ismertessen a koncepció. A források megnevezésével 

az érdekeltek a vállalkozási kedv fellendülésére számítanak. 
 

Együttműködés, partnerség 
 

Biztosítani kell a hatékony kommunikációt az érdekelt csoportok között. 
 

Kistérségek és a turizmusért felelős szervezetek közötti együttműködés erősödésével 

lehetőség nyílna a turisztikai programkínálat összehangolására. 
 

Meg kell találni a Balaton-Bakony egymással nem versengő, hanem egymást erősítő 

lehetőségeit. 
 

Szakmai útmutatás 
 

A koncepció szakmai útmutatást, irányvonalat adjon a települési önkormányzatoknak 

a turizmus irányításához, a tervezett fejlesztésekhez. 
 

A koncepció tekintse át a turisztikai feladatok ellátásáért felelős szervezetek feladatait 

és próbálja meg összehangolni azokat. 
 

A koncepció készítés során a munkacsoport meghatározza azokat az alapelveket, amelyek 

mentén a koncepcióalkotás történik. 
 

Veszprém  Megye  Turisztikai  Koncepciójának  készítésekor  a  munkacsoport  az  alábbi 

alapelveket vette figyelembe: 
 

Élményközpontú fejlesztés 
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A turizmus fejlesztése a turisták igényeiből indul ki, azt vizsgálja, hogy milyen 

turisztikai élmények átélése érdekében vásárol(hat)ják a turisták a megyében létező vagy 

kialakítható turisztikai termékeket. Az élménykínálat tervezése alapján a turisztikai termékké 

szervezett attrakciók és szolgáltatások fejlesztésének konkrét módjára kell javaslatot adni. 
 

Helyi értékek revitalizációja 
 

A turizmus fejlesztése részben helyi erőforrások felhasználására, részben pedig külső 

befektetésekre építve képzelhető el. A hatékonyság és az egyediség érdekében a helyi, de a 

turizmus piacán esetleg nem hasznosuló értékek hasznosítására kell helyezni a hangsúlyt, 

külső befektetések elsősorban a szolgáltatások terén szükségesek. 
 

Helyi társadalom mobilizációja 
 

A turizmus fejlesztésének pozitív hatásai akkor érhetők el, ha a fogadóterületek lakói 

minél nagyobb számban kapcsolódnak be abba. Ennek érdekében a helyi lakosság képzésére, 

a sikeres vállalkozási és munkaerő-piaci lehetőségek bemutatására, valamint a helyi lakosokat 

képviselő szervezetek bevonására különösen nagy hangsúlyt kell helyezni. 
 

Káros környezetei és társadalmi folyamatok visszaszorítása 
 

A fenntartható turizmus ismérve, hogy nem indít el káros környezeti folyamatokat. 

Ennek érdekében egyrészt vizsgálni kell a tervezett fejlesztések környezeti hatásait, másrészt 

pedig a fejlesztési alternatívák kialakítása során az érintett területek környezeti, társadalmi és 

gazdasági problémáira is megoldást kell keresni. 
 

Lépcsőzetes fejlesztés 
 

A koncepció a feladatokat modulrendszerűen mutatja be, az egyes tevékenységek 

lépcsőzetesen épülnek egymásra, így a konkrét fejlesztési forrásoktól és befektetői igényektől 

függően valósíthatóak meg. A kijelölendő termékek esetében követelmény, hogy egy-egy 

területen, minta-jelleggel megvalósíthatóak legyenek. 
 

Párhuzamos attrakció- és szolgáltatásfejlesztés 
 

A  turisztikai  kínálat  akkor  szervezhető  versenyképes  termékké,  ha  a  szükséges  kínálati 

elemek közel azonos színvonalon és mennyiségben állnak rendelkezésre. Ennek érdekében a 

munkacsoport a fejlesztéseket a tervezett élményeket kínáló termékekből kiindulva javasolja. 

(VESZPRÉM MEGYE TURISZTIKAI KONCEPCIÓJA, 2003) 

 
1.2. A stratégiák szerepe és szintjei 

 
1.2.1. Turisztikai desztináció stratégiák 

A turisztikai desztinációk elkészítik stratégiájukat, amelyekben a desztinációk meghatározzák 

stratégiai feladataikat. Ezek a stratégiák ágazati stratégiák, amelyekben az adott térség, mint 

turisztikai desztináció jelenik meg, mindazokkal a sajátosságokkal, amelyek jellemzőek a 

turisztikai piacra, vagyis ezeknek a stratégiáknak a fókusza a turizmus. Ezek a stratégiák a 

turizmus ágazat hosszú távú átfogó fejlesztését magalapozó stratégiák az adott turisztikai 

térségben. Stratégiák készülnek különböző területi szintekre, így a tervezési egység lehet: 

ország, régió, megye, kistérség, település, városrész, tájegység, vagyis országos 

turizmusfejlesztési stratégia (NTS), turisztikai régiók turizmusfejlesztési stratégiái, pl. Észak - 
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alföldi    régió    Turizmusfejlesztési    Stratégiája.    Itthon,    Magyarországon    a    Nemzeti 

Turizmusfejlesztési Stratégia a turisztikai szektor szereplői számára iránymutató. 
 

Ezen stratégiák szerkezete általában követi a klasszikus (Kotler) marketingmenedzsmentből 

ismert modellt. A stratégiák általában a következő fejezetekből épülnek fel: helyzetelemzés, 

swot analízis, célállapot (célpiramis), jövőkép, stratégiai irányok, célkitűzések, eszközök, 

monitoring. 
 

A turizmusfejlesztési stratégiákban (regionális, megyei) általában a turisztikai marketing 

tevékenység fejlesztése fejlesztési irányként, fejlesztési (al)programként jelenik meg. 

Könyvünkben arra is mutatunk példát (Észak-alföldi régió, Jász-Nagykun-Szolnok megye), 

hogy az egyes turisztikai desztinációk mely marketing tevékenységeket és hogyan emelik be 

turizmusfejlesztési stratégiájukba. 
 

A turisztikai desztinációk esetében gyakran találkozunk azzal a megoldással, hogy 

marketingmenedzsment folyamatukban bizonyos területeknek kitüntetett szerepet szánnak. 

Ezek a kiemelt területek az adott turisztikai térségben valamilyen okból, célból nagy 

jelentőségűek. 
 

Ilyen prioritás a magyar turizmusban a versenyképesség, amely természetesen a turisztikai 

régiók szintjén is megjelenik. Ezért azok a turisztikai menedzsment szervezetek, akik a 

versenyképesség erősítését kiemelt feladatként kezelik, ott külön ezzel a fókusszal stratégiát 

készítenek. 

Ilyen „Pozicionálási és versenyképességi stratégia‖ készült több helyi turisztikai desztináció 

menedzsment (TDM) számára ROP pályázati finanszírozással. 

A turisztikai desztinációk erős versenyszituációban vannak. Az erős versenyben a marketing 

tevékenység teljes tárházát szükséges kihasználni a sikeresség érdekében. Egyik ilyen 

lehetséges eszköz: a pozicionálási és versenyképességi stratégia, amelyben meghatározzuk a 

fő fejlesztési irányvonalakat, amely fókuszálja a fejlesztéseket, a tevékenységeket és ezen 

belül a marketingkommunikációt, ezzel irányítjuk, segítjük a turisztikai desztináció 

versenyképességének erősítését. 
 

Arra is látunk példákat, hogy márkastratégiát készítenek a turisztikai desztinációk. 

A márkastratégiával céljuk, hogy a turisztikai desztináció egységes arcot, megjelenést 

mutasson célcsoportjai felé, amely alapján könnyen beazonosítható, és szerethető lesz a 

márkaképzés eredményeként. A desztináció az egyediséget mutató termékjellemzőivel 

márkává alakítható. Célja e folyamatnak márka megtervezése, az alapelvek meghatározása. A 

stratégia alapján létrejöhet egy márka, amely a márkaerejével növeli a vendéglojalitást, a 

visszatérő vendégek számát. 
 

Igen gyakori az is, hogy egy-egy marketingeszköz stratégiai jelentőséget kap, ilyen kiemelést 

kaphat a kommunikáció, a promóció. Ennek megfelelően gyakran készítenek kommunikáció- 

stratégiákat a turisztikai desztináció menedzsment szervezetek. 
 

Jellemző a turisztikai piaci szereplők esetében is, hasonlóan más ágazat piaci szereplőihez, 

hogy marketingstratégiát készítenek, amelyben meghatározzák a fejlesztés irányait, eszközeit. 

Mivel ezek a szervezetek leggyakrabban turisztikai szolgáltatók, így 

marketingtevékenységükben a szolgáltatás-specifikumok a meghatározóak, 

marketingstratégiájuk is ennek megfelelően készül. Ezek a marketingstratégiák 

kidolgozottságukban  igen  eltérőek,  szerkezetükben  többé  –  kevésbé  követik  a  klasszikus 

Kotler marketingmenedzsment modellt. Azok a turisztikai vállalkozások, ahol az erőforrások 

szűkösek  és  hiányzik  a  professzionális  marketingmenedzsment,  ott  ezeknek  a  marketing 
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stratégiáknak a kidolgozottsága gyenge. Sajnos a hazai turisztikai kkv-k jelentős hányada 

ebbe a csoportba tartozik. Ebben a fejezetében mutatunk példát turisztikai szervezet 

professzionális marketingstratégiára is. 
 

 
 
 

1.2.2. Turizmusfejlesztési stratégiák a desztinációk különböző területi szintjein 
 

Mint már említettük, a tervezési szinteknek megfelelően a turisztikai szektor szereplői is 

készítenek stratégiákat, így készülnek országos, regionális, megyei, kistérségi, település szintű 

stratégiák. 
 

1.2.2.1. Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS) 

A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia hosszabb távra, kormányzati ciklusokat átívelően 

jelöli ki az ágazat fejlesztési irányait. A NTS időhorizontja 2005-2013, melynek vége egyezik 

az Európai Unió 2007-2013-as tervezési ciklusának végével. 2003 végére Magyarország 

elkészítette  az  Európai  Unió  Strukturális  és  Kohéziós  Alapjaiból  elérhető  támogatások 

igénybe vételéhez szükséges stratégiai dokumentumokat, így a Nemzeti Fejlesztési Tervet 

(NFT) és az ehhez kapcsolódó operatív programokat. A Turizmusfejlesztési Stratégia és az 

NFT céljai egy irányba mutatnak. 
 

A NTS szerkezete 11 fejezetre tagozódik: 
 

 Bevezetés 

 Helyzetelemzés 

 SWOT 

 Célállapot 

 Stratégiai alternatívák 

 Célkitűzések 

 Eszközök 

 Pénzügyi terv 

 Megvalósítás és monitoring 

 Konzisztencia és koherencia 

 Ex-ante értékelés 
 

A stratégia a célok és a célok eléréséhez szükséges eszközök, illetve azok felelőseinek és 

időhorizontjának meghatározásával jelöli ki a turizmusfejlesztés főbb irányait. A stratégia 

nem   terjed   ki   részletes   –   eszközökre   és   akciókra   lebontott,   pontos   határidőket   és 

finanszírozást is tartalmazó – akciótervre, illetve nem tartalmaz marketingtervet, mivel ezek a 

stratégia jóváhagyása utáni tervezési folyamat eredményei lehetnek. 
 

Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia (NTS) megvalósításában – a turisztikai beruházások, 

az oktatás és szakképzés fejlesztése, a turizmus gazdasági környezetének alakítása, a 

nemzetközi kapcsolatok ápolása stb. mellett – fontos szerep jut a nemzeti szintű turisztikai 

marketingkommunikációnak, amelynek kidolgozása és megvalósítása a Magyar Turizmus Zrt. 

feladata. A marketingstratégia – saját, elsősorban marketingkommunikációs eszköztára 

segítségével – a Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia céljainak megvalósítását szolgálja. 
 

Az  NTS  alapvető  célja  a  magyar  lakosság  és  az  idelátogató  turisták  életminőségének 

javítása, amely az alábbi öt pilléren nyugszik: 
 

 Emberközpontú és hosszú távon jövedelmező fejlődés 
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 A turistafogadás feltételeinek javítása 

 Attrakciófejlesztés 

 Emberi erőforrás fejlesztés 

 Hatékony működési rendszer kialakítása. 
 

A hároméves stratégia megvalósulását folyamatosan nyomon követik, és az NTS Monitoring 

Bizottsága  megállapításainak  és  az  aktuális  piaci  trendeknek  megfelelően  évente 

aktualizálják. A marketingstratégia a középtávú tervezéshez a turizmusban érintett 

vállalkozások és szervezetek számára is iránymutatásul szolgálhat.(NTS, 2005) 
 

 
 
 

1.2.2.2. Régiós turizmusfejlesztési stratégiák 
 

A turisztikai régiók a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiát figyelembe véve elkészítik a 

régiós szintű turizmusfejlesztési stratégiájukat. A jelenleg érvényben lévő régiós 

turizmusfejlesztési stratégiák 2013-ig tervezési ciklusig szólnak. 
 

 
4. példa: Magyarország turisztikai régiói milyen célokat, stratégiai irányokat határoztak meg. 

 
Balaton: 

A fő stratégiai cél: a balatoni turizmus új fejlődési szakaszának megindítása. 

1. A turisztikai desztinációs menedzsment (TDM) működő modelljének megteremtése 

2. A versenyképesség erősítése 

3. A gazdasági hatékonyság javítása 
 
Budapest- közép- dunavidék: 

Az átfogó cél, az élményteli régió megteremtése, a jövőképben megfogalmazottak 

megvalósításának kereteit írja le, és ehhez kapcsolódnak azok a részcélok, amelyek együttes 

realizálása szükséges a jövőkép eléréshez. A stratégia az alábbi részcélokat fogalmazza meg: 

1. A régió versenyképességének erősítése, 

2. Regionális értékmegőrzés, értékteremtés és értéknövelés, 

3. Környezetvédelem és a fenntarthatóság biztosítása, 

4. Együttműködés létrehozása és erősítése a régión belül és kívül. 
 
Észak- Magyarország: 

A fejlesztési stratégia alapvető célja, hogy segítse a régió turisztikai fejlesztésének 

hatékonyságát,   ezáltal   elősegítse   a   régió   fejlesztési   koncepciójában   megfogalmazott 

gazdasági, társadalmi, elképzelések megvalósulását. A turizmus, mint gazdasági ágazat 

elősegíti a térség egyes területi szintjein (megyék, kistérségek, települések), valamint 

szervezeti, egyéni szinteken (vállalkozók, családok) is megnyilvánuló fejlődését. 
 
Dél-Alföld: 

Fő cél: A Dél-Alföld turizmusa járuljon hozzá az Európai Unió azon átfogó céljához, hogy 

javuljon az emberek életminősége. A Régió célja a turizmus versenyképessé tétele és 

fenntartható fejlesztése, ezáltal a Dél-Alföld sikeres és egészséges régió legyen. 
 
Dél- Dunántúl: 

1. Illeszkedés a turizmus meghatározó keresleti trendjeihez 

2. a versenyképesség fokozása, egyes kínálati szegmensekben a versenyelőny megőrzése 
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3. a fenntartható turizmus feltételrendszerének megteremtése 

4. a turizmus a régiófejlesztés jelentős eszközeként jelenjen meg a régió területfejlesztési 

politikájában 

5. a régión belül induljon meg a jó adottságokkal rendelkező, de jelenleg még ki nem használt 

kistérségek felzárkózása a régió idegenforgalmi gócterületeihez 

6. a határokon is túlnyúló regionális kapcsolatokból származó előnyök kihasználása 
 
Közép- Dunántúl: 

A Közép-Dunántúl, mint vezető hazai innovációs térség, amelyen belül a régió adottságaira 

épülő turizmus élénkítése, a turisztikai szektor szerkezet váltása elsődleges prioritású 

intézkedésként szerepel. 

A régió társadalmi-gazdasági megújulását szolgáló minőségi humánerőforrás-fejlesztés 

A Közép-Dunántúl, mint vonzó, fenntartható, minőségi élettér 

Hatékony regionális kapcsolatok és arculati rendszer 
 
Nyugat- Dunántúl: 

Mottónk: „Csak azok a tisztán pozícionált térségek lehetnek sikeresek, amelyek tudatában 

vannak erősségeiknek, és megfelelő módon alkalmazzák a marketing és a PR 

eszközrendszereit!‖ 

1. A Régió versenyképességének és piaci részesedésének erősítése 

2. A fenntartható fejlődés lehetőségeinek megteremtése. 

3. Turisztikai vonzerő erősítése tudatos termékfejlesztéssel és attrakciószervezéssel, 

arculatformálás az önálló turisztikai tájegységek fejlesztésének eredőjeként 

4. Humánerőforrás fejlesztés, turisztikai vállalkozás-tanácsadási rendszer kialakítása, 

együttműködés erősítése. 

5. Elérhetőség javítása 
 
Tisza-tó: 

Az  országosan  és  nemzetközileg  egyedi  természeti  környezetre  és  kulturális  háttérre 

alapozott, differenciált turisztikai kínálat kialakításával és értékesítésével a Tisza-tavi régió 

turizmusának komplex és fenntartható fejlesztése, a régió társadalmi-gazdasági folyamatainak 

javítása. (TURISZTIKAI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG, www.mth.gov.hu) 
 

 
 

2006-ban elkészültek a turisztikai régiók turizmusfejlesztési stratégiái. A Magyar Turizmus 

Zrt. pályázati eljárásban választotta ki a régiók stratégiáinak elkészítőit. A stratégia 

elkészítéséhez iránymutatást, vagyis kötelező struktúrát adott meg a MT Zrt, így az elkészült 

régiós stratégiák egységes szerkezetben jelölték ki a régió turizmusának fejlesztési irányait. 
 

 
 

5. példa: A régiós turizmusfejlesztési stratégiák szerkezeti elemeit az „Észak-alföldi régió 

turizmusfejlesztési stratégiája (2007 – 2013)‖ dokumentum alapján mutatjuk be 
 

1. Vezetői összefoglaló 

2. Bevezetés 
— A dokumentum célja 
— Fejlesztési stratégia illeszkedése az országos turisztikai és regionális fejlesztési 

stratégiához 

— Partnerségi folyamat bemutatása 

3. Rövid helyzetelemzés 
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— A régió földrajzi elhelyezkedése 

— A régió általános társadalmi-gazdasági helyzete, demográfia 

— A turizmus kínálata 

— A turistafogadás feltételei (Közlekedés, Szállás és vendéglátás, Településarculat, 

épített örökségek, A régió környezeti állapota, Egyéb szolgáltatók) 

— Emberi erőforrás 

— A turizmus szervezeti rendszere a régióban 

— A turizmus kereslete, fogyasztói szokások 

—  A  régió  korábbi  turisztikai  célú  fejlesztése,  tapasztalatainak,  eredményeinek 

bemutatása 

4. SWOT elemzés 

5. Jövőkép 

6. Fejlesztési stratégia 

7. Fejlesztési irányok, alprogramok leírása 

—  Vonzerő-  és  attrakciófejlesztés  (Gyógy-  és  wellness  turizmus  ,  Üzleti  és 
konferencia  turizmus,  Tiszai  (vízi)  turizmus,  Örökségturizmus,  Öko-  és  falusi  turizmus, 

Golfturizmus) 

— Fogadási feltételek javítása, szolgáltatásfejlesztés 

— Régiós turisztikai marketing tevékenység fejlesztése 

— Szervezeti és működési feltételek javítása 

8. Célok és fejlesztési irányok várható hatásai, eredményeinek számszerűsítése 

9. Költségterv 

10.Megvalósítás folyamata, monitoring rendszer bemutatása 

(ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ REGIONÁLIS TURIZMUSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA) 
 

 
 

A regionális turizmusfejlesztési stratégiák fejlesztési céljaik között általában meghatározzák a 

turisztikai marketing tevékenység régiós szintű fejlesztését is. E tevékenység legfőbb célja a 

márkaépítés, és hogy minél értékesebbé tegye a régiót, mint turisztikai márkát. A határozott 

identitás, arculat és elemeire tudatosan épülő márka-érték a turisztikai szegmensek szemében 

egyre pozitívabbá formálja a régió-egésze, s egyes desztinációi turisztikai imázsát. A régió- 

imázs építése az egyes termék-stratégiai és desztináció-területekre felépített marketing 

programokból áll össze. Ez a többeleműség, komplexitás kell, hogy meghatározza a régió 

turisztikai marketingjének gyakorlatát. 
 

 
 

6. példa: Nézzük meg az Észak-alföldi régió Turizmusfejlesztési stratégiájában megjelenő 

„Régiós turisztikai marketing tevékenység fejlesztése‖ c. alprogramját. 
 

A célok és szükségletek bemutatása 
A turisztikai kereslet és kínálat összekapcsolására hivatott turisztikai marketing tevékenység 
fejlesztése elengedhetetlen a hazai és nemzetközi turisztikai piacon. A régió ismertségének 

növelése, turisztikai kínálatának piacra segítése nem képzelhető el egy magas színvonalú 

marketing tevékenység nélkül. Az Észak-alföldi régió potenciális turisztikai célpontjainak 

fejlesztésénél elengedhetetlen azok eladhatóságát biztosító, a régió specifikumait figyelembe 

vevő marketing eszközök kialakítása és hatékony alkalmazása. A hazai és nemzetközi piacon 

tapasztalható rendkívül kiélezett versenyhelyzetben a fizetőképes kereslet megnyerése 

érdekében egyre nagyobb szerepe lesz a professzionális turisztikai marketing tevékenységnek. 

Fontos a turisztikai promóciós tevékenységek támogatása, a regionális marketing munka 

összehangolása, a közös régiómarketing kialakítása. 
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A régió turisztikai marketing tevékenységében a legnagyobb fejlődés az online marketing 

területén szükséges. Ennek sikere az egész régiós turisztikai fejlesztés kulcs sikertényezője. 

Az információs technológia, különösen az Internet egyre fontosabb szerepet játszik a 

turizmusban. A keresleti oldal növekvő információs igényének kielégítése érdekében kialakult 

új   típusú   kommunikációs   csatornák   megjelenését   a   turisztikai   szervezetek   is   korán 

felismerték, a leggyorsabban főként a légitársaságok és a szállodák, hiszen: 

- Az értékesítés költségei nem függenek az adott helyszíntől (az utazási irodák fenntartási 

költségeivel és földrajzi korlátjaival szemben); 

- A turisztikai termékek ideális népszerűsítési csatornája (a színes brosúrák és katalógusok 

jellemzőit viseli, fejlesztési és disztribúciós költségei összességében kevésbé költségesek mint 

a papíralapúaknak); 

- Hasonló jellemzők miatt, hisz mind az Internet által nyújtott tájékoztatás, mind a 

turisztikai termék megfoghatatlan; 

- Az Internet kétoldalú kommunikációs forma, ezért lehetőséget nyújt a turisták különböző 

szokásainak megismerésére. 

A XX. század utolsó évtizede általánosságban is az Internet elterjedésének időszaka volt. 

Amerikában az üzleti élet és a lakosság szokásai eddig soha nem látott mértékben változtak 

meg az évtized utolsó öt évében. A fejlett világ más területein ez a változás lassabban folyik, 

de szintén megindult. A változások a turizmus területén különösen nagyok – elegendő csak 
arra utalni, hogy már a 1999-es karácsonyi szezonban az USA-ban több repülőjegyet foglaltak 

le online, mint hagyományos módon. Magyarországon a fejlődés megindult, de ez jóval 

lassabb, kevésbé átütő, mint Nyugat-Európában – a használat szempontjából még mindig nem 

értük el az öt évvel ezelőtti amerikai szintet. Tekintettel azonban arra, hogy a Magyarországra 

érkező, a beutazó turizmus bevételeinek döntő hányadát jelentő nyugat-európai utasok, illetve 

az egy részüket utaztató irodák körében ezek a változások gyorsabbak, mint nálunk, fennáll a 

veszélye a következőknek: 

- a magyar turisztikai vonzerők nem lesznek eléggé ismertek az új generáció számára 

- a magyar turizmus piacvesztés előtt áll 

- a magyar turisztikai ipar profitja csökken, mert a külföldi szolgáltatók jobb pozícióban 

lesznek a turisztikai termékek eladásánál, és mind az beutazók, mind a kiutazók 

vonatkozásában a profit egy jelentős része külföldön realizálódik. 

A fenti veszélyeket csak a világ korszerű weblapjainak elemzésével, a tanulságok időben 

történő levonásával, hathatós központi programokkal és marketingmunkával lehet kivédeni. 

Ebben meghatározó lehet a Nemzeti Fejlesztési Terv segítségével megvalósuló regionális 

eszközöknek (a költségek optimalizálása és a kínálat sokszínűsége miatt szóba jöhetnek az 

Észak-Magyarországi Régióval közös fejlesztések is). A megfelelő marketing tevékenység 

tervezéshez meg kell vizsgálni a fejlődés hajtóerőit és tényeit, és ez alapján választ adni arra a 

kérdésre, hogy miért kiemelten fontos a web, mint marketingeszköz a régió számára. 

A hagyományos, információt nyújtó weblapok és a tranzakciókat lehetővé tevő weblapok 

között a tartalom szempontjából végzett kategorizálás különösen nehéz, mert a különböző 

célra készült webek között szinte folyamatos funkcionális átmenetek figyelhetők meg. 

Ráadásul a terminológia sem egységes, hiszen például az Internet szolgáltatások esetén a 

„tartalomszolgáltató‖ fogalom korábban, még nem a szolgáltatások dominanciája idejében 

született. Ebbe a fogalomba beleértik a különböző értéknövelt szolgáltatásokat nyújtókat is, 

függetlenül attól, hogy a szolgáltatásban a tartalom mennyire hangsúlyos. Természetesen a 

tartalom szolgáltatása is szolgáltatás, de lényeges különbség van a között, hogy csak felkerül 

valamilyen anyag a webre, vagy üzleti folyamatok (regisztráció, interaktív kommunikáció, 

fizetés, stb.) is rendelődnek hozzá. 
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A turizmusban emellett természetesen komoly szerepe van az egyes szolgáltatók – lehetőleg a 

központi portállal kompatibilis – weblapjainak, valamint a látványos, szép képeket, filmeket 

és grafikát tartalmazó tematikus, egy-egy terület imázsát megalapozó weblapoknak (pl. a 

régió gyógyfürdői és gyógytényezői, az ökológiai értékek) is. 
 
Célszerű a regionális marketing-eszközök (költségek optimalizálása és a kínálat sokszínűsége 

miatt) az Észak-magyarországi régióval közös fejlesztése. További lehetőség a Tisza-tavi 

turisztikai régióval promóciós régió kialakítása. 
 
A régió felsőoktatási intézményei –kiemelten a Debreceni Egyetem – meglevő 

kapcsolatrendszereit felhasználva, és a fejlesztési projektekhez kapcsolódva további 

együttműködési területek alakíthatóak ki elsősorban a határon túli régiókkal (Kárpátalja, 

Partium, Észak-Erdély), azok magyar nyelvű felsőoktatási intézményeivel közös turisztikai 

fejlesztések kutatására, tervezésére. 
 
Az alprogram célcsoportjai 
A   régióban   lévő   turisztikai   szereplők:   Regionális   Marketing   Igazgatóság,   gazdasági 
társaságok,  önkormányzatok,  non-profit  szervezetek  (közhasznú  társaságok,  egyesületek, 

alapítványok, valamint egyéb jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek) 
 
Az alprogram megvalósításához szükséges intézkedések 
1. Kommunikációs stratégia kidolgozása 
2. Régiómarketing eszközök fejlesztése 

3. Turisztikai információs szolgáltatások fejlesztése 

4. Turisztikai márkaképzés támogatása 

5. Turisztikai háttérkutatások 
 

Az alprogram legfontosabb elemei 
1. Kommunikációs stratégia kidolgozása 
A regionális turizmusfejlesztés egyik alappillére a hozzá kapcsolódó marketing stratégia 

kidolgozása, mely megmutatja azokat az irányokat, melyek további alapot teremtenek az 

Észak-alföldi régió turisztikai adottságainak jobb kihasználásához. A stratégia célja, hogy 

segítse a régió turisztikai fejlesztésének hatékonyságát. 

- Régiós marketing és értékesítési stratégia kidolgozása 

- Régiós kommunikációs kampány tervezése és lebonyolítása 
 
2. Régiómarketing eszközök fejlesztése 

- magas színvonalú regionális marketing kiadványok készítése 

- marketing eszközök fejlesztése (legalább térségi hatás) 

- tematikus turisztikai kiadványok készítése 

- kártyarendszerek kidolgozása és megvalósítása 
 
3. Turisztikai információs szolgáltatások fejlesztése 

- turisztikai információs rendszerek – táblarendszerek- fejlesztése 

- online marketing fejlesztése: 

+ regionális (vagy kétrégiós) tranzakciós turisztikai portál fejlesztése 

+  regionális  turisztikai  portál  tartalom-készítése,  a  meglévő  tartalmak  átalakítása, 

illetve a portálba illesztése 

+ turisztikai szolgáltatók kompatibilis weblapjainak fejlesztése 

+ imázs-növelő tematikus portálok, weblapok fejlesztése 
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4. Turisztikai márkaképzés támogatása 

- régió márkapolitikájának kialakítása 

- a régiómárka piaci bevezetésének támogatása 

- a régiómárka ismertségének növelése 

-  imázs  teremtő  és  a  régió  arculatát  meghatározó  meglévő  termékek  támogatása 

(ajándékértékesítés rendszerének kidolgozása és megvalósítása), újak kifejlesztése 

- az „Észak-alföldi régió ajánlásával‖ akció további folytatása, fejlesztése 
 
5. Turisztikai háttérkutatások 

- kereslet megismerésére irányuló kutatások 

- piaci rések elemzése, feltárása 

- attrakció (vonzerő) fejlesztéshez kapcsolódó kutatások 

- határon túli régiókkal (Kárpátalja, Partium, Észak-Erdély) közös turisztikai fejlesztések 

kutatása, tervezése 

- az innovációk bevezetését és elterjesztését alapozó kutatások 
 
Az alprogram helyszínei 
A régió települései, attrakció helyszínei, ahol erőteljes marketing tevékenység szükséges az 

ismertség fokozására, promóciós tevékenység fejlesztésére. 
 

A megvalósításért felelős szervezetek 
Vállalkozók,  turisztikai  szolgáltatók,  az  érintett  önkormányzatok,  kistérségi  társulások, 
nonprofit szervezetek, egyesületek, Kht-k, RMI, Tourinform irodák, felsőoktatási 

intézmények, kutatóműhelyek. 
 
Monitoring mutatók 
Output indikátorok: 

- kommunikációs stratégia 

- turisztikai kiadványok száma 

- turisztikai portálok száma 

- információs rendszerek és táblák száma az attrakció helyszíneken, szolgáltatóknál 

- régiós, autentikus ajándéktárgy (fajta) száma 

- márkatermékek száma 

- tanulmányok, kutatási jelentések száma 

Eredményindikátorok: 

- több turista a régióban 

- több vendégéjszaka a régióban 

Hatásindikátorok: 

- a régió GDP-jének növekedése 

- a régió GDP-jéből a turisztikai ágazat arányának növekedése 

- a látogatók informáltságának, komfortérzetének növekedése 

- a turisztikai szolgáltatók információszerzésének hatékonysága jobbá válik 

- a régió ismertsége javul 

- a régió image javul, a régió márka-desztinációvá válik. 
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1.2.2.3. Megyei turizmusfejlesztési stratégia 
 

A megyék (megyei önkormányzat, megyei közgyűlés) általában fontosnak tartják, hogy a 

régió turizmusában pozícionálják magukat, erőforrásaikból a megye turizmusfejlesztésére is 

fókuszáljanak. 

A megyei turizmus fejlesztési stratégiák módszertana az EU gyakorlatának megfelelő, a 

megtervezett időszakok - a 2007-2013-as – az EU tervezési ciklusához igazodik. A megyei 

turizmusfejlesztési stratégia igazodik a régiós stratégia prioritásaihoz és fejlesztési irányaihoz, 

és megfogalmazza a megye tájértékeit megőrző, marketing szemléletű turizmusfejlesztési 

irányait  a  települések,  szervezetek  és  vállalkozók  számára  együttműködést  javasol  a 

fejlesztési elképzelések összehangolása érdekében, jövőképe vállalható célkitűzésekre épül. 

A stratégiai programnak összhangban kell lenni a megyei fejlesztési programokban 

megfogalmazott célokkal, prioritásokkal, egyben illeszkednie kell a regionális tervezés rövid, 

közép és hosszú távú célkitűzéseihez, konstrukcióihoz, alapozva a koncepció és program 

strukturális keretébe illeszkedő települési, kistérségi, megyei és ágazati programokra is. 
 
 
 
7. példa: Nézzük meg Jász-Nagykun-Szolnok Megyei (a közgyűlés által jóváhagyott) 

Turizmusfejlesztési Koncepció és Stratégiai Program a 2003-2006 közötti időszak 

legfontosabb turisztikai célkitűzéseit, fejlesztési irányait az alábbiakban jelölte meg: 
 
1. Egészségturizmus komplex fejlesztése 

2. Turisztikai fogadókapacitás és ellátás fejlesztése 

3. Turisztikai hasznosítású infrastruktúra fejlesztése 

4. Szolnok varos turisztikai központtá fejlesztése 

5. Turizmusmarketing fejlesztése 

6. Oktatás, képzés, továbbképzés a turizmus területen 

7. Egyedi turisztikai termékek létrehozása 

8. Rendezvényturizmus fejlesztése 

9. A Tisza-tó térségének kiemelt üdülőkörzetté fejlesztése 

10. Tiszazug sajátos arculatának kialakítása, turisztikai fejlesztése 

11. Ökoturizmus, falusi és agroturizmus fejlesztése 

12. Tisza, Zagyva, Hármas-Körös és a holtágak turisztikai hasznosítása (JNSZ-TFSP, 2007) 
 

 
A stratégia a következő szerkezetben épül fel: 

 Helyzetelemzés 

 SWOT analízis 

 Jövőkép, távlati célkitűzések (misszió, stratégiai cél, átfogó célok (prioritások) 

 Stratégiai alprogramok 
 

A stratégiai programok az alábbi egységes szerkezetben kerülnek részletezésre 

 az alprogram leírása 

 szükségességének indoklása 

 megvalósítandó intézkedések (intézkedés, ütemezés, költség) 

 végrehajtásért felelős szervezetek 

 kedvezményezettek köre 

 az alprogram működési, megvalósítási területe 

 forrás térkép (saját erő, egyéb forrás, EU támogatás) 

 potenciális források 
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 eredménymutatók 

 társadalmi, gazdasági és környezeti hatás 
 
 

 
8.  példa:  Nézzük  meg  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Turizmusfejlesztési  Koncepció  és 

Stratégiai Program „Turisztikai marketing erősítése‖ alprogramot! 

 
Turisztikai marketing erősítése 

Az alprogram leírása 

A turisztikai honlap folyamatos fejlesztése, bővítése, aktualizálása; bel- es külpiacokon való 
megyei megjelenés megszervezése; a potenciális fogyasztók informálása a megye turisztikai 

kínálatáról; új arculatú kiadványok készítése; a megye kiemelt turisztikai termékeinek 

népszerűsítése, pozicionálása; „Jász-Nagykun-Szolnok megyei turisztikai kártya‖ bevezetése, 

üdülési csekk elfogadó-helyek számának gyarapítása. A megyét bemutató study-tour 

szervezése; turisztikai vállalkozókkal, szolgáltatokkal és szakmai szervezetekkel való 

folyamatos kapcsolattartás; az írott es elektronikus sajtóban való fokozott megjelenés; a 

tourinform hálózat fejlesztése; turisztikai információs hálózat létrehozása, fejlesztése. 

 
Szükségességének indoklása 

Általánosan elmondható, hogy a szolgáltatások mennyisége és minősége nem nyújt olyan 
élményt, amelyért érdemes a megye meglátogatása. Néhány turisztikai szolgáltató kivételt 

képez, de hiányoznak azok a szolgáltatáscsomagok, többnapos programlehetőségek, amelyek 

összefogják egy térség nevezetességeit. A látnivalók ismertségét konkrét programlehetőségek 

kiajánlásával, valamint a szolgáltatások kedvezményes igénybevételével kellene 

népszerűsíteni. A vendégek alacsony száma a szolgáltatókat nem ösztönzi megfelelő 

mértekben az együttműködésre. Számos esetben passzivitás figyelhető meg, ezért kiemelt cél 

ezen magatartás tartós megváltoztatása. Az elkövetkező évek marketing munkájának fő 

irányvonala olyan eszközök, reprezentációs anyagok létrehozása, amelyek könnyen eljutnak 

mind a szolgáltatókhoz, mind a vendégekhez. A technika fejlődésének köszönhetően az 

információáramlás egyre inkább az internet irányába tolódik el. Egy folyamatosan aktualizált, 

attraktív  turisztikai  honlappal  olcsón  és  széleskörűen  lehet  tájékoztatni  az  érdeklődőket. 

Fontos szerepe van emellett a közvetlen információ átadásnak is, amelyet szakmai 

kiállításokon lehet elsősorban alkalmazni. A potenciális fogyasztókat kiadványok segítségével 

lehet a legkönnyebben informálni a megye turisztikai kínálatáról. A kiemelt turisztikai 

termékeket fokozottabb mertekben kell népszerűsíteni, amelyhez a meglevők erősítése mellett 

új kommunikációs csatornákat kell alkalmazni. Az üdülési csekk elfogadóhelyek körének 

kiszélesítése mellett a „Jász-Nagykun-Szolnok megyei turisztikai kártya‖ bevezetése 

népszerűsítené a megyét, valamint elősegítene a turisztikai vállalkozókkal, szolgáltatokkal és 

szakmai  szervezetekkel  való  folyamatos  kapcsolattartást.  Indokolt  a  megyei  tourinform 

hálózat fejlesztése, illetve egy tourinform iroda ismetelt megnyitása a Tiszazugban. A megye 

turisztikai versenyképességének növelése és a tájértékek megőrzése érdekében javítani kell a 

turisztikai célpontok elérhetőségét, elő kell segíteni vonzerőkről, látnivalókról szóló 

kiadványok megjelentetését, a turisták tájékoztatásának, tájékozódásának megkönnyítését. 

 
Megvalósítandó intézkedések 

Sors 

zám 

Intézkedés Ütemezés Költség 

MFT 
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1. Turisztikai honlap folyamatos fejlesztése 2007-2013 4  

    
2. Bel- es külpiacokon való megyei megjelenés 2007-2013 25 

    
3. Új arculatú kiadványok készítése 2008-2013 10 

    
4. Kiemelt turisztikai termékek pozicionálása, 

népszerűsítése 

2008-2013 10 

   

5. „Jász-Nagykun-Szolnok megyei turisztikai kártya‖ 

bevezetése 

2008-2013 10 

   

6. Megyét bemutató study-tour szervezése külföldi 

utazási irodáknak 

2008-2013 9 

   

7. Írott és elektronikus sajtóban való fokozott megjelenés 2008-2013 9 

    
8. A megyei tourinform hálózat fejlesztése, tourinform 

iroda nyitása a Kunszentmártoni kistérségben 

2008-2013 8 

   

9. Turisztikai információs hálózat létrehozása, fejlesztése 2008-2013 15 

    
 Összesen 2007-2013 100 

    
 
Végrehajtásért felelős szervek 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Tiszainform Idegenforgalmi Szolgálat, 
Tiszatavi Regionális Turisztikai Projekt Iroda, Észak-alföldi Regionális Marketing Iroda, a 

megye tourinform irodai 

 
Kedvezményezettek Köre 

Együttműködő turisztikai vállalkozók, szakmai szervezetek, települési önkormányzatok 

 
Az alprogram működési, megvalósítási területe 

A megye teljes területe. 

 
Forrástérkép 

Saját erő + egyéb forrás EU támogatás Összesen: 

100 MFt (100%)  100 MFt 

 
Potenciális források 

Regionális idegenforgalmi bizottságok forrásai, Észak-alföldi Operatív Program, Turisztikai 
Célelőirányzat forrásai 

 
Eredménymutatók 

 A turizmus bevételeinek növekedése 

 Vendégek és vendégéjszakák számának növekedése 

 A turisztikai szolgáltatók működési feltételeinek javulása 

 
Társadalmi, gazdasági, környezeti hatás 

- A turisztikai vonzerők ismertségének növekedése 

- A megye turizmus teljesítményének javulása 
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- A megye turisztikai kínálatának hatékony (országos és határainkon túli) 

megismertetésével a különböző népcsoportok szokásainak, hagyományainak találkozása 
 

 
A marketingstratégia jellemzői 

 

Mint már fejezetünkben említettük, jellemző a turisztikai piaci szereplők esetében is, 

hasonlóan más ágazat piaci szereplőihez, hogy marketingstratégiát készítenek, amelyben 

meghatározzák a fejlesztés irányait, eszközeit. Ezek a marketingstratégiák szerkezetükben 

többé – kevésbé követik a klasszikus Kotler marketingmenedzsment modellt. 
 

A marketingstratégia meghatározza, hogy mely piacon, kinek, milyen terméket, milyen áron 

kíván értékesíteni a vállalkozás, milyen úton juttatja el áruját a vevőkhöz, vagy hogyan 

találkozik a szolgáltatását igénybevevővel, és a teljes folyamatot milyen 

marketingkommunikációval fogja támogatni. 
 

A marketingstratégia időtávja 
 

A marketing stratégia jellemzője, hogy minimálisan 2-3 évre születik. Ami ennél rövidebb 

távú, az már marketing taktika, vagy más szóval marketing cselekvési terv. A marketing 

stratégiát módosítani lehet, de ha gyökeresen kell átalakítani, akkor az azt mutatja, hogy a 

marketinges nem végezte megfelelően a munkáját, a kiinduló helyzetelemzés volt hibás, vagy 

esetleg - mint az sokszor előfordul - a vezetőség nyomására túlontúl optimista álmodozásokat 

tartalmazott az eredeti terv. 
 

A marketingstratégiai terv terjedelme, formája 
 

A marketing stratégiai terv optimális hossza nem lehet több, mint 10 oldal, ugyanis lényege 

már csak az összefoglalás lehet. Ami ennél hosszabb, az már fókuszát tévesztett szócséplés. 

Éppen ezért a marketing stratégiai tervezés sok összefoglaló táblázatot használ (ilyen például 

a SWOT analízis vagy a BCG mátrix) a saját tevékenység elemzésére éppúgy, mint a 

versenytársak stratégiai elemzésére. 
 

A marketing stratégiai terv tartalma 
 

 Célpiac és célcsoport meghatározása 

 A termék, szolgáltatás vagy a vállalkozás pozícionálása 

 Ár pozícionálása 

 Disztribúciós stratégia meghatározása 

 Kommunikáció 

 
A    stratégia    alapján,    külön    dokumentumban    kerül    összeállításra    az    évenkénti 

marketingterv.(MARKETIQ) 
 

A  magyar  turisztikai  piac  meghatározó  szereplője  a  Magyar  Turizmus  Zrt.  A  Magyar 

Turizmus Zrt. küldetése, hogy hozzájáruljon a hazai turisztikai kínálat piacra viteléhez és 

ezáltal elősegítse a Magyarországon realizálódó belföldi és nemzetközi turizmusból származó 

bevételek növelését. Ezzel támogatja a magyar gazdaságban újabb munkahelyek létrehozását 

és fenntartását, hozzájárul a magyar GDP kiegyensúlyozott növekedéséhez és pozitívan 

befolyásolja az ország folyó fizetési mérlegét. (www.itthon.hu) 
 

A Magyar Turizmus Zrt. saját működéséhez elkészítette marketingstratégiát, amely a NTS - 

ben foglaltak figyelembe vételével, annak megvalósításához készült. Ez a marketingstratégia 
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az ágazat további piaci szereplőinek is fontos iránymutatást ad saját marketingstratégiájának 

megtervezéséhez, hiszen az erőforrások hatékony felhasználása (hirdetési költségek, célpiaci 

akvizíciók, stb.), szinergiahatások kihasználása miatt így célszerű. 
 
 

 
Nézzük meg példaként a Magyar Turizmus Zrt. marketingstratégiáját! 

 

3. példa: Marketingstratégia (2010-2012), Magyar Turizmus Zrt. 
 
Vízió: 2013-ra Magyarország az „új Európa‖ egyik legvonzóbb úti célja lesz, természeti és 

kulturális vonzerői, valamint turisztikai szolgáltatási mozaikjának komplexitása és újszerű 

bemutatása révén. 
 

A belföldi turizmus súlya – a beutazó turizmus bővülése mellett – megközelíti az Európai 

Unió tagországainak átlagát (azaz a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégéjszakák 

60%-a). A belföldi utazások a külföldi utazások komoly alternatívájává válnak a piac minden 

szegmensében. A belföldi és a beutazó turizmus a gazdaság, a társadalom és a környezet 

szempontjából egyaránt fenntartható módon fejlődik, hozzájárulva az itt élők és az ide 

látogatók életminőségének javulásához. 
 
A  marketingtevékenységet  kül-  és  belföldön  egyaránt  a  következő  elvek,  szempontok 

határozzák meg: 

1. Kutatásokon alapuló döntések 

2. A turisztikai országkép fejlesztése, a turisztikai országmárka következetes építése 

3. Kiemelt termékeink komplex promóciója 

4. Súlyozás küldőpiacaink jelentősége és potenciálja szerint 

5. Súlyozás piaci szegmensek szerint 

6. Rugalmas szervezeti rendszer 

7. A marketingkommunikációs eszközrendszer folyamatos megújítása 

8. Társadalmi felelősségvállalás (CSR) 

9. Lobbitevékenység 

10. Szolgáltatói szemléletünk és partnerségi kapcsolataink erősítése 

11. A potenciális és a Magyarországon tartózkodó külföldi turisták, illetve a belföldi turisták 

tájékoztatása 

12. Térségi alapú marketingtevékenységek támogatása 

13. Forrásaink koncentrálása 

14. Hatékonyságmérés. 
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2. Kutatás és tervezés a desztináció-marketingben 
 

2.1. A kutatás területei és módszerei 

 
2.1.1. A fogyasztói magatartás vizsgálata 

A marketing tevékenység legfontosabb célja a vevők/ felhasználók igényeinek megismerése 

és kielégítése, tehát a célpiacok vásárlói magatartásának megértése. A fogyasztói magatartás, 

illetve változása megismeréséhez a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők ismerete is 

hasznos, amely egy tágabb szemléletet ad vizsgálatunknak. (A fogyasztói magatartást 

befolyásoló főbb tényezőkről részletesen Kotler Marketingmenedzsment c. munkájában 

olvashatunk.) 

A fogyasztói magatartást befolyásoló főbb tényezők 

 Kulturális   jellemzők:   a   fogyasztói   magatartást   legmélyebben   és   legerősebben 
befolyásoló tényezők (kultúra, szubkultúra, társadalmi osztály) 

 Társadalmi  jellemzők:  család,  referenciacsoport  szerepe,  társadalmi  szerepek  és 

státuszok 

 Személyes   jellemzők:   kor-   és   életciklus,   foglalkozás,   gazdasági   körülmények, 

életmód, személyiség és énkép 

 Pszichológiai jellemzők: motiváció, észlelés, tanulás, gondolkodásmód és attitűdök. 
 
A fogyasztói magatartás ismerete segítheti a turisztikai desztinációt abban, hogy jó döntést 

hozzon a rendelkezésre álló erőforrásainak elosztásáról. A fogyasztói magatartás 

megismerésének számos területe, módszere van, amely a turisztikai desztinációk esetében is 

alkalmazhatóak. 
 

2.1.1.1. Piaci trendek a turizmusban 
 

A  trendek  (bizonyos  erősségű  és  időtartamú  események  tartós  irányzata  vagy 

egymásutánisága) és a megatrendek (nagyméretű társadalmi, gazdasági, politikai és 

technológiai folyamatok, amelyek lassan, de biztosan hosszú távon hatnak) (KOTLER, 1999), 

felderítése, és az azokhoz való alkalmazkodás a turisztikai desztináció menedzsmentek 

számára a sikeres piaci munka megalapozását jelentik. 
 

A trendek az életünk kereteinek változását jelzik, amelyek meghatározzák az életvitelünket, 

prioritásainkat, döntéseinket, így jelentősen befolyásolják a turista utazási döntése it is. A 

turisztikai szolgáltatók, a turisztikai desztinációk esetében nélkülözhetetlen, hogy ismerjék a 

keresleti trendeket. 
 

Turisztikai kereslet trendjei 
 

A turizmus alakulására a gazdasági, társadalmi és politikai folyamatok, valamint az általános 

fogyasztói elvárások gyakorolják a legnagyobb hatást. A turizmus várható alakulásáról akkor 

tudunk képet alkotni, ha megismerjük az általános tendenciákat, az ún. megatrendeket. 

A    legfontosabb    általános    fogyasztói    trendeket    az    alábbiakban    foglaljuk    össze 

(MARKETINGSTRATÉGIA 2010-2012): 

 A liberális értékek, a tolerancia egyre inkább jellemző a társadalmakra, miközben a 

gazdasági visszaesések és az előre nem látható világesemények vissza is vethetik ezt a 

folyamatot; 

 Az országok, legalábbis a fejlett országok esetében nő az iskolázottság; 
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 A fejlett országok lakói egyszerre szeretnének karriert építeni, társadalmi életet élni, 

kikapcsolódni, miközben elkötelezettek a családi élet iránt is – vagyis nagyon szoros 

az időbeosztásuk; változik az idő beosztásának módja és ugyanakkor nő az igény az 

„időoázisok‖ iránt; 

 A modern társadalmakban egyre komplikáltabb az élet, és egyre több dolog aggasztja 

az embereket, hiába élünk gazdagabban, egészségesebben és nagyobb biztonságban, 

mint eleink; 

 A piacok egyre több részre szakadnak, a fogyasztók egyre individuálisabbak – egyre 

nehezebb a népesség szegmentálása; 

 Az intézményekkel szemben nő a személyek (családtagok, barátok, munkatársak stb.) 

tekintélyének jelentősége, amely befolyásolja a fogyasztói döntéseket és aláhúzza a 

szájhagyományra épülő marketingstratégiák fontosságát. 

 Megváltoznak a különböző életkorokkal kapcsolatos attitűdök, percepciók; 

 A fiatalok nem lázadnak a fennálló társadalmi rendszer ellen, kevéssé érdeklődnek a 

politika iránt, ugyanakkor önmegvalósításra és izgalomra vágynak; 

 A  magasabb  életkornak  és  a  csökkenő  születésszámnak  köszönhetően  változik  a 

családok szerkezete - vertikális irányban bővülve; 

 A   digitalizáció   fejlődése,   az   új   interaktív   technológiák   megváltoztatják   a 

kommunikáció módját; 

 A promóció során a hangsúly a funkcionalitásról az érzelmi haszonra tevődik át: a 

fogyasztók még újabb, még gazdagabb, még mélyebb élményekre vágynak; 

 A fejlett országok felnőtt lakossága – általában véve – egyre több időt és pénzt fordít 

szabadidős termékekre és tevékenységekre; a szabadidő iparága növekvő szerepet 

játszik a gazdaságban mind a költést, mind a foglalkoztatást tekintve; 

 Az  emberek  több  időt  és  pénzt  fordítanak  az  otthonukon  kívüli  szabadidős 

tevékenységekre, mint korábban; 

 Nő  az  „etikus  fogyasztás‖  jelentősége,  amikor  nemcsak  az  ár,  a  minőség  és  az 

elérhetőség befolyásolja a fogyasztói döntéseket; 

 Nő a vállalatok társadalmi felelősségvállalása; 

 Az áruk és termékek választékának növekedésével párhuzamosan nő a megbízható 

márkák és a független tanácsadók jelentősége; 

 Az azonnaliság kultúrájában élünk, amikor a technológia fejlődése miatt azonnali 

információt és azonnali szolgáltatást várnak el az emberek; 

 A  gyors  társadalmi  változások  a  vállalatoktól  és  az  egyénektől  egyaránt  gyors 

átalakulást, megújulást várnak el. 
 
 

 
A fenti általános fogyasztói trendek nagyban meghatározzák a turizmus piacának alakulását 

is. A Turisztikai Világszervezet tanulmánya szerint a legfontosabb tényezők, amelyek a 

turizmus fejlődését meghatározzák, az alábbiak: 

 Gazdasági  prosperitás  és  megfizethetőség:  az  elmúlt  húsz  évben  a  növekvő 

jövedelmek és a csökkenő árak az utazások iránti kereslet növekedéséhez vezettek. 

Hasonló folyamat lejátszódása várható az olyan növekvő küldőpiacokon, mint Kína, 

India és Kelet-Európa. 

 Elérhetőség: a technológia (például az internet és a légi közlekedés) fejlődésének 

köszönhetően könnyebbé vált az utazás megszervezése és megvalósítása. Az internet 

lehetővé teszi az áruk és szolgáltatások gyors összehasonlítását. 
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 Események: a turisztikai desztinációk mind több ember számára elérhetővé válásával 

párhuzamosan növekszik a legkülönbözőbb események (a sporteseményektől a 

természeti katasztrófákig) hatása az utazási döntésekre. 

 Kulturális tőke: a jólét és az iskolázottság növekedésével a kultúra egyre nagyobb 

szerepet játszik a desztinációk fejlődésében. A kultúra és az örökség egy nemzeti 

márka legfontosabb elemei közé tartoznak. 

 Globalizáció és verseny: a globalizáció több választási lehetőséget jelent a turisták 

számára, a verseny pedig nagyobb értéket teremt. A gazdaságok és a kultúrák 

nyitottabbá válásával párhuzamosan ugyanakkor nő az azonosságtudat, a helyi értékek 

szerepe. 

 Klímaváltozás: az éghajlat nyilvánvalóan meghatározza a turisztikai desztinációk által 

kínált  termékeket,  az  éghajlatváltozásnak  számos  meglévő  desztináció  áldozatául 

eshet. 
 

Bizonytalan korban élünk, ahol az utazás során is – a többség esetében – kiemelt helyen 

szerepel a biztonság kérdése. A potenciális turisták bizonytalan gazdasági helyzettel, 

természeti katasztrófákkal és politikai bizonytalanságokkal kénytelenek szembesülni. A 

különböző katasztrófák azonban többnyire csak rövidtávon vetik vissza a turizmust egy-egy 

térségben. A fogyasztói társadalom hívei és a közösség iránt elkötelezett, a társadalmi 

hatásokra egyre inkább tekintettel lévő csoportok közötti ellentét kibontakozásának lehetünk 

tanúi. Az etikát, a fenntarthatóságot, az emberi jogokat, a demokráciát érintő kérdések 

növekvő szerepet játszanak a fogyasztói döntésekben. Nő a konfliktus ezen megfontolások és 

az utazás iránti vágy között, amelyet fenntartható turisztikai termékek kidolgozásával 

próbálnak áthidalni. A turisták igényei gyorsan változnak, amivel lépést kell tartani. Az 

internetnek köszönhetően a turisták ma már saját, egyedi igényeikre szabhatják utazásukat. 

Egyre inkább a Maslow-i önmegvalósítás szempontja szerint döntenek: a materiális javak 

birtoklásán túl az élményszerzés, illetve a szellemi értékek felfedezése motiválja őket. Ez 

magyarázza a tevékenység alapú utazások (például sport, extrémsport és hobbi) iránti 

érdeklődés növekedését. Az iskolázottság növekedésével párhuzamosan ugyanakkor nő a 

kulturális turizmus iránti igény is. A turisták szokatlan és autentikus élményre vágynak. A 

valóban autentikus élmény a kultúrára és a történelemre épül – innovatív módon bemutatva 

azt. Mindemellett továbbra is jelentős a luxusutazások iránti igény, legfeljebb az változik, 

hogy mit tekintenek luxusnak. Ezzel ellentétes tendencia az ún. önkéntes utazások számának 

növekedése. Az egyik legmeghatározóbb demográfiai trend az idős népesség arányának 

növekedése a fejlett országokban. Mivel az idős népesség nagyobb arányban használja majd 

az egészséggel összefüggő szolgáltatásokat, és ezért utazásokat is hajlandó tenni (és nagy 

arányban ezt meg is engedhetik maguknak), a turizmus és az egészségipar a jövő 

legnagyobb iparágai közé tartoznak majd. Megjegyezzük ugyanakkor, hogy hosszú távon a 

nyugdíjak reálértékének csökkenése is elképzelhető, a nyugdíjkorhatár pedig várhatóan 

emelkedik a fejlett országokban. 

A szülők elfoglaltsága miatt és az idősek jobb egészségi állapotának köszönhetően növekedni 

fog az ún. „grand-travellers” piaci szegmens aránya: vagyis azon nagyszülőké, akik 

unokáikkal utaznak együtt. Általában véve növekedni fog a multigenerációs utazások száma, 

ahogy változik a családok összetétele (gyakoribb válások és második házasságok). Ezzel 

párhuzamosan szintén erősödő trend a főbb küldőpiacokhoz közeli második otthonok 

vásárlása és használata. A világ turizmusának körülbelül egyötödét a fiatalok generálják. A 

fiatalabb korosztályok növekvő jövedelme, az egyszemélyes háztartások számának 

emelkedése, valamint a növekvő jelentőségű társadalmi hálózatok következtében a 16-35 éves 

korosztály egyre többet utazik. A globalizáció következtében nő az ún. „globális nomádok” 

aránya, azoké, akik szülőhazájukon kívül tanulnak vagy vállalnak munkát. Ez a jelenség a 



38 

 

baráti és rokoni látogatások (VFR) számának növekedésével jár együtt. A gyakoribb, de 

rövidebb utazások, az all-inclusive szolgáltatások stb. mögött az idővel, szabadidővel 

kapcsolatos változások állnak. A még dolgozó, magas jövedelmű társadalmi csoportok 

rendkívül szoros időbeosztásban élnek, ezért a rövidebb és minden igényt kielégítő utazások 

mellett   egyre   nagyobb   az   igény   az   időkímélő   speciális   szolgáltatások,   valamint   a 

„menekülést‖,   teljes  kikapcsolódást  biztosító  utazások  iránt.  Mind  az  üzleti,  mind  a 

szabadidős turizmusban nő az árérzékenység és – legalábbis bizonyos szektorokban, lásd 

diszkont légitársaságok – csökkennek az árak. A digitális kommunikáció fejlődésével, a 

telekonferenciák lehetőségével csökken az üzleti utazások iránti igény, bár a személyes 

találkozás szerepe továbbra is megmarad. A jövő üzleti utazója kifinomult, igényes, nemcsak 

a költségek, hanem az idő tekintetében is érzékeny. Az üzleti utazók nem hajlandók pusztán a 

funkcionalitásért magasabb árat fizetni – csak a hozzáadott értékért. Az éghajlatváltozás 

hatására változik az utazások iránya és emelkedik a nyári szezonon kívüli utazások száma. A 

technika információs csatornákat biztosít és befolyásolja a turisták úti cél választását, mivel 

azonban a turizmus az élményekről szól, a virtuális világ nem fogja az utazást helyettesíteni. 

Nő az ún. web2.0, vagyis a felhasználók által generált tartalmak jelentősége az utazási 

döntések során. 
 
 

 
Turisztikai kínálat trendjei 

 
A klasszikus desztinációk mellett új desztinációk lépnek a piacra: India, Kína, Törökország 

stb. 2030-ra a turizmus legnagyobb nyertese a nemzetközi érkezések számát tekintve Kína, a 

nemzetközi turizmusból származó bevételeket tekintve pedig az Amerikai Egyesült Államok 

lesz. A nyertesek közé tartozik majd rajtuk kívül Törökország, Makaó, Ausztrália és Malajzia, 

a legnagyobb vesztes pedig Európa lesz, amely a jövőkutató szerint 2005 és 2030 között 

piaci részesedésének 13%-át veszíti majd el. A verseny egyre jobban erősödik a desztinációk 

között mind a kínált turisztikai termékek, mint az alkalmazott marketingeszközök terén. Az 

üzenetekkel telített piacon jól felismerhető, hiteles, etikus és fenntartható 

desztinációmárkákra van szükség. A gyorsan változó fogyasztói igények gyors 

helyzetfelismerést  és  gyors  reagálást  igényelnek  mind  a  nemzeti  turisztikai 

marketingszervezet, mind a szolgáltatók részéről. A versenyelőny megszerzése érdekében egy 

lépéssel a turisták előtt kell járni, azaz még kezdeti fázisban definiálni az új igényeket. A 

fentiek következtében a piacok szegmentálása, a megfelelő célcsoportok kiválasztása, 

valamint a termékfejlesztés és a marketing során megvalósuló innováció szerepe fokozott 

jelentőséget nyer. Az ökológiai szempontok előtérbe kerülésével a turisztikai 

marketingtevékenység során szükségessé válik a kínált termékek fenntarthatóságának 

kommunikálása. Az új kommunikációs technológiák (például iPhone), illetve a technológia 

újszerű használata (például web 2.0.) a turisztikai vállalkozások és nemzeti 

marketingszervezetek részéről is alkalmazkodást igényel, mind a marketingkommunikáció, 

mind a marketingkutatás területén. Az éghajlatváltozás számos desztináció számára növekvő 

fenntartási költségeket és speciális biztonsági fejlesztéseket jelent. Az üvegházhatást okozó 

kibocsátás korlátozásának érdekében egyre nagyobb a közlekedési és szállítási költségek 

emelkedését eredményező „klimatikus adók‖ bevezetésének valószínűsége. 

A növekvő mobilitás a turizmus munkaerőpiacán is egyre jobban érvényesül, ami 

megkérdőjelezheti a nyújtott szolgáltatások autentikusságát. 
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2.1.2. Helyzetelemzés 

 
Információt gyűjtünk a desztinációról/vállalatról (belső információ) és a környezetről (külső 

információ). A következő alapinformációkat szem előtt tartva: 

• desztináció/ vállalat: termékek, forgalom, dolgozók, pénzügyi helyzet, piaci 

tevékenység 

• környezet (gazdasági, társadalmi, jogi, környezeti feltételek): 

o piac nagysága, trendek 
o versenyhelyzet 
o piaci szegmensek 

 
2.1.2.1. Marketing információs rendszer 

 
 
 

A Marketing Információs Rendszer (MIR): emberek, berendezések, és eljárások összessége, 

amelyek összegyűjtik, elemzik, értékelik és eljuttatják a szükséges, pontos és időszerű 

információt a marketing döntéshozóihoz. 
 

Feladata 

 felbecsülje a menedzserek információs igényét 

 létrehozza (beszerezze, feldolgozza) az igényelt információt 

 időben eljuttassa az információt a menedzserekhez 
 

Elemei: 

 belső nyilvántartási rendszer 

 marketing megfigyelési rendszer 

 marketing- és piackutatási rendszer 
 

A turisztikai kis- és középvállalkozásoknál, amely egyszerű (lineáris) szervezeti struktúrában 

működik, a marketing információs rendszer (MIR) önálló szervezeti egységként nem jelenik 

meg,  a  piaci  információk  gyűjtése  és  feldolgozása  kapcsolt  feladat.  Megkülönböztetett 

szerepe a marketingkutatásnak (piackutatásnak) van, amelyet Jegyzetünk 2. fejezetében 

részletesen bemutattunk. 
 

A marketing információs rendszer egyik legfontosabb feladata a piaci információk 

megszerzése és feldolgozása. A piac változása, ezen belül kiemelten a kereslet, a fogyasztói 

magatartás vizsgálata a turisztikai vállalkozás/desztináció versenyképességének meghatározó 

feladata. Ugyancsak kiemelt feladat a megelégedettséggel távozó és az ennek alapján 

visszatérő törzs vendégkör bővítése, amely hatékony marketing információs rendszert 

feltételez. 

A marketingkutatás az információk folyamatos, tervezett gyűjtése, elemzése, értékelése és a 

konkrét vállalati szituációra vonatkozó legjobb döntésvariációk kidolgozása. 
 
 
 
 

2.1.2.2. A marketingkutatás folyamata és módszerei 

A marketingkutatás az információk folyamatos, tervezett gyűjtése, elemzése, értékelése és a 

konkrét vállalati szituációra vonatkozó legjobb vállalati döntésvariációk kidolgozása. A 

marketingkutatás ugyanígy értelmezhető a turisztikai desztinációk esetében is. 

A turisztikai desztináció esetében alkalmazható marketingkutatás folyamatát, lépéseit Kotlet 
Marketingmenedzsment c. munkája alapján mutatjuk be. 
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A marketingkutatás folyamata, lépései: 

1.   a probléma és a kutatási célok meghatározása 

2.   kutatási terv készítése 

3.   információgyűjtés 

4.   információelemzés 

5.   a kutatási eredmények összegzése 
 

A probléma és a kutatási célok meghatározása 
 

A probléma és a kutatási célok meghatározása során definiálni kell a kutatási problémát és a 

kutatási célokat. A régi közmondás szerint: A jól meghatározott probléma fél siker! A 

turisztikai desztinációk esetében leggyakrabban megfogalmazott probléma, hogy „nem jön a 

turista‖. Nyilván ennek a problémának az árnyaltabb megfogalmazására van szükség. Ezt a 

problémát célszerű szétszedni, és szűkebben, pontosabban megfogalmazni az egyes turisztikai 

desztinációk sajátosságai alapján. 
 

Kutatási terv készítése 
 

A kutatási terv készítése során kell dönteni az adatforrásokról, a kutatási módszerekről, a 

kutatás eszközeiről, a mintavételről és a megkérdezés módszeréről. Mielőtt ezen tényezőkről 

döntünk ismerni kell a kutatási terv megvalósítási költségeit. 
 

Információforrások (Adatforrások) 

A kutatási terv szerint sor kerülhet másodlagos, elsődleges, vagy mindkétféle információ 

gyűjtésére. A másodlagos adatot egyéb más célból gyűjtötték és már valahol létezik. A primer 

adatot első kézből konkrét céllal gyűjtik. A kutatást célszerű a már rendelkezésre álló 

információk összegyűjtésével kezdeni, meg kell nézni, hogy a probléma költséges primer 

adatgyűjtés nélkül részben vagy egészben megoldható-e. Elsődleges adatgyűjtésre akkor kerül 

sor, ha a szükséges adat nem létezik, elavult, pontatlan, nem teljes, vagy nem megbízható. 

A  turisztikai  desztinációk  számára  másodlagos  adatok  a  KSH  által  rögzített  statisztikai 

adatok,  mint  a  vendégéjszakák-,  vendégek  száma,  különböző  bontásban,  mint  belföldi, 

külföldi vagy további bontásban a szálláshely típusok szerint realizált vendégforgalom. 

Elsődleges (primer) információ leggyakrabban a desztinációt felkereső látogatók vagy a 

potenciális látogatók utazási jellemzői. Ilyen adatokból számos országos kiadvány kerül 

összeállításra, amelyeket jól használhatják a turisztikai piac szereplői. 
 

Kutatási módszerek 

Négyféle módon gyűjthetünk primer adatokat: megfigyeléssel, fókuszcsoportoktól, 

megkérdezéssel és kísérlettel. A turisztikai desztinációk jellemzően a megkérdezés módszerét 

alkalmazzák. A turisztikai desztinációk azért végeznek megkérdezéseket, hogy megismerjék a 

látogatók preferenciáit, elégedettségét, és egyéb az utazással, illetve az adott turisztikai 

desztináció szempontjából fontos jellemzőket. 
 
 
 
 
Kutatási eszközök 

Két  kutatási  eszköz  közül  választhatunk:  a  kérdőív  és  a  mechanikai  mérőeszközök.  A 

turisztikai desztinációk kutatási eszközként a kérdőívet használják. 

A kérdőív a megkérdezett válaszainak megszerzésére összeállított kérdések sorozatából áll. 

Rugalmassága miatt messze a leggyakrabban alkalmazott primer adatszerzési eszköz. Az 

összeállított kérdőívet tesztelni és ellenőrizni kell. A kérdéseket, azok formáját , sorrendjét és 

alkalmazott kifejezéseket gondosan kell megválasztani. A kérdőív legyen egyszerű, célratörő, 
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nem félreérthető és a válaszadók kis csoportjában tesztelt. Az első kérdés olyan legyen, ami 

felkelti az érdeklődést. A nehéz, vagy a személyes kérdéseket a végére hagyjuk, így a 

válaszadók nem vállnak korán védekezővé. A kérdések logikus sorrendben kövessék egymást. 
 

A mintavételi terv 

A  kutatási  módszer  és  a  felhasznált  eszközök  meghatározása  után  ki  kell  dolgozni  a 

mintavételi tervet. Ehhez három döntést kell hozni: 

 a mintavételi egység (Mi az alapsokaság?) 

 a minta mérete (Hány ember kerüljön a felmérésbe?) 

 mintavételi eljárás (Hogyan válasszuk ki a válaszadókat?) 
 

Információgyűjtés 
 

Az információgyűjtés a marketingkutatás általában legdrágább és legtöbb hibalehetőséget 

magában   hordozó   szakasza.   A   megkérdezés   során   számos   probléma   léphet   fel.   A 

számítógépek és a modern telekommunikációnak köszönhetően az adatgyűjtési módszerek 

gyorsan fejlődnek. 
 

Információelemzés 
 

A marketingkutatás utolsó előtti lépése a helyes információ kiválasztása az összegyűjtött 

adatokból.   A   turisztikai   desztinációk   az   információelemzés   során   alkalmaznak   leíró 

statisztikai módszereket (gyakoriság, szórás, átlag), gyakori az SPSS szoftver alka lmazása. A 

turisztikai  desztinációk  esetében  jól  alkalmazható  módszer,  amikor  két  kérdést 

összekapcsolva vizsgálunk, pl. egy-egy demográfiai jellemző és az elégedettség együttes 

értékelése sok hasznos információt kapunk a célcsoportról, pl. a családdal érkező vendégek 

milyen szolgáltatásokat vettek igénybe az adott desztinációban. 
 

A kutatási eredmények összegzése, eredménybemutatás 
 

A turisztikai desztinációk általában a területükön működő turisztikai szolgáltatóknak mutatják 

be a kutatási eredményeket, hogy ezzel is segítsék a turisztikai szolgáltatók munkáját, 

fejlesztési terveiket. 
 
A jó marketingkutatás jellemzői 

 

A turisztikai desztinációk vonatkozásában fontosabb tényezők emelhetők ki, mint a 

tudományos módszer alkalmazása, a kutatás kreativitása, többféle módszer alkalmazása, az 

információk értéke és költsége arányos legyen, etikus magatartás, amely szerint nemcsak a 

desztináció, a turisztikai szolgáltató érdekeit, hanem a fogyasztóét is. 
 

 
 
 

2.1.2.3. A kérdőív szerkesztése 
 

 

A marketingkutatás folyamatából kiemeljük a kutatási eszközök közül a kérdőívszerkesztést, 

mert a turisztikai desztinációk gyakran ezzel az eszközzel szerzik meg a szükséges 

információkat  a  látogatói,  illetve  a  potenciális  látogatók  véleményének,  ta pasztalatainak 

összegyűjtését. 
 

A kérdőívszerkesztés nyolclépcsős folyamata 

1. lépés: Milyen információkra van szükségünk a felmérésben szereplő válaszadóktól? 
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2.  lépés: A kérdőívek  két  típusa  és az adatgyűjtés hét  módszere  közül  melyeket  fogjuk 

alkalmazni? 

3. lépés: Mely kérdéseket tesszük fel nyitott formában? Mely kérdéseket tesszük fel zárt 

formában? 

4. lépés: Írjuk le az egyes kérdések szövegének javasolt konkrét megfogalmazásainkat! 
5. lépés: Döntsük el, hogy milyen típusú skálákat, táblázatokat vagy egyéb különleges 

eszközöket   alkalmazunk   a   kérdőív   szerkesztése   során   (már   amennyiben   használunk 

ilyeneket)! 

6.  lépés:  Határozzuk  meg  a  kérdések  legmegfelelőbb  sorrendjét!  Figyeljünk  arra,  hogy 

kérdőívünk eléggé „gördülékeny‖ legyen. 

7. lépés: Határozzuk meg a kérdőív szerkezetét, elrendezését és küllemét! 
8. lépés: Végül, de nem utolsósorban, végezzünk alapos próbakérdezést, majd az eredmények 

ismeretében tegyük meg a szükséges változtatásokat! (SCIPIONE, 1994) 
 

A kérdőívszerkesztés aranyszabályai 

1. A legáltalánosabb résszel kezdjük, mert ezzel elkerülhető, hogy egy nehezen 

megválaszolható kérdést tegyünk fel már a legelején. 

2. Ne felejtsük el, hogy a bevezetés meghatározza az interjú további menetét és 

befolyásolja a válaszadó elvárásait a beszélgetéssel kapcsolatban. 

3.   A kérdőív felépítése olyan legyen, hogy az egyik részből legyen egy „lágy átvezetés‖ 

a másikba. 

4.   Az  egyes  kijelentések  és  állítások  úgy  következzenek  egymás  után,  hogy  az 

megfeleljen a válaszadó logikájának és értelmesek legyenek. 

5.   A legkényesebb részeket a kérdőívrészlet lezáró-összefoglaló részébe tegyük, amikor 

az ún. rapport leginkább biztosított (az interjúszituáció a leginkább megfelelő). 

6.   A válaszadóra vonatkozó személyes adatokat a végén kérdezzük. Ezzel biztosítjuk, 

hogy ha a válaszadó a megválaszolását elutasítja, akkor is használható a legtöbb 

információ. (HOFFMANN et. al., 2000) 
 

 
 

2.1.2.4.Kérdőíves megkérdezés a turisztikai desztinációkban 

A kérdőíves megkérdezés során tisztázható kérdések: 

 a megkérdezettek összetétele: helyi lakos, átutazó, turista, és ezek viszonylatonkénti 

megoszlása 

 átutazók, turisták esetében a tartózkodás célja 

 a térség ismertsége, ennek tényezői 

 a megye kistérségei és települései turisztikai szolgáltatásairól kialakult kép, hallomás 

és személyes benyomás alapján 

 a  térség  turisztikai  vonzerőiről,  szolgáltatásairól  alkotott  vélemény:  természeti-, 

építészeti-, társadalmi-, kulturális vonzerők, általános- és turisztikai infrastruktúra 

megítélése 

 visszatérési szándék 
 igénybevett szolgáltatások 

 a tartózkodás során szerzett negatív tapasztalatok és pozitív benyomások 

 javaslatok a turisztikai szolgáltatások továbbfejlesztésére stb. 
 

A kérdőíves megkérdezések lehetséges helyszínei a turisztikailag frekventált helyek: 

 autópálya pihenőhelyek, üzemanyagtöltő állomások 

 közlekedési eszközök 

 turistautak-kerékpárutak kiindulópontjai 

 szálláshelyek 
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 éttermek 

 bevásárlóközpontok 

 hobbi sport bázisok stb. 
 

A megkérdezés során megismerhetjük: 

 a látogatók motivációs rendszerét, a desztinációba látogatás célját 

 a  desztinációban  megjelenő  turista  aktivitásokat  (a  szabadidős  programok  iránti 

igények feltárása) 

 az igénybe vett szálláshely típusát 

 a látogatók hogyan értékelik a desztinációban a turistafogadás feltételeit 

 a látogatók a desztináció turisztikai értékei közül melyeket tartják a legvonzóbbnak, 

legértékesebbnek 

 pozitív imázselemeket, ill. a várakozások teljesülését. 
 

A  desztinációk  marketingkutatása  irányul  a  piac,  a  kereslet,  a  fogyasztói  szokások,  a 

vendégek igényeinek, ill. változásainak a felmérésére. Gyakori a kereslet mennyiségi és 

minőségi felmérése, gyakran alkalmazzuk a kérdőíves megkérdezést. 

A kérdőíveket a desztináció leglátogatottabb helyein helyezzük el, a látogatók leginkább 

várható  megjelenési  helyszínein,  pl.  a  Tourinform  irodákban,  ahol  a  desztinációról  a 

turistainformációk leginkább elérhetőek, valamint a kereskedelmi szálláshelyeken a turisták 

leggyakoribb előfordulási helyszínein. 

A legtöbb kérdés zárt kérdés, ahol válasz-kategóriákkal segítjük a megkérdezett vélemény- 
nyilvánítását. Nyitott kérdéseket tehetünk fel a meglátogatott desztinációról, és a pozitív, 

negatív tapasztalatok, az egyéb észrevételek feltárásáról. 

A feldolgozást az SPSS (Statistical Programme for Social Sciences) programmal végezzük, 

gyakorisági táblák és kereszttáblák segítségével, valamint középérték- és szórásszámítással. 

Sokféle  információforrás  áll  rendelkezésére  a  turisztikai  vállalkozások  és  a  turisztikai 

desztinációk  számára:  belső  források,  hivatalos  kiadványok,  időszakos  kiadványok  és 

könyvek, kereskedelmi információk. A fogyasztói magatartásváltozást, a célpiacok változását, 

imázs-vizsgálatot a speciális szakmai ismeretek és szoftver (SPSS) miatt piackutató cégek 

végeznek.  A  turisztikai  szolgáltatók,  desztinációk  saját  humánerőforrásukkal  leginkább  a 

vendégelégedettséget,  ill. annak változását  vizsgálják,  amely egy jól  összeállított  kérdőív 

alapján megvalósítható. 
 
 

 
9. példa: Minta kérdőívkészítéshez 

Kérdőív - Jász-Nagykun-Szolnok megye turizmusának keresleti aspektusainak megismerésére 

(Primer kutatás Jász-Nagykun-Szolnok megye turisztikai keresletéről) 
 

 
 
 
 
 

KÉRDŐÍV Tisztelt 

Hölgyem/Uram! 

Kutatásunk Jász-Nagykun-Szolnok megye turizmusának megismerésére irányul, melyet 

a XY megbízásából a XY végzi. 
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Kérjük, hogy a kérdőív kitöltésével segítse munkánkat. Kérdőívünk kitöltése önkéntes, 

feltétlen számítunk együttműködésére. Válaszát, véleményét köszönjük, és további 

kellemes időtöltést kívánunk! 

 
Szolnok, 2007. július 

 
1.   Hányadik alkalommal tartózkodik a megyében? 

A.  Első 

B.  Második 

C.  Többedik…………………………….. 

 
2.   A megye melyik településén töltött el már legalább egy éjszakát? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 
3.   Mi mostani látogatásának elsődleges célja …………………………….településén? 

A.  Baráti- vagy rokonlátogatás 

B.  Üdülés 

C.  Üzleti, hivatalos 

D.  Konferencia 

E.  Kulturális rendezvény megtekintése 

F.  Sportrendezvény megtekintése 

G.  Városlátogatás 

H.  Egyéb, éspedig…………………………….. 

 
4.   Mennyi időt tölt itt? 

A.  Egy éjszakát 

B.  2-4 éjszakát 

C.  5 vagy több éjszakát 

D.  nem tölt itt egy éjszakát sem 

 
5.   Kivel érkezett és milyen szállást vett igénybe? 

 

Megnevezés szálloda panzió kemping magánszállás ismerősök 

Egyedül      

Családdal      

Baráttal/barátnővel      

Munkatársakkal      

Szervezett 
csoporttal 

     

 

6.   Honnan szerzett információkat a megye turisztikai kínálatáról? 

A.  Ismerős ajánlása 

B.  Prospektus, utikönyv 

C.  Utazási iroda, 
D.  Média (Tv, rádió, újságok) 

E.  Internet oldalak 

F.  utazási kiállítás 

G.  Egyéb, éspedig………………………………… 
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7.   Mivel tölti szabadidejét a …………………………………..településen? Több válasz 

is adható! 

□ sétálás, kerékpározás □ zenei előadások látogatása 

□ helyi látnivalók meglátogatása □ túrázás, kirándulás 

□ éterem egyéb szórakozóhely felkeresése □ múzeumok meglátogatása 

□ kulturális programok meglátogatása □ vásárlás 

□ gyógyfürdő, strandolás □ sportolás 

□ hobbi tevékenység (pl. kerékpározás) □ sporteseményre ellátogatás 

□ egyéb, éspedig……………………………………. 

 
8.   Milyennek értékeli az alábbiakat a településen? 

1= rossz 2=elfogadható 3=megfelelő 4=jó 5=kiváló 6=nem tudom/nincs 
 

 1 2 3 4 5 6 

Tömegközlekedés       

Szálláshely       

Vendéglátás       

Programkínálat, rendezvények       

Szórakozási lehetőségek       

Fürdők szolgáltatásai, állapota       

Műemlékek, múzeumok, látnivalók       

Köztisztaság       

Közbiztonság       

A megyében lakók vendégszeretete, segítőkészsége       
 

9.   Mit talál vonzónak a megyében? Az alábbi állításokkal mennyire ért egyet? 

 
 Egyetértés foka 

 Teljesen 
egyetért 

Részben 
egyetért 

Nem ért 
egyet 

A megyében sok turisztikai programot szerveznek 
nyáron 

   

A gyógyturizmusnak vannak hagyományai a 
megyében 

   

A megyével szorosan összekapcsolódik a 
víziturizmus 

   

Csak a Tisza-tó jelentős turisztikai helyszín    

A megye kulturális rendezvényei jól ismertek    

A megye gasztronómiája jellegzetes, meghatározó    

A megye zenei programja gazdag    

A megyét természeti értékei miatt fel kell keresni    

Szolnokot mindenképpen meg kell nézni    

A megyében sok a hangulatos település    

A turisták helyi tájékoztatása (információs táblák) 
megfelelő 

   

10. Mire költött a megyében tartózkodása alatt? 
A. Szállásra………………………………….Ft 

B. Étkezésre…………………………………Ft 

C.  Szabadidős programokra…………………Ft 
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11. Hogyan teljesülnek a várakozásai? 

A.  Jobbat kaptam, mint vártam 

B.  Azt kaptam, amit vártam 

C.  Kevesebbet kaptam, mint vártam 

 
12. Mi az első dolog, ami a Szolnok szó hallatán eszébe jut? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
13. Ha már járt Szolnokon, mi a véleménye a városról? 

1= rossz 2=elfogadható   3=megfelelő 4=jó 5=kiváló 6=nem tudom/nem jártam 
 

 1 2 3 4 5 6 

A város megközelíthetősége       

A tömegközlekedés       

Szálláshelyek kínálata       

Szálláshelyek színvonala       

Vendéglátás színvonala       

Programkínálat, rendezvények       

Szórakozási lehetőségek       

Fürdők szolgáltatásai, állapota       

Műemlékek, múzeumok, látnivalók       

Köztisztaság       

Közbiztonság       

Helyiek vendégszeretete, segítőkészsége       
 

14. Mit talál vonzónak Szolnokon? Az alábbi állításokkal mennyire ért egyet? 
 

 Egyetértés foka 

 Teljesen 
egyetért 

Részben 
egyetért 

Nem ért 
egyet 

A város kedvelt üdülőhely    

Kellemes élmény egy séta a Tisza-parton    

A Tiszaliget vonzó környezet pihenésre, 
kikapcsolódásra 

   

A város kulturális élete gazdag, kulturális 
rendezvényei jók 

   

A város zenei programja gazdag    

A Színház jól ismert, vonzó program    

Sportolási lehetőség jó a városban    

Sok program, látnivaló van a városban    

Hangulatos vidéki város    

Nyüzsgő nagyváros    

Szolnok a Tisza fővárosa    

Egyéb, éspedig…………………………………    

15. Legjobb dolog/élménye Szolnokkal kapcsolatban? 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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16. Legrosszabb dolog/élménye Szolnokkal kapcsolatban? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
17. Milyen élményekkel, tapasztalattal távozik a megyéből? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 
18. Szándékozik-e visszatérni a megyébe turistaként? 

A.  Igen 

B.  Nem 

 
19. Neme? 

A.  Férfi 

B.  Nő 

 
20. Életkora? 

A.  -20 

B.  21-30 

C.  31-40 

D.  41-50 

E.  51-60 

F.  61- 

 
21. Mennyi családjában az egy főre jutó átlagjövedelem? 

A.  50 ezer Ft alatt 

B.  50-100 ezer Ft 

C.  100 ezer Ft felett 

 
22. Lakóhelye:…………………………………..település 

 
23. Egyéb észrevételek: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Köszönjük válaszait! 

 
 

2.1.2.5. Primer kutatások az Interneten 
 

 
 

Az utóbbi idők izgalmas kérdése, hogyan bonyolíthatók le primer kutatások az Interneten 

keresztül, milyen témák vizsgálatára, milyen minták esetében használható ez az új eljárás. A 

kilencvenes  évek  második  felében  bebizonyosodott,  hogy  bizonyos  kutatási  témák  és 
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vizsgálati alanyok körében az Internet megfelelő helyszín és eszköz a megkérdezéses és 

megfigyeléses vizsgálatok lebonyolítására. 

A primer kutatások lebonyolításánál az alapsokaság az Internetet gyakran és rutinosan 

használók tábora, amelynek összetételéről nincsenek pontos adatok, épp ezért a fogyasztói 

piacon többnyire szükséges reprezentatív minta választására sincs mód. Ezen felül az Internet 

esetében is lesz mindig olyan réteg, amelyet nem lehet elérni. A piackutatók által gyakran 

hangoztatott   ellenérv   az   on-line   kutatásokkal   szemben   az   önkiválasztás   problémája, 

különösen a webes felméréseknél. (Csak az a személy kérdezhető és figyelhető meg, aki 

rákattint az adott linkre, illetve oldalra.) A válaszadók számát tovább csökkentheti, hogy a 

vizsgálatban való részvételhez technikai ismeretekre van szükség (kérdőív kitöltése, 

fájlkezelés). 
 

Az Interneten keresztüli vizsgálatok lebonyolításának módjai 

Az Interneten keresztüli vizsgálatok lebonyolításának több módja van. A közöttük történő 

választás befolyásolja a vizsgálatba vont alanyok körét, a mintát, a visszaérkezés gyorsaságát, 

a válaszok minőségét, és a beérkezett adatok feldolgozásának menetét. 
 

E-mail: 

Megkérdezéses  vizsgálatok  esetében  gyakran  használt  eszköz  az  e-mail.  Az  e-mailben 
kiküldött kérdőív rendkívül széles körhöz juttatható el. Az e-mail címek a turisztikai 

vállalkozás, desztináció adatbázisából kiemelhetők, ill. léteznek e-mail címek keresésére 

szolgáló ún. „telefonkönyvek‖, azonban ezek gyakran önkéntes alapon működnek (aki akarja, 

felteheti a címét), s ebben az esetben nem teljes körűek, naprakészségük vitatható. A 

kérdőívszerkesztés szempontjából ez a legegyszerűbb módszer, azonban az e-mailben küldött 

kérdőív nem lehet bonyolult és komplex. 

Az e-mailben bonyolított megkérdezéses vizsgálatok előnyei ellensúlyozhatják a hátrányokat. 

A hagyományos módszerekhez mérten sokkal olcsóbban, gyorsabban és egyszerűbben 

elvégezhetők (mind a postázás, mind a feldolgozás), a kérdőív kitöltése a válaszadótól nem 

igényel különösebb technikai ismereteket. 
 

HTML űrlapok („forms”) 

A  HTML  világszabvány  lehetővé  teszi,  hogy  olyan  egyszerű  űrlapokat  (kérdőíveket) 
helyezünk el web-oldalakon, amelyeket a billentyűzet és az egér használatával egyszerűen ki 

lehet  tölteni,  s  nem  kíván  a  válaszadótól  különösebb  számítástechnikai  ismereteket.  A 

módszer kockázata: nem biztos, hogy megfelelő nagyságú mintát érünk el. A válaszadási ráta 

növelhető, ha valamilyen ösztönzőt használunk. Az ilyen módon továbbított kérdőív letöltése 

időt igényel, ami a válaszadó költsége, valamint megfelelő hardverkapacitásokat kíván. 

Probléma lehet az is, hogy az alkalmazott böngésző nem feltétlenül kompatibilis a HTML 

kérdőívvel. Az előző módszerekhez képest hátránya, hogy nem minden e-maillel rendelkező 

ember  csatlakozik  a  www-re,  bár  ez  a  szempont  egyre  kevésbé  lényeges  a  www 

használatának gyors terjedése miatt. A weben keresztül végzett felmérés egésze 

automatizálható:  a  válaszoló  rákattint  a  válaszra,  az  adat  megjelenik  egy  fájlban,  és  az 

elemzés azonnal indítható. Így biztosítva van az adatok integritása (sértetlensége) és jó 

minősége, mivel a kézi feldolgozás, illetve adatbevitel során felmerülő hibalehetőségek nem 

fordulhatnak elő. Meg kell oldani az adatok védelmét, a weben történő adattovábbítás 

biztonsági   kérdéseit   még   nem   mindenütt   oldották   meg,   ill.   a   válaszadó   által   nem 

ellenőrizhető, hogy megoldották-e. A módszer előnyei közé tartozik a válaszadók nyomon 

követhetősége. Mérni lehet, hányan látták a kérdőívet, hányan hagyták félbe, illetve töltötték 

ki. 
 

Szoftverek 
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Szoftvereket tölthetünk le, illetve vásárolhatunk, amely képes a kutatói munka minden fázisát 

támogatni, a kérdőívszerkesztéstől kezdve az adatbevitelen vagy interjúkészítésen keresztül a 

táblák, grafikák szerkesztésig és a jelentés elkészítéséig 
 

Az interneten történő megkérdezéses vizsgálatoknak sok előnye és hátránya is van a 

hagyományos vizsgálatokhoz képest. 

A  vizsgálatok  előkészítésénél  és  lebonyolításánál  figyelembe  kell  venni  a  következő 

sajátosságokat: 

 Az interaktivitás miatt hatékonyan összekapcsolható az információnyújtás és –szerzés 

folyamata ugyanazon a csatornán belül. 

 A   válaszadók   névtelenségének   biztosítása   mellett   gyorsan   és   teljes   körűen 

végrehajthatók a vállalati belső PR tevékenység javítását szolgáló felmérések. 

 A  közeljövőben  végezhető  lesz  teljes  körű  felmérés  vállalatok  körében,  hiszen 
valószínűleg mindenkinek lesz Internet elérése. 

 A technikai megoldások miatt a hiányosan vagy hibásan kitöltött kérdőívek száma 
minimálisra csökken. A válaszok valósághűsége azonban korlátozottan ellenőrizhető. 

 A kérdőívek szerkesztésénél meg kell felelni a technika igényeinek (e-mail, web). 

 Nehéz,  vagy  bizonyos  esetekben  nem  lehet  reprezentatív  mintát  összeállítani.  Az 

alapsokaság valóban azokra az egyénekre és vállalatokra korlátozódik, akik, illetve 

amelyek az Internetre kapcsolódnak. Speciális célcsoportok és témák vizsgálatánál 

vitathatatlan az alkalmassága, ha a vizsgált csoport nagyjából egybeesik az Internet- 

felhasználókkal. 

 Gyakran  elhangzó  ellenérv  a  weben  végrehajtott  megkérdezéses  vizsgálatokkal 

szemben az önkiválasztás problémája (a potenciális válaszolók közül a téma iránt 

érdeklődők, vagy nyitottabb, aktívabb emberek válaszolnak), ami az eredmények 

hasznosítását korlátozza. 

 Nem tudjuk ellenőrizni, valóban a keresett személy válaszolt-e kérdéseinkre, vagy 

sem. Ez kivédhető panelvizsgálat vagy előre értesített minta esetében, ahol kérhetünk 

a válaszadótól azonosító adatokat. 

 Bizonyos  esetekben  a  válaszolási  ráta  növelése  érdekében  alkalmazott  ösztönzők 

elmaradhatatlan kellékek, mivel a hagyományos felmérésekkel szemben nemcsak a 

válaszoló idejét „raboljuk‖,  hanem számolni kell a válaszadó költségeivel is 

(rendszerbe lépés költsége, telefonköltség, míg kitölti a kérdőívet vagy letölti a fájlt, 

adatforgalom, adattárolás után fizetett díj, stb.) (HOFFMANN et al., 2000) 
 

 
 

2.1.3. Környezetelemzés 

A  kistérségek/települések  turisztikai  tervének  kidolgozása  is  igényli  az  átfogó 

helyzetelemzést. 
 

Az elemző munka során szükséges: 

 a település turisztikai adottságainak, vonzerőinek, a turizmus szempontjából erős és 

gyenge tényezőinek meghatározása, 

 a makro- és a mikro- (azaz a piaci-) környezetből adódó lehetőségek és veszélyek 

áttekintése, majd ezek alapján 

 a „hol tartunk?‖, „jelenleg mennyire attraktív, vonzó a kistérség, a település a hazai és 

a külföldi turisták körében?‖, „milyen az imázsunk?‖ stb. kérdések megválaszolása. 
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2.1.3.1. A belső környezet elemzése 
 
 

A belső környezeti erősségeknél és a gyengeségeknél minden tényezőt, amellyel a kistérség, a 

település rendelkezik, szükséges a turizmus szempontjából minősíteni. A minősítésnél a 

hangsúlyt a kistérség egésze és települései turisztikai versenyképességi tényezőire célszerű 

helyezni, az alábbi szerkezetben: 

 a  turisztikai  kínálat  vonzerő  tényezőinek  „leltárszerű‖   felmérése  és  minősítése 

(természeti, építészeti, társadalmi-kulturális, gazdasági, ipari, mezőgazdasági, 

környezetvédelmi, általános – közlekedési, hírközlési, közmű ellátási, egészségügyi, 

oktatásügyi, közbiztonsági – és turisztikai infrastrukturális adottságok) 

 a régió turizmusában betöltött jelenlegi szerep (a kínálat és a realizált kereslet alapján) 

 a  turisztikai  kínálat  ismertsége  (filozófia,  egyedi  arculat,  referencia-információs 

kiadványok és ezek terjesztési csatornái, marketingkommunikációs aktivitás, image 

stb.) 

 a turisztikai kínálat megközelíthetősége (a közlekedési infrastruktúra kapcsolódása az 

országos rendszerekhez). 
 

A  turisztikai  kínálat  tényezőinek  vizsgálatát  az  alábbiak  szerint  javasoljuk  (TASNÁDI, 

1999b): 

Természeti adottságok: 

 földrajzi fekvés 

 éghajlat 

 domborzati viszonyok 

 vízrajzi viszonyok 

 ásványi anyagok, energiahordozó források 

 gyógyvíz (hozam, összetétel, gyógyhatások) 

 termálvíz 

 nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület 

 állat- és növényvilág 

 dűlő-utak rendszere stb. 
 

Építészeti környezet: 

 városiasodás foka 

 lakóhelyi környezet 

 építészeti kultúra 

 népi építészet 

 műemlékek 

 ipari-, mezőgazdasági-, szolgáltatási építmények stb. 
 

Ipari-, mezőgazdasági környezet: 

 környezetszennyezés: levegő-, talaj-, vízszennyezés, zajártalom stb. 
 

Társadalmi, kulturális környezet: 

 helyi foglalkoztatottság és szerkezete, munkanélküliség 

 oktatás-képzés (igények, lehetőségek) 

 szabadidőtöltés módja 

 sportolási lehetőségek, sport kapcsolatok 

 egyesületi-klubélet 

 lakosság   turizmushoz   való   viszonya   (vendégfogadó   tudat   –   vendégbarátság, 

érdekeltség a vendégforgalomban) 

 a turizmus területén dolgozók szakmai és nyelvi felkészültségi színvonala 
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 kulturális adottságok (intézmények, rendezvények, kapcsolatok), folklór, 

művészettörténeti hagyományok – emlékek 

 turizmus és társadalmi tűrőképesség stb. 
 

A társadalmi adottságok tekintetében célszerű a helyi társadalom turizmushoz való viszonyát 

tisztázni a település „multiplikátor-személyiségei‖, a helyi lakosság, az üdülőtulajdonosok, a 

helyi vállalkozók körében végzendő mélyinterjúkkal és kérdőíves felmérésekkel. 
 

Gazdasági környezet: 

 helyi gazdaságpolitika 

 költségvetés, pénzügyi erőforrások, helyi adók és ezek felhasználási rendszere 

 a település gazdasági szerepe 

 a gazdaság szerkezete, munkahelyek 

 a település gazdasági kapcsolatai (vásárok, kiállítások) 

 kereskedelmi ellátottság 

 pénzügyi szolgáltatások (banki és biztosítási vállalkozások) 

 konferenciaszervezési feltételek 

 vállalkozási aktivitás 

 területfejlesztési programok 

 helyi turizmuspolitika stb. 
 

Általános infrastrukturális helyzet: 

 a kistérség, a település megközelíthetősége, közlekedési kapcsolata 

 közlekedés 

 hírközlés, tömegkommunikáció 

 közművek 

 egészségügy 

 oktatás 

 közbiztonság 

 hulladékgyűjtés, -tárolás, -hasznosítás stb. 
 

Turisztikai infrastruktúra: 

 kereskedelmi és nem kereskedelmi szálláshelyek 

 gyógyturizmus létesítményei 

 éttermek, pincészetek 

 szabadidős létesítmények 

 utazásszervező és -közvetítő utazási irodai vállalkozások 

 programszervezők stb. 
 

A kistérség, a település társadalmi, gazdasági megtartó erejének minősítése: 

 életminőség 
 

Településismertség, image: 

 a kistérség, a település egésze, mint turisztikai célhely 

 a turisztikai vállalkozások és 

 ezek ajánlatai tekintetében. 
 

 
 

2.1.3.2. Makrokörnyezeti áttekintés 

A makrokörnyezet áttekintésénél fontos feladat a törvényhozás, az állami befolyásolás, 

kiemelten a gazdaságjogi szabályozás és a turizmus kapcsolatának összefoglaló vizsgálata, 

vagyis az, hogy a hatályos jogszabályok mennyiben támasztják alá a turizmus fejlesztését. 
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A gazdasági környezet tekintetében kiemelendő a gazdaságpolitika, a költségvetési politika, a 

nemzetgazdaság fejlődése, a konjunkturális helyzet, a hazai és a küldőpiaci árszínvonal, az 

infláció és az árfolyamok alakulása, a deviza-, valuta-, útlevél-, vámelőírások, a nemzeti 

szintű információs és kommunikációs aktivitás. A társadalom tagjai körében az értékek és 

normák változása tapasztalható, amely a turisztikai szolgáltatások iránti keresletre is hat. A 

kereslet várható fejlődési irányai tekintetében a turisták körében várhatóan növekszik az 

egészségtudatosság (területei: táplálkozáskultúra, mozgáskultúra, gyógyászati kultúra), a 

környezettudatosság (területei: környezetszennyezés csökkentése, intakt természet és intakt 

kultúra megőrzése), az ismeretek, társadalmi kapcsolatok bővítésének, a szabadidő tartalmas 

eltöltésének igénye, a független, önálló életstílus-felfogás, az élmény és élvezetorientáció. 

Ezek a kereslet szerkezetének jelentős változására utalnak: növekszik az életminőség-orientált 

turisták száma és aránya, kikényszerítvén a kínálat átstrukturálását. E változásoknak a termék- 

, szolgáltatás csomagok továbbfejlesztésben tükröződni kell. A viszonylag gyors 

reakciókészségű   kistérségek,   települések   versenyelőnyre   tehetnek   szert.   A   társadalmi 

környezet tekintetében fontos továbbá a küldőpiacok iskolai szünidő szabályozásának, utazási 

divatirányzatainak,  utazási  intenzitásának,  szabadidő  töltési  módjának  ismerete,  kultu rális 

viszonyainak az ismerete. (BERNÁTH, 2005) 
 

 
 

2.1.3.3. Mikro- azaz piaci környezet elemzése 

 
A mikro-, a piaci környezet tekintetében két tényezőrendszer vizsgálatának fontossága 

emelendő ki: a realizált és a potenciális kereslet, továbbá a versenytársak (= a versenytényezőt 

jelentő  szomszédos  kistérségek,  települések)  piaci  aktivitásának  elemzése.  E  helyen  a 

szállítók és a szakmai, fogyasztói érdekképviseleti szervezetek vizsgálatának fontosságára 

csak utalunk. A piacismerettel összefüggésben joggal vetődnek fel olyan kérdések, hogy 

kistérségek, települések turisztikai vezetése – ha ez létezik – tudja-e, hogy: 

 hol, mikor, milyen nagyságrendben és szerkezetben jelentkezik a kereslet? 

 milyen szolgáltatásokat igényelnek a potenciális turisták és milyen ár fogadtatható el a 

szolgáltatásokért? 

 milyen eszközökkel, módszerekkel lehet megőrizni és bővíteni a törzsvendégkört? 

 milyen munkamegosztást, együttműködést alakít ki a kistérség, a település turisztikai 

vállalkozásaival az információs és kommunikációs aktivitás tekintetében a 

legkedvezőbb hatás elérése érdekében? stb. 
 

A település jelenlegi és várható turisztikai látogatottsága tekintetében szükséges: 

 a realizált kereslet elemzése és 

 a turizmus várható fejlődési irányai és a kistérségi/települési adottságok alapján a 

potenciális kereslet elemzése. 
 

Az elemzés alapvető információs forrását a szekunder adatbázisok, a szálláshely statisztikák 

jelentik: a realizált kereslet nagysága, összetétele, kapacitások kihasználtsági szintje és egyéb 

jellemzői tekintetében. A kistérségi/település szintű realizált keresletet jellemző statisztikai 

adat megszerzése, összeállítása sok esetben gondot okoz. Meglétük lehetővé teszi a dinamikus 

és a megoszlási – összetételi – viszonyszámok számítását, így például az alábbiak 

tekintetében: 

 igénybevett   szálláshelyfajták   (vendégek   száma,   vendégéjszakák   száma,   átl agos 

tartózkodási idő, költés) 

 külföldi és magyar vendégek számának és megoszlásának alakulása 

 külföldi vendégek országonkénti megoszlása 

 magyar vendégek főváros és megyénkénti megoszlása 
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 átlagos tartózkodási idő viszonylatonként 

 vendégek nemenkénti, kor, iskolai végzettség, foglalkozás, tartózkodási cél szerinti 

megoszlása 

 csoportosan érkezett vendégek aránya 

 üdülő (4 napnál hosszabb ideig tartózkodó) vendégek aránya stb. 
 

A versenykörnyezetnél tisztázandó, hogy 

 mely kistérségek, települések a legveszélyesebb versenytársak 

 mik a céljaik, milyen eszközökkel, módszerekkel dolgoznak 

 melyek az erős és gyenge pontjaik 

 hogyan használják ki turisztikai adottságaikat és a piaci lehetőségeket. 
 

A  versenykörnyezet  elemzése  nem  egyszerű,  hiszen  a  saját  kistérség,  település 

teljesítményivel való egybevetést nehezítik a nem kielégítő mennyiségű és mélységű 

statisztikai adatok. Könnyebb feladatnak tűnik a marketing-mix elemei közül a szolgáltatás- 

csomagok, az árak és a kommunikációs aktivitások összehasonlító elemzése a kiadványok 

alapján. A hagyományos közvetlen és közvetett értékesítési csatornák, helyek értékelése 

szintén nehezebb. Ugyanakkor az online-marketing aktivitások szintén követhetők. A 

versenytársak  esetében  az  együttműködési  és  a  munkamegosztási  lehetőségek  is 

átgondolandók (pl. a turizmus integrált rendszere működtetésében való részvétel alapján stb.) 

(TASNÁDI, 1999b). 
 

Az elemzések számos területen szolgáltatnak adatokat, véleményeket a desztináció, a 

versenytársak adottságairól, előnyeiről és a fogyasztói elvárásokról. Az összefoglaló elemzés 

célja, hogy kiemelje a legfontosabb meghatározó pontokat, stratégiai tényezőket, 

lehetőségeket. Az elemzés számos módszere közül a SWOT analízis és a portfólió-elemzés a 

leggyakoribb. 
 

2.1.3.4. A SWOT analízis (GYELV elemzés) 
 
 

Erősségek (Strenghs): belső, akár tervezett, akár véletlen forrásból származó előnyök, amely 

megjelenik a vállalkozás/desztináció piac-termék portfóliójában, illetve a versenytársakkal 

való összehasonlításban (például dinamikusan fejlődő piacon magas piaci részesedéssel 

rendelkező termék, jó területi elhelyezkedés, stb.). 
 

Gyengeségek (Weaknesses): belső forrásból származó hátrányok, amely megjelenik a 

vállalkozás/desztináció piac-termék portfóliójában, illetve a versenytársakkal való 

összehasonlításban (rossz kilátással rendelkező piacon növekvő részesedésű termék, gyenge 

ország image, stb.). 
 

Lehetőségek  (Opportunities):  származhatnak  egyrészt  a  szervezet/desztináció  által 

közvetlenül befolyásolt területekről, másrészt a külső marketing környezetből (például 

jelentősebb események, növekvő érdeklődés a kulturális turisztikai termékek iránt, stb.). 
 

Veszélyek (Threats): származhat a szervezeten/desztináción belülről, vagy a marketing 

környezetből (például új desztinációk megjelenése a turisztikai kínálatban, növekvő 

üzemanyag árak, stb.). 
 

Az erősségek – gyengeségek a jelen állapot jellemzésére szolgálnak, míg a lehetőségek – 

veszélyek a folyamatok alakulásának jövőbeli kimenetei. Az erősségek – gyengeségek 

meghatározásánál fontos szempont, hogy nem önmagukban létezőek, hanem a versenytárs 
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desztinációkhoz viszonyítva értelmezhetők. Fontos az is, hogy a SWOT analízisben olyan 

tényezőket vegyünk figyelembe, amelyeket a célcsoportok hangsúlyoznak. 

Az összefoglaló elemzéskor a részleteket kevésbé vesszük figyelembe. Elsősorban az 

általánosítható, s éppen ezért gyakran kevésbé konkrét, fő tényezők, stratégiai jelentőségű 

elemek jelennek meg. Ezekre a stratégiai területekre külön – külön SWOT analízist 

készíthetünk. 
 

9. példa: A magyarországi turizmus SWOT elemzése 
 
 
 
 

Beutazó turizmus 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Jó turisztikai adottságok a városlátogató és a 
kulturális turizmusban (elsősorban Budapest, 

illetve más vidéki városaink), az 

egészségturizmusban, valamint a 

hivatásturizmust tekintve. 
 

Balaton: Közép-Európa legnagyobb, édes 

vizű, családi üdülésre kiválóan alkalmas tava 
 

Nemzetközi színvonalú kulturális és 

sportesemények, rendezvények 
 

Előnyös földrajzi fekvés 
 

Kedvező éghajlat 
 

Jó megközelíthetőség 
 

Kedvező ár-érték arány 
 

Megfelelő színvonalú és mennyiségű 

szálláshelyek a leglátogatottabb 

desztinációkban 
 

Hagyományos turisztikai desztináció 

A világszinten is kiemelkedő attrakciók 
hiánya 

 

Budapest-központúság, erős területi 

koncentráció 
 

Budapesten és a Balatonon kívül nincs 

általánosan ismert és jól értékesíthető 

turisztikai desztinációnk 
 

Erős időbeli koncentráció 
 

Egyes vidéki desztinációkban a megfelelő 

színvonalú szálláshelyek hiánya 
 

Hiányzó vagy nem elegendő kapacitású légi 

összeköttetés bizonyos küldőpiacok esetében 
 

A vidéki repterek hiánya/működésének 

nehézségei 
 

A közúti és vasúti közlekedés hiányosságai 
 

A Duna és a Tisza kihasználatlansága 
 

A vendégszeretet hiányosságai 
 

A szolgáltatók hiányos nyelvtudása 
 

A nemzeti turisztikai marketingre fordítható 

költségvetés korlátozottsága 
 

Markáns, pozitív országkép hiánya 

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

A szomszédos és közeli küldőpiacok 
esetében a közeli úti célok növekvő 

népszerűsége 

A lakosság szabadon elkölthető 
jövedelmének csökkenése, növekvő 

árérzékenység 
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Az egészségturizmus iránti kereslet 

növekedése 
 

A kulturális turizmus iránti kereslet 

növekedése 
 

Az egyedi szolgáltatások/termékek iránti 

igény növekedése 
 

A TDM szervezetek megalakulásával a 

területi alapon szerveződő együttműködések 

és marketing erősödése 
 

EU-s forrásokból megvalósuló fejlesztések 
 

A 2010 folyamán megvalósuló kiemelt 

projektek 
 

Pécs 2010 
 

A 2008-ban bevezetett turisztikai márka 

következetes építése 
 

A turisztikai partnerekkel való egyre 

szorosabb együttműködés 
 

Más szakterületekkel való javuló 

együttműködés 
 

Az új kommunikációs eszközök, például a 

web 2.0 alkalmazása 

A 2.-3. utazások (jellemzően 

városlátogatások) számának csökkenése 
 

A vállalatok költségtakarékossága miatt az 

üzleti utazások visszafogása 
 

A légikapacitások és a légi összeköttetések 

számának csökkenése 
 

A low-cost légitársaságok működésének 

bizonytalansága 
 

A versenytársak fokozott 

marketingtevékenysége 
 

Relatíve olcsó utazás a távoli desztinációkba 
 

A H1N1 vírus elterjedése miatt a külföldi 

utazások elhalasztása 
 

A hitelezés visszafogása és a vállalatok 

tőkeszegénysége miatt a turisztikai 

fejlesztések lelassulása 
 

A gazdasági helyzet miatt az infrastrukturális 

fejlesztések lelassulása 
 

A nemzeti turisztikai marketingre fordítható 

költségvetés reálértékének csökkenése 

 

Forrás: Marketingstratégia 2010-2010 
 

Mint már említettük, hogy a swot analízist a turisztikai desztinációk gyakran alkalmazzák, 

elsősorban a helyzetelemzés lezárásaként emelik ki azokat a tényezőket a stratégiai célok, 

alprogramok meghatározásához. 
 

Belföldi turizmus 
 

ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK 

Változatos turisztikai adottságok 
 

Magyarország mint turisztikai úti cél egyre 

kedvezőbb imázsa a magyar lakosság 

körében 
 

Jó ár-érték arány 
 

Biztonság 
 

Anyanyelvi környezet 

Bizonyos turisztikai termékek (például 
tengerpart, magas hegyek) hiánya 

Időbeli és térbeli koncentráció A 

vendégszeretet hiányosságai Jellemzően 

régión belül történő utazások A 

turisztikai kis- és középvállalkozások 

tőkeszegénysége 
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Kis távolságok  

LEHETŐSÉGEK VESZÉLYEK 

A gazdasági válság miatt a közeli úti célok 
növekvő népszerűsége 

 

A belföldi turizmus imázsának javulása, 

presztízsének növekedése 
 

Egyes lakossági szegmensekben a magasabb 

színvonalú szolgáltatások iránti igény 

növekedése 
 

A témaévek kapcsán a turisztikai szakmával 

és a társterületekkel való együttműködés 

javítása 
 

A TDM szervezetek megalakulásával a 

területi alapon szerveződő együttműködések 

és marketing erősödése 
 

EU-s forrásokból megvalósuló fejlesztések 
 

A turisztikai partnerekkel való egyre 

szorosabb együttműködés 
 

Más szakterületekkel való javuló 

együttműködés 
 

Az új kommunikációs eszközök, például a 

web2.0 alkalmazása 

A lakosság szabadon elkölthető 
jövedelmének csökkenése, növekvő 

árérzékenység 
 

Az üdülési csekk megadóztatása miatt a 

csekkértékesítés csökkenése 
 

A vállalatok költségtakarékossága miatt az 

üzleti utazások visszafogása 
 

A szolgáltatások minőségének romlása 
 

A hitelezés visszafogása és a vállalatok 

tőkeszegénysége miatt a turisztikai 

fejlesztések lelassulása 
 

A gazdasági helyzet miatt az infrastrukturális 

fejlesztések lelassulása 
 

A nemzeti turisztikai marketingre fordítható 

költségvetés reálértékének csökkenése 
 

A versenytársak erős marketingtevékenysége 

 

 
Ezután a kiemelt termékek (Budapest és környéke, Balaton, Kulturális turizmus, Fesztiválok 

éve/eseményturizmus,  Egészségturizmus,  Hivatásturizmus,  Falusi  turizmus,  Ökoturizmus, 

Bor és gasztronómia, Sportturizmus) részletes, SWOT elemzését is elkészítették . 
 

 
 
 

Más módszertani megközelítésben is elkészíthetjük a SWOT analízist. 
 

10. példa: Bemutatjuk az Észak-magyarországi régió turizmusfejlesztéshez készített SWOT 

analízis  egyszerűsített  formáját,  amely  más  tagolást  mutat,  mint  az  ország -marketinghez 

készített SWOT analízis. 
 

Vonzerők ERŐSSÉG KIHASZNÁLÁS 

 Természeti: 

Épített: 
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 Kulturális örökség: 

 
Kiemelkedő rendezvények: 

 

GYENGESÉG KIKÜSZÖBÖLÉS 

Természeti: 

Épített: 

Kulturális örökség: 

 
Kiemelkedő rendezvények: 

 

 

Turisztikai szolgáltatások ERŐSSÉG KIHASZNÁLÁS 

 Szállás: 

Vendéglátás: 

Programszervezés: 

 

 

GYENGESÉG KIKÜSZÖBÖLÉS 

Szállás: 

Vendéglátás: 

Programszervezés: 

 

 

Egyéb pénzügyi, egészségügyi, 

személyes és kommunikációs 

szolgáltatások 

ERŐSSÉG KIHASZNÁLÁS 

  

GYENGESÉG KIKÜSZÖBÖLÉS 
 

  

Infrastruktúra ERŐSSÉG KIHASZNÁLÁS 

 Alap: 

Közlekedés: 

Turisztikai: 

Környezeti: 

 

 

GYENGESÉG KIKÜSZÖBÖLÉS 

Alap: 

Közlekedés: 

Turisztikai: 

Környezeti: 

 

 

Humánerőforrás: 

szakképzettség, nyelvtudás, 
kulturáltság, vendégszeretet, 

közbiztonság 

ERŐSSÉG KIHASZNÁLÁS 

  

GYENGESÉG KIKÜSZÖBÖLÉS 

  
 
LEHETŐSÉGEK KIAKNÁZÁSI MÓDJUK 
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VESZÉLYEK ELKERÜLÉSI MÓDOK 

  
 

 
PEST elemzést is készíthetünk, ahol a politikai, gazdasági, társadalmi és technológiai 

tényezőket értékeljük (political factors, economic factors, social faktor, technology factors). 
 

Egyes szakirodalmak a makrokörnyezet értékelését hat területen vizsgálják: a demográfiai, a 

gazdasági, a természeti, a műszaki, a politikai-jogi és a szociális-kulturális környezet. 
 

A demográfiai folyamatok közül a világméretű népességnövekedés, a kor-, etnikai és 

képzettségi összetétel változása, a nem hagyományos családok terjedése, a népesség nagy 

arányú földrajzi átrendeződése és a tömegmarketing helyett a célpiaci, mikromarketing 

előtérbe kerülése emelhető ki. 

A turisztikai deszninációk számára elsősorban a küldő piacok demográfiai jellemzői, illetve 

az abban bekövetkező változások figyelemmel követése szükséges. A demográfiai jellemzők 

és változásainak feltárása a szegmentálás és a célcsoportképzés folyamatában elengedhetetlen. 
 

A gazdasági életben elsősorban a jövedelemeloszlásra, a megtakarításokra, az eladósodásra és 

a hitelhez jutás feltételeire kell figyelni. 

A   gazdasági   élet,   illetve   annak   eseményei   számos   kihívást   jelentenek   a   turisztikai 

desztinációk számára. A gazdasági környezet tulajdonképpen versenykörnyezete a turisztikai 

desztinációknak. 
 

A természeti környezetből a nyersanyagforrások kimerülése, a növekvő energiaköltségek, a 

szennyeződés és a kormányok fokozódó környezetvédelmi szerepvállalása befolyásolja a 

piacot. 

A turisták megjelenése (száma, turisztikai tevékenysége) elsősorban a desztináció természeti 

környezetét terheli. Itt fontos annak feltárása, hogy mely tevékenységek kerülendők, illetve a 

fenntartható fejlesztésnek milyen lehetőségeit célszerű biztosítani az adott desztinációban. 
 

A technológiai környezetben a műszaki fejlődés felgyorsulása, az innovációs lehetőségekre, a 

változó K+F költségekre, valamint a növekvő szabályozásra hívjuk fel a figyelmet. 

Az  korszerű  információtechnológia  alkalmazása  a  turisztikai  desztinációk  számára  is 

számtalan előnyt biztosíthat, a web2 alkalmazások a marketingkommunikációban teljesen új 

lehetőségeket nyitott a turisztikai desztinációk számára. 
 

A politikai-jogi környezetből az egyre szaporodó jogszabályok és a különböző 

érdekérvenyesítő csoportok aktivitása befolyásolja a marketingtevékenységet. 

A túlszabályozottság, a túlzott mértékű adminisztrációs terhek a turisztikai desztinációk 

számára is megterhelő. A turizmus törvény megszületése várhatóan stabilabb, átláthatóbb 

szabályozó környezettel segíti majd a turisztikai desztinációkat. 
 

A szociális-kulturális környezetből kiemelésre kívánkozik, hogy meg kell érteni az emberek 

önmagukhoz, egymáshoz, az intézményekhez, a társadalomhoz, a természethez és a 

világmindenséghez való viszonyát; a termékeket hozzá kell igazítani a társadalom alap - és 

másodlagos értékeihez; a marketingtevékenységet a társadalom valamely szubkulturális 

csoportjára kell irányítani. 

A szociális-kulturális környezet részeként értelmezzük a vendégfogadói attitűdöt, a 

vendégszeretetet,  amely  kiemelt  jelentőségű  a  turisztikai  desztinációk  sikerességéb en.  A 

TDM-ek számára is fontos feladat, hogy szükség esetén a lakosság turizmus iránti attitűdjét 
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befolyásolják, amelyhez a társadalmi marketing többrétegű termékfelfogását alkalmazhatjuk 

(KÖNYVES, 2011). 
 
 
 

2.2. Tervezési módszerek alkalmazása a desztináció-marketingben 

 
2.2.1. Marketingfolyamat a desztinációban 

 
 

A marketingfolyamat szakaszai 

1.   helyzetelemzés: hol vagyunk most? 

2.   marketingcélok: hová akarunk eljutni? 

3.   stratégia: hogyan jutunk el a célig? 

4.   programok kidolgozása: hogyan biztosítsuk, hogy el is érjük a célt? 

5.   megvalósítás és ellenőrzés: hogyan valósítsuk meg a tervet és győződjünk meg róla, 

hogy elértük a célt? 
 

A stratégiával, illetve annak főbb kérdéseivel az „1.3. A stratégiák szerepe és szintjei‖ c. 

fejezetben már foglalkoztunk, ahol elsősorban a turisztikai desztinációk területi szintű 

stratégiáit mutattuk be. 
 

 
Kistérségek,  települések  turisztikai  marketing  tevékenységének  elméleti  és  módszertani 
kérdései (TASNÁDI, 1999a) 

1.   A stratégiai kistérség/település marketing főbb feladata: 

 A     kistérség/település     célcsoportjainak      meghatározása,     magatartásának, 

problémáinak ismerete. 

 A        kistérség/település        sajátosságainak,        termékeinek/szolgáltatásainak 
megtervezése. 

 A kistérség/település termékei, szolgáltatásai értékesítési rendszere meghatározása. 

 A  kistérség/település  által  előállított  termékek  és  szolgáltatások  jelenlegi  és 

potenciális vásárlóinak ösztönzése. 

 A kistérség/település image-javítása. 

2.   Az integrált vezetési módszer főbb elvei: 

 a fenntarthatóság elve 

 a    turizmus    és    környezetének    kölcsönhatás-vizsgálata    (helyi    lakosság 

életminőségének javítása, a helyi gazdaság szerkezeti problémáinak megoldása, a 

foglalkoztatottság javítása, beillesztés a kistérségi, ill. települési általános 

fejlesztési, rendezési tervekbe, 

 a vezetési folyamat stratégiai és operatív szintjeinek, a megvalósítás feltételeinek 

integrálása. 

3.   A kistérség/település integrált turisztikai marketing menedzsment modellje 
4.   Koncepció: alapelvek és vízió 

 távlati fejlesztési alapelvek 

 cselekvési programok (stratégiai terv és operatív intézkedések terve) 

 nagyléptékű vízió (10-15 év) 

5.   Helyzetelemzés (Belső környezet Makrokörnyezet Mikro (Piaci) környezet) 

6.   Belső környezet elemzése 

 a kínálat vonzerő tényezőinek „leltárszerű‖ felmérése és minősítése 

 a régió turizmusában betöltött jelenlegi szerep (a kínálat és a realizált kereslet 

alapján) 
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 a turisztikai kínálat ismertsége (filozófia, egyedi arculat, kiadványok) 

 a turisztikai kínálat megközelíthetősége 

7.   A turisztikai kínálat tényezőinek vizsgálata 
8.   Makrokörnyezeti áttekintés (törvényhozás, állami befolyásolás és a turizmus 

kapcsolatának vizsgálata) 

 Gazdasági kitekintés 

 Társadalmi kitekintés 

9.   A  mikro  (piaci)  környezet  vizsgálata:  a  realizált  és  potenciális  kereslet  (szekunder, 
primerkutatás), versenytársak. 

 

 
 
 

2.2.2. Marketingcélok meghatározása 
 
Meghatározzuk, hogy milyen termékeket és szolgáltatásokat állítson elő a vállalat és milyen 

piacokon értékesítse azokat. 

A megismert piaci helyzet figyelembevételével a vezetésnek kell meghatároznia a vállalkozás 

jövőre  vonatkozó  terveit,  elképzeléseit.  Minden  vállalkozási  feladat  csak  a  célrendszer 

egészében  értelmezhető.  A  különböző  szinteken  elhelyezkedő  célok  és  az  elérésükhöz 
szükséges  feltételek  állandóan  változnak.  A  külső  és  belső  feltételek  megváltozásának 

hatására átalakulnak a célok, sőt azok fontossága, rangsora is. 
 

A marketingcélok természete 

http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=2374edf2-3d49-47f7-a487- 

ecd7bfecbc12&cid=8a30017f-0e6f-44be-8996-bd54281ea96f 

A célok segítségével határozhatjuk meg, hogy hová akarunk eljutni, mit akarunk elérni. 

Ennek során a marketing középpontjában álló kérdésekre kell válaszolnunk: 

 Kinek az igényeit akarjuk kielégíteni? 

 Milyen igényeket akarunk kielégíteni? 

 Hogyan és mivel tudunk kielégíteni? 

 Miben tudunk jobbat nyújtani versenytársainknál? 
 

A  marketing  célok  tehát  elsősorban  a  célpiacok  feltárására  és  a  vállalkozás  kínálatának 

meghatározására irányulnak. 

A marketing célok mennyiségi és minőségi természetűek lehetnek: 

 mennyiségi célok: piaci részesedés növelése, termékhasználói kör bővítése, új vevők 
toborzása, stb. 

 minőségi célok: márkatudat mélyítése, imázs javítása, stb. 
 

A célok megfogalmazása segítséget nyújt a stratégiaalkotás folyamatához és a 

marketinglehetőségek elemzéséhez. A turizmusban és a vendéglátásban elsősorban a 

gazdaságossági tervcélok állnak előtérben, a marketing tevékenység keretében azonban a 

célokat bővíteni kell. 
 

Piaci célkitűzések 

 Milyen vendégkört kívánunk megcélozni? 

 Mely földrajzi piacokat (kontinenseket, országokat, városokat, falvakat) kell 

megdolgozni? 
 

Szolgáltatási célkitűzések 

 Mely szolgáltatásokat és kinek kell kínálni? 

http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=2374edf2-3d49-47f7-a487-ecd7bfecbc12&amp;cid=8a30017f-0e6f-44be-8996-bd54281ea96f
http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=2374edf2-3d49-47f7-a487-ecd7bfecbc12&amp;cid=8a30017f-0e6f-44be-8996-bd54281ea96f
http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=2374edf2-3d49-47f7-a487-ecd7bfecbc12&amp;cid=8a30017f-0e6f-44be-8996-bd54281ea96f
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 A  turizmus  melyik  fajtájára  kell  a  kínálatot  irányítani?  (üdülés,  üzleti  turizmus, 

kirándulás, stb. 
 

Szükséglet jellegű célkitűzések: 

 Mely szükségleteknek, igényeknek kell megfelelni? 

 Milyen igényeket elégítenek ki a kínált szolgáltatások? (pihenés, szórakozás, stb.) 
 

A célkitűzések hatásai: 

Minőségi hatás (milyen hatást vált ki a kínálatunk? (szájpropaganda) 

 Milyen viselkedést váltunk ki vendégeinkből? (törzsvendégkör kialakulása) 
Mennyiségi hatás: milyen költségvetési, pénzügyi célokat tűztünk ki 

 

 
 
 

2.2.3. Alkalmazott stratégiák 
 
Stratégiák készülhetnek azokra a területekre, amelynek különös jelentősége van a vállalkozás, 

a desztináció életében. A stratégiák a piacra környezetben leginkább piacfejlesztésre és/vagy 

szolgáltatás/termékfejlesztésre fókuszálnak. Az erőforrások hatékony felhasználásával a 

kijelölt jövőkép megvalósítását szolgálják. 
 

A stratégiai célok meghatározásához használhatjuk az - Ansoff (termék – piac) mátrixot, 

amely a 2. ábrán látható alapstratégiákat kínálja a turisztikai vállalkozások számára. Az 

Ansoff-mátrixot általánosan a termékpolitika kialakításának tervezése során szokták 

alkalmazni. 
 

Alapstratégiák: 

 Piac  kihasználása  (Market  penetration):  vállalat  meglévő  termékeinek  helyzetét 

stabilizálja meglévő piacon, növeli a forgalmat 

 Piacbővítés vagy piacteremtés  (Market development): meglévő  termékek  piacának 

kiszélesítésére, ill. új piacok szerzése 

 Termékfejlesztés és piaci rések feltárása (Product development): meglévő piacon új 

szolgáltatások bevezetésével eddig ki nem elégített vagy látens kereslet (piaci rést) 

megcélzása 

 Diverzifikáció (Diversification): új termékek kínálatával új piacon történő fellépés 
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2. ábra: Ansoff (termék – piac) mátrix 
Forrás: WTO (2007) 

A termékpolitika tervezéséhez jól alkalmazható a BCG mátrix, ez az elemzési keret (a GE 

modellel együtt) portfólió értékelési modellként ismert. Ezek feladata, hogy egyes 

termékek/üzletágak nyereségtermelő képességét vizsgálják, tehát a jelenlegi profittermelő 

képességre vonatkozó következtetések vonhatók le belőle. 

A 3. ábrán látható BCG-mátrix elemei a következők (szokványstratégiák): 

 Csillagok:   piaci részesedés magas, forgalom növekvő, magas reklámköltség, 

versenyelőny megőrzése érdekében 

 Fejőstehenek: legnagyobb forgalom, lelassult növekedés, piac közeledik a 

telítettséghez, versenyképesség fenntartása 

 Kérdőjelek: növekvő szakasz, alacsony piaci részesedés, további befektetések vagy 

visszavonás 

 Kutyák: rendszerint veszteséges, le kell írni vagy újabb fejlesztéssel versenyképesség 

helyreállítása 

 

 
 

3. ábra: A BCG (Boston Consulting Group) mátrix, mint szokványstratégia 
Forrás: WTO (2007) 
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Kreatív stratégiák: 

 Eredeti ötletek 

 Új igények felkeltése 

 Régi igények új módon történő kielégítése 

 Márkázás 

 Exkluzív turizmus 
 
 

 
2.2.4. STP folyamata (Segmentation – Targeting – Position) 

 
Piacszegmentáció (Segmentation): 

1.   a szegmentáció ismérveinek kiválasztása és a piac részekre osztása 

2.   a kapott szegmentumok jellemző arculatának kialakítása 

Célpiac kiválasztása (Targeting): 

3. egyes szegmentumok vonzerejének meghatározása 

4. célpiaci szegmentumok kiválasztása 

Pozícionálás (Position): 

5. pozícionálási lehetőségek meghatározása az egyes szegmentumokon 

6. kiválasztott pozícionálási koncepció kidolgozása és tudatosítása piacon 
 

 
 

2.2.4.1. Piacszegmentáció 
 
 

A piacok vevőkből állnak, melyek több szempontból különböznek egymástól igényeik, 

erőforrásaik, földrajzi elhelyezkedésük, vásárlási attitűdjük, stb. alapján. Ezek a csoportok 

többnyire különböző terméket és/vagy marketing-mixet igényelnek. 

A piacot különböző csoportokra, vevőkre bontjuk, vagyis a piacot szegmentáljuk, amelynek 

lépései: 

1.   Szegmentációs szempontok meghatározása, és a piac szegmentációja. 

2.   A szegmentáció eredményeként megkülönböztethető piaci szegmensek jellemzőinek 

kialakítása. 
 

A hatékony szegmentáció követelményei (KENESEI ZS.-KOLOS K.,2007) 

 Hatékonyság:  A  szegmenseknek  olyan  vevőkből  kell  állniuk,  akiknek  az  igényei 

hasonlóak, és különböznek más vevői csoportok igényétől. 

 Mérhetőség: A szegmentáció alapjául szolgáló változóknak és a vevői profiloknak 

mérhetőknek kell lenniük. 

 Nyereségesség: A megcélzott szegmensek számát úgy kell megállapítani, hogy az a 

legnagyobb profitot hozza. 

 Elérhetőség: Az egy szegmensbe tartozó vevőket el kell tudni érni a 

marketingkommunikációs eszközökkel. 

 Alkalmazhatóság:  A differenciált  stratégiát  a  gyakorlatban  is  meg  kell  valósítani, 

ennek fizikai és emberi-erőforrás feltételei is lehetnek. 

 
A szegmentálás alapjai a turizmusban (TASNÁDI) 

 Az utazás célja (belföld-külföld, hivatás-szabadidő) szerint 

 Motivációk, szükségletek (étkezés: gyorsan, gyerekekkel, stb.) szerint 

 Vásárlói/felhasználói viselkedés (egy főre jutó költés, vásárlói gyakoriság, 

médiahasználat, stb.) szerint 
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 Demográfiai  jellemzők  (kor,  nem,  családnagyság,  család  életciklus,  jövedelem, 

foglalkozás, képzettség, vallás, nemzetiség, stb.) szerint 

 Geográfiai jellemzők szerint 

 Pszichográfiai jellemzők, életstílus (például kockázatkerülők és kockázatvállalók, stb.) 

alapján 

 
A szegmentálás főbb jellemzőinek bemutatásához az ETC-UNWTO, Handbook on Tourism 

Market Segmentation, kézikönyve (idézi: Sulyok, 2007: A szegmentáció, mint a turisztikai 

marketing sikertényezője), valamint Horkay: Segédlet és sablon a pozícionálás és 

versenyképességi stratégia elkészítéséhez c. munkáit használtuk fel. 

 
A  turisztikai  szegmentációnak  számos  definíciója,  elméleti  megközelítése  létezik.  Ezek 

többsége az általános marketingelméletre vezethető vissza, amely fogalmak elsősorban az 

áruk, és nem a szolgáltatások speciális jellemzőit figyelembe véve kerültek meghatározásra. 

Maga a szegmentáció alapja, hogy az  áruk/szolgáltatások  iránti kereslet nem egységes a 

fogyasztók körében. A szegmentáció segítségével a desztinációs menedzsment szervezetek, 

szolgáltatók stb. erőforrásaikat a legígéretesebb, legjelentősebb szegmensekre fókuszálhatják, 

a  desztináció  kínálatát  a  célcsoport  igényeinek  megfelelően  pozícionálhatják  (például  a 

hátizsákos turisták megszólítása diákmagazinokon keresztül stb.). 
 

A célcsoportok meghatározása orientálja a szolgáltatók fejlesztéseit, és támogatja a 

médiaválasztást a szegmensek meghatározásának legfontosabb kritériumai az alábbiak: 

 A szegmenseknek más csoportoktól jól megkülönböztethetőnek kell lenniük 

 A  szegmens  méretének/volumenének,  valamint  a  DMO  által  elérhető  szegmens 

méretének/volumenének ismertnek kell lennie; 

 Szükséges  a  szegmens  „értékének‖   ismerete  (például  turisztikai  költés),  ami  a 
pénzügyi megtérülést biztosítja; 

 A szegmensnek testre szabott marketingtevékenységgel elérhetőnek kell lennie; 

 A szegmensnek fenntarthatónak kell lennie. 
 

A szegmentáció két módon, „a priori‖ és „a posteriori‖  vizsgálat segítségével végezhető. Az 

ún. „a priori‖ jellegű vizsgálat a turisták utazási szokásaira, tevékenységeire épül, míg az „a 

posteriori‖  adatok  arra  keresik  a  választ,  hogy  kik  is  az  utazók.  A  nemzeti  turisztikai 

hivatalok, marketingszervezetek a két módszert általában egyidejűleg, együtt használják (1. 

táblázat). 

 
1. táblázat: A szegmentáció fő típusai 

 

 Kategória Változó típusa 

A priori 1. Demográfiai jellemzők Életkor, nem, képzettség, 
életszakasz, jövedelem 

2. Földrajzi jellemzők lakóhely 

A posteriori 3. Pszichológiai, életstílus 
jellemzők 

Javak, attitűdök, értékek, 
személyes tulajdonságok 

4. Viselkedési 
jellemzők 

Fogyasztási szokások, 
információforrások, és 

elosztási csatornák 

használata 
Forrás: WTO (2007) 
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A gyakorlati tapasztalatok alapján a szegmentáció során a leggyakrabban vizsgált változók a 

következők: 

A megvásárolni kívánt áruk és az igénybe venni kívánt szolgáltatások köre, a motivációk, a 

vásárlási hajlandóság, a termékekkel és a szolgáltatásokkal kapcsolatos attitűdök és a termék 

imázsa. Valamint a termékhűség, a termék- és szolgáltatáspreferenciák, a vásárlási és a 

fogyasztási szokások, az árérzékenység, a médiahasználat, a demográfiai jellemzők, az etnikai 

és a társadalmi hovatartozás, a szakmai státusz, a személyes tulajdonságok, a pszichológiai 

jellemzők és az életstílus és az újdonságokra való nyitottság. 
 

A legígéretesebb, a legnagyobb megtérülést hozó szegmensek kiválasztása a desztinációs 

marketing szervezetek számára több nehézségbe is ütközik. Ezek a szervezetek általában 

ugyanis nem „tulajdonosai‖ a turisztikai szolgáltatásoknak, így nincs közvetlen ráhatásuk az 

árra, a minőségre és az elérhetőségre. A többségükben állami forrásokból gazdálkodó 

szervezetek célja gyakran nem a profitmaximalizálás, hanem például a kis- és 

középvállalkozások támogatása/piacra segítése, a turizmus időbeni és területi 

koncentrációjának csökkentése  stb.  Kiemelendő továbbá,  hogy a  turisztikai  marketingben 

részt vevő érdekeltek több ágazatot, szakmát (közlekedési vállalatok, szállodák, 

utazásszervezők stb.) képviselnek, így a preferenciáik, céljaik is eltérőek. 
 
 

 
11. példa: Nézzük meg a múzeumlátogatók szegmentálását életstílus jellemzők alapján 

 
2. táblázat: Múzeumlátogatók szegmentálása 

 

Szegmens Szegmens jellemzése 

Aktív, család-orientáltak 

(15,5%) 

hagyományos  értékek,  családi  programok,  egyházi  és 

közösségi élet, közepes jövedelem 

Konzervatív, nyugodt életet élők 

(13,5%) 

idősebb  korosztály,  visszavonult  életmód,  háztartással 

kapcsolatos tevékenységek, tv nézés, kertészkedés 

Képzett szabadelvűek 

(9,7%) 

magasan képzett, utazás, intellektuális kihívások keresése, 

egyedülállók 

Megállapodott középkorúak 

(17,1%) 

kevés időt töltenek másokkal, átlagos jövedelem, 

végzettség, többség házas 

Siker-orientáltak 

(16,4%) 

ambiciózus,   független   emberek,   nagyvárosban   élnek, 

anyagi erőforrások, aktív szórakozás 

Pragmatikus küzdők 

(14,7%) 

természetes, egyszerű életmód, gyerek- és 

otthonközpontúság 

Társadalmilag lemaradottak 

(13%) 

vágyak  és  jelen  körülmények  között  ellentét,  mások 

véleménye fontos, alacsonyabb jövedelem és végzettség 
Forrás: Kenesei Zs.-Kolos K., 2007 
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12. példa: A borfogyasztók szegmentálása a borfogyasztás gyakorisága szerint 

 
3. táblázat: A borfogyasztók szegmentálása 

 
Szegmensek Jellemzők Arány (%) 

Heavy fogyasztó hetente többször is fogyaszt bort 22 

Medium fogyasztó minimum kéthetente fogyaszt bort 27 

Light fogyasztó ritkábban, mint kéthetente fogyaszt bort 51 
Forrás: Gfk Hungária, Bor feltáró kutatás, 2008 

 

 
13. példa: A Japán vendégek a brit tóvidéken – Szocio-demográfiai jellemzők 

 
A Brit Turisztikai Hivatal (BTA) az 1990-es évek közepén indított kampányt a japán irodai 

dolgozó nők körében. A kampány alapját az adta, hogy a rendelkezésre álló statisztikai adatok 

szerint a Nagy-Britanniát felkereső japánok 80%-a nő, ezen belül többségük egyedülálló, jól 

fizetett állással, magas jövedelemmel és magas utazási intenzitással. A japán vendégek 

számára a tóvidék (Lake District) az egyik legnagyobb vonzerő. A jellemzően „férfias‖ – 

hegyek, vízesések, kiszámíthatatlan időjárás – desztináció újrapozícionálása az irodalom 

segítségével történt. Összeállításra került egy turisztikai csomag, amely magában foglalta a 

japán nők körében ismert és népszerű írónő, Beatrix Potter házának felkeresését, továbbá 

délutáni teát a vidék tipikus szállodáiban. A BTA kampánya a pontos szegmentációt a 

marketingakcióval és a termékinnovációval társította, a testre szabott turisztikai kínálat volt a 

siker záloga a célcsoport körében. 
 

 
Az utazás célja szerint szabadidős és/vagy üzleti céllal utazók, valamint barátokat, rokonokat 

felkeresők  (VFR)  különböztethetők  meg.  Mindhárom  szegmens  esetében  természetesen 

további csoportosítás, illetve az egyes szegmensek „keveredése‖ (például szabadidős célú 

tartózkodással kombinált üzleti utazás) is lehetséges. Korábban a desztinációk többsége nem 

foglalkozott a VFR szegmenssel, mert úgy gondolták, hogy ezek az utazások nem 

befolyásolhatók. A globalizáció eredményeként azonban az ilyen jellegű utazások száma 

jelentősen megnőtt, ami a kínálati oldal figyelmét is ráirányította erre a célcsoportra. A VFR 

szegmens kapcsán azt is fontos megjegyezni, hogy a rokonokat felkeresők és a barátaikat 

meglátogatók eltérő utazási szokásokkal, jellemzőkkel rendelkeznek. 
 

A motiváció meghatározó szerepet játszik az utazások során. A motivációk lehetnek ún. push 

jellegűek (amikor például kimondottan egy attrakciót meglátogatni kel útra az utazó) vagy ún. 

pull jellegűek (amikor például a mindennapokból szeretne kiszabadulni az utazó). A látogatók 

motivációinak ismerete kiemelten fontos a desztinációk számára, a valós motivációk 

feltérképezése  azonban  nem  minden  esetben  könnyű.  Az  utazók  sokszor  nem  kívánják 

felfedni valódi motivációjukat, illetve nem tudják pontosan meghatározni, szavakba önteni 

saját motiváló tényezőiket, vagy egyszerűen csak nem kívánják másokkal megosztani. A 

motivációkat az utazást megelőzően, az utazás alatt és után is lehet vizsgálni, a desztináció 

szempontjából a legeredményesebb a többféle – kvantitatív és kvalitatív – technikák együttes 

alkalmazása. 
 

Az utazási szokások alapján történő szegmentáció kiterjed a foglalásra, a költségekre, az 

együtt utazók számára, a felkeresett desztinációkra, az átlagos tartózkodási időre stb. Ilyen 

jellegű adatok optimális esetben határstatisztikákból, keresletfelmérésből („border survey‖) 

nyerhetők, illetve ezekhez a felmérésekhez további kérdésekkel kapcsolódva a desztinációk 
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költséghatékonyan juthatnak hozzá az információkhoz. Az utazási szokások részletes ismerete 

támogatja a megfelelő termékfejlesztést, kínálatfejlesztést, továbbá segíti az alkalmazandó 

marketingkommunikációs eszközök kiválasztását is. 
 

A desztinációt első alkalommal felkeresők és a visszatérő vendégek megkülönböztetésének 

létjogosultságát adja, hogy utóbbiak már jelentős mennyiségű személyes tapasztalattal, 

információval rendelkeznek. A két csoport közötti különbség megmutatkozik az utazási 

csomagok iránti keresletben, az utazás alatt végzett tevékenységekben, az útvonalban és a 

felkeresett látnivalókban, valamint az igényelt információ mennyiségben és tartalmában is. A 

visszatérő vendégek több szempontból is fontosak a desztinációk számára: egyrészt az ő 

elérésük kisebb költséggel jár, másrészt kiváló „nagykövetei‖ lehetnek az úti céloknak, hiszen 

a barátok és ismerősök beszámolója mint információforrás az internet térhódítása ellenére – 

továbbra is meghatározó. A visszatérő vendégek elérését korlátozza, hogy gyakran egyéni 

utazók, így az ő megszólításuk nehezebb. 
 

A látogatók számára nyújtott előnyök alapján is indokolt lehet a célcsoportok meghatározása, 

hiszen nem mindenkinek ugyanazt jelenti például egy tengerparti nyaralás, nem mindenki 

ugyanazt az élményt keresi (ezek az ún. döntést befolyásoló tényezők). A szegmentációnak ez 

a típusa a desztinációk számára arról szolgál információval, hogy miért választják az utazók 

azokat, illetve, hogy milyen igényeknek, elvárásoknak kell(ene) megfelelniük. Problémát az 

jelenthet, hogy sokszor egymással ellentétes elvárások is megfogalmazódnak (például pihenés 

vagy aktív tevékenységek). 
 

Az utazás alatt végzett tevékenységek alapján történő szegmentáció szoros kapcsolatban áll az 

előzőekben ismertetett döntést befolyásoló tényezőkkel, hiszen ezek célja, hogy teljesítsék az 

utazók elvárásait, illetve növeljék az utazók elégedettségét. Ez a fajta szegmentáció fontos 

szerepet tölt be a réstermékek (ún. niche product) meghatározásában és fejlesztésében. A 

módszer korlátja, hogy az utazók gyakran részt vesznek ugyan egy adott programon, de az 

nem  mindig  jelenti  a  célcsoport  megkülönböztető  jegyét  (például  nem  minden 

múzeumlátogató tekinthető kulturális turistának). 
 

Az életstílus szerinti szegmentáció gyökerei az 1970-es évekig nyúlnak vissza. Ez a technika a 

fogyasztókat, utazókat egyidejűleg több szempont szerint vizsgálja (például fogyasztási 

szokások  és  pszichológiai-szociális  jellemzők),  amelyek  alapján  homogén,  saját  névvel 

ellátott  csoportokat  (például  „fiatal  feltörekvő  metropoliták‖)  alkot.  Az  életstílus 

szegmentáció négy szinten lehetséges: a teljes lakosságra vonatkozóan (ilyen például a 

Magyarországon is jelen lévő TGI felmérés), a turisztikai fogyasztást vizsgálva, a turisztikai 

termékre/küldőpiacra vonatkozóan és az adott desztináció vendégeinek körében (például 

adatbázisban szereplők). Az életstílusvizsgálatok jelentőségét támasztja alá, hogy az utazás 

napjainkban a mindennapi élet része, és az egyes életstílusok megismerése a desztinációk 

számára is értékes információkkal szolgál a médiaeszközök és –üzenetek kiválasztásánál. 

 
14. példa: Az életstílus szegmentáció 

 
A Massachusetts-i Turisztikai Hivatal (Massachusetts Office of Travel and Tourism, MOTT) 

által – a 2002. évi kampányt megalapozandó – készített életstílus felmérés első szakaszát egy 

kvantitatív kutatás jelentette, amelynek eredményeként – a hasonló utazási szokások és 

demográfiai jellemzők alapján – hat szegmenst határoztak meg. A két „legígéretesebb‖ 

célcsoport körében további fókuszcsoportos kutatásra került sor. A két, fókuszcsoportos 

felmérésbe bevont szegmens jellemzői az alábbiak voltak. 
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D szegmens: 

- 35–54 évesek, az átlagéletkor 45–47 év; 

- 106–111 ezer USD éves jövedelem; 

- Az USA lakosságának 10,2–18,3%-a; 

- 43–59%-uknak van gyermeke; 

- Utazás alatt végzett tevékenységek: pihenés a strandon, „valamit csinálni‖, 

bálnamegfigyelés, természeti látnivalók felkeresése, kirándulás/túrázás és a mindennapokból 

való kiszakadás; 

- A desztinációválasztás fő motivációi: nyugalom és természet, különböző élmények, 

család, kisebb városok. 
 
F szegmens: 

- Az átlagéletkor 47–50 év (73,6%-uk 35–54 éves, 26,4%-uk 55 év feletti); 

- 108-110 ezer USD éves jövedelem; 

- Az USA lakosságának 20,9–23,8%-a; 

- 44–54%-uknak van gyermeke; 

- Utazás alatt végzett tevékenységek: ínyenc éttermek felkeresése, pihenés a strandon, 

Amerikával kapcsolatos történelmi helyek felkeresése, „valamit csinálni‖, a mindennapokból 

való kiszakadás és történelmi helyek meglátogatása; 

-  A  desztinációválasztás  fő  motivációi:  autentikus,  szórakozás,  tevékenységek, 

városok. 
 

 
Az ún. réspiac („niche market‖) kisszámú, speciális jellemzőkkel rendelkező szegmenst takar. 

A réspiacok jellemzően egyedi természeti adottságokon és/vagy megfontolt stratégiai 

döntéseken alapszanak. A réspiacok megszólítása általában a küldőterületen (specializálódott 

tour operátorok, szervezetek, klubok stb.) történik, a desztinációk nem fektetnek jelentősebb 

összegeket ennek promóciójába. A réstermékek az utazás kizárólagos célját (például 

golfüdülés) vagy annak egy részét – utazás alatt végzett tevékenységként (például lovaglás) – 

jelenthetik. A réspiacok, réstermékek megjelenése a tömegturisztikai desztinációk 

revitalizációjában, fejlődésében kiemelt fontosságú. Az első látogatók vagy a visszatérő 

vendégek alapú szegmentációhoz hasonlóan, a réstermékek iránt érdeklődők szívesen utaznak 

egyénileg, ami a célcsoport megszólítását nehezíti. 
 

A geo-demográfiai szegmentáció az életstílus szegmentációhoz hasonló, azzal a különbséggel, 

hogy a középpontba a lakóhelyet teszi, vagyis feltételezése szerint az ugyanazon a helyen 

lakók hasonló szociálisdemográfiai és fogyasztási szokásokkal rendelkeznek. A geo- 

demográfiai   szegmentáció   jelentősége   abban   van,   hogy   az   ún.   fogyasztói   térképek 

segítségével  a  desztinációk  hatékonyabban,  a  megfelelő  marketingcsatornákon  keresztül 

tudják megszólítani a potenciális utazókat. A fogyasztói térkép hiányában – lényegesen 

alacsonyabb költségekkel – a desztinációk saját adatbázisukat használhatják: például a postai 

irányítószám alapján vizsgálhatók a fő küldőterületek jellemzői. Jelenleg a geo-demográfiai 

szegmentációt, fogyasztói térképet elsősorban a fejlett országok alkalmazzák a belföldi 

turizmus vizsgálatára. 
 

Az ár számos termék, szolgáltatás – így az utazások esetében – is fontos befolyásoló tényező. 

A desztinációk számára ugyanakkor az árak hangsúlyozása negatív pozícionálást is 

eredményezhet, hiszen az olcsó árakat rosszabb szolgáltatási minőséggel társítják az utazók, 

ami végül a desztináció imázsának romlásához vezet. A költségek meghatározóak lehetnek a 

közlekedési   eszköz,   a   szálláshely  és   az  igénybe   vett   szolgáltatások   kiválasztásakor, 

ugyanakkor  az  utazási  döntésnél  nem  kulcstényezők.  A  desztinációk  a  kedvező  árakat 
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elsősorban rövid távon kommunikálják (például krízist követően, a turisták „visszacsábítása‖ 

céljából), a stratégiai szinten általában nem szerepel. 
 

A médiafogyasztási szokások ismeretével az utazók egy szűkebb csoportja hatékonya(bba)n 

szólítható meg. Bár a potenciális utazókéhoz hasonló fogyasztási szokásokkal rendelkező 

szegmensek kiválasztása egyszerűnek tűnhet (vagyis az adott médium fogyasztóinak profilját 

vizsgálja, amely megfelel a potenciális utazók profiljának), a gyakorlatban azonban nem 

megvalósítható, hiszen egyetlen média sem képes az adott szegmens teljes elérésére (vagyis a 

potenciális utazóknak csak egy része fogyasztja az adott médiumokat). A médiafogyasztási 

szokásokalapján történő szegmentáció mellett szól ugyanakkor, hogy speciális forrásokat nem 

igényel. 
 

Az internet az utazások során egyre fontosabb szerepet tölt be, aminek eredményeként a 

világháló  a  szegmentációban  is  megjelent.  Bár  az  internet  használata  egyre  elterjedtebb, 

fontos felhívni a figyelmet, hogy a fogyasztási szokások országonként, korcsoportonként és az 

ízlés függvényében jelentősen eltérnek. Az internethasználat alapján történő szegmentáció 

magában foglalja az internetezési szokások vizsgálatát, a honlaplátogatókra vonatkozó 

információkat és a honlaplátogatók körében végzett felméréseket. Összességében az internet 

mellett szól, hogy más csatornákkal összehasonlítva jóval költséghatékonyabb. 
 

A szakmai célcsoportok alapján történő szegmentáció célja, hogy meghatározza azokat a fő 

csoportokat, amelyek befolyással vannak az utazókra. Ide tartoznak az utazásszervezők és 

utazásközvetítők, a szolgáltatók, a média, a szervezetek stb. Ez a fajta szegmentáció akkor a 

legeredményesebb, ha az utazók maguk nem döntéshozók (például nemzetközi konferencia 

résztvevők, incentive utazók stb.). A meghatározott célcsoportok egyúttal együttműködő 

partnerek, pénzügyi és egyéb forrásokkal egyaránt támogat(hat)ják a desztináció 

marketingtevékenységét. Az együttműködés azért is fontos, mert ezek a csoportok a 

desztináció imázsát is közvetítik, képviselik. Több nemzeti turisztikai hivatal külön részleget 

működtet a stratégiai kapcsolatok kiépítésére és fenntartására, ápolására. 
 

Végül, de nem utolsósorban, a marketingszakemberek szerint vannak desztinációk, amelyek 

nem szegmentálják a látogatókat. Ez a valóságban ritkán van így, hiszen a legtöbb úti cél 

rendelkezik információval arra vonatkozóan, hogy kik is a vendégek, illetve milyen 

célcsoportok várhatók a jövőben. A szegmentáció figyelmen kívül hagyása nagyobb 

események, rendezvények (például olimpiai játékok) esetében indokolt. Összefoglalóan 

elmondható, hogy valamiféle szegmentáció általában szükséges, hiszen a desztinációk egyes 

csoportokat jobban, másokat kevésbé vonzanak. 
 

Szegmentálás lépései 

1. elemzés 

2. diagnózis 

3. kiválasztás 

4. megvalósítás 

5. értékelés 

6. a szegmensek vizsgálata az eredmények függvényében, szükség esetén változtatás. 
 

A szegmentáció a célok meghatározásával kezdődik. A desztinációs marketing szervezetek 

sokszor túl általános célokat határoznak meg (például a turizmus fejlesztése), amihez nem 

társul konkrét számszerűsített cél (például vendégforgalom, költés) és időterv. A nemzeti 

turisztikai hivatalok esetében fontos továbbá megjegyezni, hogy ezen szervezeteknek kevésbé 

érdemes olyan szegmensek promóciójába fogni, amelyeket a szolgáltatók, a vállalkozói szféra 
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is hatékonyan elér. Ehelyett az így felszabaduló forrásokat új, jelentős potenciállal rendelkező 

szegmensekbe fektethetik bele. 
 

A sikeres szegmentáció 

A sikeres szegmentáció egyik feltétele a nemzetközi turisztikai trendek ismerete. Itt nem csak 

a  hagyományos  fő  küldőpiacok,  de  a  jövőbeni  potenciállal  rendelkező  küldőterületek 

vizsgálata is szükséges. A trendek feltérképezése kvalitatív (például szakértői vélemények) és 

kvantitatív (például turizmusstatisztika) technikákkal egyaránt lehetséges. Hasonlóan fontos a 

turizmus  környezetének  (például  PEST  elemzés  segítségével)  és  a  versenytársaknak  (a 

verseny intenzitása, a versenytársak által elért eredmények) az ismerete. A sikeres 

szegmentáció céljából ismerni kell a desztináció teljes (!) turisztikai kínálatát, hiszen ennek 

függvényében alakítható ki a marketingtevékenység. Ide tartoznak a vonzerők, a szálláshely- 

szolgáltatás, a vendéglátó szolgáltatások, a közlekedés, az ügyfélszolgálatok és a környezet 

egyaránt. 

A fokozott versenyhelyzet eredményeként számos desztináció középpontba helyezi az 

imázsformálást, a saját márka kialakítását. A márka jogosultságát támasztja alá, hogy megnőtt 

a minőség és az autentikusság, egyediség iránti igény, amely tényezők a döntéshozatalban is 

központi szerepet töltenek be. Az utazások megítélésében a kaland, a képzelet, a luxus, az 

öröm és az exkluzivitás egyre fontosabb, illetve a szabadidős turizmust is nagymértékben 

befolyásolják a divatirányzatok. Nem szabad ugyanakkor elfeledkezni arról, hogy az igazán 

sikeres és hatékony márkák valós értékeken alapszanak. 

A rendelkezésre álló másodlagos és elsődleges kutatási eredmények alapján meghatározott 

szegmensekről további információk is szükségesek lehetnek. Az így „hiányzó‖ adatokat 

(például árérzékenység, foglalás módja, életszakasz stb.) újabb kutatások, valamint a 

másodlagos adatok további, más szempontú feldolgozása segítségével célszerű feltérképezni. 

A szegmensek konkrét meghatározását a névválasztás és a célcsoport fő – megkülönböztető – 

jellemzőinek leírása követi. A gyakorlatban előfordul, hogy a szegmensek részletesebb 

megismerésének eredményeként egy-egy célcsoport további alcsoportokba bontható. Miután a 

szegmensek kialakításra kerültek, és a főbb jellemzőik ismertek, következhet a 

legígéretesebbek, a legnagyobb eredményt hozók kiválasztása. Az ír és a brit turisztikai 

hivatalok által alkalmazott modell szerint például a fő szegmensek kiválasztása egy mátrix 

segítségével  történik,  ahol  a  következő  három  dimenzió  jelenik  meg:  mennyire  vonzó  a 

szegmens, mennyire könnyű a szegmenst elérni, valamint hogy milyen források szükségesek 

az eléréshez. Ehhez fontos azt is pontosan meghatározni, hogy mit tekint a desztináció 

vonzónak, illetve mi jelenti az elérési nehézséget. 
 

A gyakorlati tapasztalatok alapján elmondható, hogy a szegmentáció helyes elvégzését több 

tényező, ajánlás segítheti, köztük: 

 Az ingyenesen – jellemzően az interneten – elérhető információk használata; 

 A látogatói elégedettség vizsgálata (igények, elvárások és elégedettség); 

 A más NTO-kkal  való  együttműködés,  elsősorban  a  fejlődő  piacokon,  ahol  is az 
információ megszerzése nagyobb költségekkel jár; 

 A magánszférával történő együttműködés a kutatások során; 

 A célok megvalósításához való hozzájárulás vizsgálata, mérése; 

 Annak biztosítása, hogy a marketingtevékenység  összhangban áll a szegmensekről 
rendelkezésre álló információval; 

 A látogatói és szálláshelyi felmérések eredményeinek használata; 

 A turisztikai szakma rendelkezésére álló információk, adatok használata; 

 Azoknak  a  szegmenseknek  a  kiválasztása,  amelyek  megszólításához a  források  is 

rendelkezésre állnak; 
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 Tanácsadók bevonása a szegmensek kiválasztásába és a marketingüzenetek, arculati 

elemek kialakításába. 
 

A szegmentáció sikertényezői tehát az alábbiakban foglalhatók össze: 

1. A potenciális szegmensek meghatározása; 

2. A szegmensek a desztináció céljainak is megfelelnek-e; 

3.  A  desztináció  rendelkezik-e  a  megfelelő  árukkal/szolgáltatásokkal,  hogy  az  igényeket 

kielégítse; 

4. A kiválasztott emberek/szegmensek valóban tervezik- e, hogy felkeresik a desztinációt; 

5. A motivációk, utazási/fogyasztási szokások feltérképezése; 

6. A potenciális közönség meggyőzése megfelelő és célzott marketingüzenetekkel és elosztási 

csatornákon keresztül; valamint 
7. A marketingtevékenység hatékonyságának, a szegmensre gyakorolt hatásának vizsgálata. 

 

Szegmentálási technikák lehetnek az alábbiak: szocio-demográfiai jellemzők; az utazás célja; 

motivációk; rokonok és barátok meglátogatása (VFR); utazási szokások; első vagy visszatérő 

vendégek; a turizmusból származó előnyök az utazók számára; utazás alatt végzett 

tevékenységek; életstílus; réspiacok; geo-demográfiai jellemzők; ár, illetve elérési költség; 

médiahasználati szokások; internethasználók; valamint a turisztikai szakmát célzó 

marketingtevékenység alapján történő szegmentáció. 

(Részletes leírás Az Európai Turisztikai Bizottság (ETC) és a Turisztikai Világszervezet 

(UNWTO) együttműködésében 2007-ben készült el a turisztikai szegmentációs kézikönyvben 

található.) 
 

A fent említett technikák a gyakorlatban sokszor „keverednek‖, a földrajzi-demográfiai 

változók  egyben  az életstílus  szegmentáció alapját is  képez(het)ik.  Összességében 

elmondható, hogy a Nemzeti Turisztikai Hivatalok (NTO-k) leggyakrabban az életstílus vagy 

az életszakasz alapján határozzák meg a célcsoportokat, amelynek két fő változója a 

demográfiai jellemzők és az utazás célja. 
 

A szegmensek kiválasztásával természetesen nem ér véget a folyamat. Ezt követi a 

célcsoportonkénti marketingstratégia kialakítása és megvalósítása, valamint az eredmények 

értékelése (a hatékonyságmérés módszerének meghatározása mindig a marketingakciót 

megelőzően kell, hogy történjen) – és szükség esetén a szegmensek újragondolása.(WTO, 

2007) 
 

 
 
 

2.2.4.2. Célcsoportok kiválasztása 
 
 

A célcsoportok kiválasztása a desztinációk gyakorlatában 

A rendelkezésre álló adatok birtokában a következő lépés a legjobbnak ígérkező (ún. „best 

prospects‖) szegmensek kiválasztása. A célcsoportok meghatározásában elsősorban a 

következő szempontokat veszik figyelembe: a „termék‖ elérhetősége, a szálláshelyi kapacitás, 

a desztináció ismertsége és imázsa, a közlekedési elérhetőség, az utazók rendelkezésre álló 

jövedelme és képzettsége, az adott szegmens piaci részesedése, a médiahasználati szokások, a 

termék összhangja az adott szegmenssel (ún. „product fit‖), a területi és az időbeli 

koncentráció, a szegmens mérete és növekedési potenciálja, az érték/költés, valamint a 

látogatások száma. 
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A szegmensspecifikus marketingtevékenység rendkívül széleskörű az egyes desztinációk 

esetében (hasonló szegmensek különböző piacokon, piacspecifikus marketing stb.). A 

marketingeszközök kiválasztásában harmadik személyek, külső partnerek (például 

médiaügynökségek, tour operátorok, kutatóintézetek, maguk a fogyasztók stb.) is fontos 

szerepet játszanak. 
 

2.2.4.3. Pozícionálás 
 
 

A vállalati kínálat és imázs tervezésének folyamata, célja, hogy a vállalat megkülönböztetett 

versenypozíciót foglaljon el a célvásárlók tudatában. A célpiacnak szánt előnyt kell 

hangsúlyozni, amely alkalmas a versenytárs terméktől való megkülönböztetésre, és amelyet a 

„Unique Selling Proposition‖ (különleges eladási ígéret), USP-re kell alapozni. 
 

Kulcslépések a desztináció egyedi pozíciójának meghatározásához 

http://www.createwanderlust.com/marketing-tourism-defining-a-brand-positioning 

Ez a négy lépés magába foglalja a hihető, megkülönböztethető, releváns és átadható érték- 

ígéreteket a desztinációk számára: 

 „hagyma-hámozás‖ 

 a verseny színtereinek elemzése 

 az igazi kapcsolat vezetőinek meghatározása 

 bensőséges kapcsolat kialakítása a fogyasztóval 
 

„Hagyma-hámozás” 
 

Egy külső szemlélő perspektívájából kell nézni a helyünket a Világban. Honnan származunk? 

Milyen értéket kínálunk? Hogyan képviseljük a múltat? Mi a jelenlegi pozíciónk a fogyasztók 

fejében, milyen a jelenlegi piaci poziciónk? Mit szólnak ehhez az emberek? Mit gondolnak, és 

mit mondanak? Hogyan cselekszenek? Miben hisznek igazán? Mit gondolnak igazán az 

utazók, mikor itt járnak? Igazságot és csakis az igazat kell mondanunk. 
 

A verseny színtereinek elemzése 
 

Minden versenytársunkra figyelni kell, a tervezők megnézik a versenytársak reklámjaikban és 

a marketingkommunikációiban, hogy hová vannak fókuszálva és pozícionálva a desztinációik. 

Mit mondanak? Melyek a különbségek és melyek az azonosságok? Igazak-e? És ha ez 

elkészült, akkor lehet egy jó ötletünk a lehetőségek kihasználására. 
 

A kapcsolati vezetők azonosítása 
 

Azonosítani kell a kategória összes jellemző tulajdonságait és rés-analízist készíteni, és 

ezekből meghatározni a desztináció számára a kapcsolati vezetőket. A kapcsolatvezetők 

elérhetőek-e vagy nem elérhetőek? Minden számunkra szükséges jellemzőket figyelembe 

vettünk? Melyik ajánlat jelenti a legmagasabb befektetés arányos jövedelmezőséget, és 

melyikre nem érdemes időt vagy pénzt szánni? Ebben a szakaszban szükséges a fogyasztói 

felmérésekbe (mennyiségi vagy minőségi) invesztálni. A jó terepmunka és az analízis fogja 

biztosítani a döntés előkészítés eszközeit az évtizedre vagy még távolabbra. 
 

Bizalmas kapcsolat kialakítása a fogyasztóval 
 

Azokra  az  utazókra  fókuszál,  akik  felkeresik  a  versenykörnyezeted  desztinációit.  Mit 

észlelnek a piacról és a veled versengő márkákról? Mi tartja fent őket éjszaka? Mi érdekli, mi 

teszi boldoggá őket, mitől javulhat az életminőségük? A kapcsolati vezetőkre fókuszálva a 

http://www.createwanderlust.com/marketing-tourism-defining-a-brand-positioning
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jellemzőket listázzuk, hogy megtaláljuk azokat a helyeket, amelyek fogyasztóinkat érzelmileg 

megérintik. Mit hajlandók elhinni a te desztinációdról, amely valamiben különbözik és 

kívánatosabb, mint a versenytársaid. 
 

Pozicionálási és versenyképességi stratégia 
 

A turisztikai desztinációk esetében az egyik legfontosabb stratégiai: a pozicionálási és 

versenyképességi stratégia. A desztinációk ugyancsak elkészítik az erre épülő a 

márkastratégiát, a kommunikációs stratégiát is. 
 

A pozícionálás és versenyképességi stratégia a desztináció (turisztikailag is értelmezhető) 

értékeit, így fő versenyképességi tényezőit hivatott megjeleníteni strukturált formában. A 

stratégia elkészítésének célja, hogy egy időtálló érték platform alakuljon ki, amely mintegy 

iránytűként szolgál a fejlesztési és kommunikációs elképzelések és tervek kialakítása során a 

desztináció szereplői számára, és amely tökéletes alapot biztosít egy egységes márkakép 

kialakításához. (WTO, 2007) 
 

 
Alapvetések – Megváltozott a világ (Horkay) 

 

Megváltozott versenyhelyzet és kommunikációs környezet 
 

A változás legalapvetőbb jellemzője a hagyományos, jól megszokott határok elmosódása. 

Egyfelől, a közlekedési eszközök és az információ technológia fejlődése révén egy minden 

eddiginél kisebb bolygón élünk, ahol a hagyományos – földrajzi értelemben egymáshoz közel 

fekvő  területek  által  dominált  –  versenyhelyzet  már  a  múlté.  Természetesen  ez  függ  az 

utazásra szánt időtől: másként értelmezendő az egynapos kirándulás és a kéthetes nyaralás, de 

még egy hétvégi kiruccanás kapcsán is gyakran európai léptékben kell értelmeznünk a 

versenyhelyzetet. Minden időkategóriában tágabb lett a versenytársak köre és nőtt az elérhető 

információk és a választási lehetőségek mennyisége. A ‗többet‘  és ‗gyorsabban‘ világában 

élünk. De míg vágyaink és ambícióink határtalanok, képességeink nem azok. Így a 21. 

századra már több tízezer üzenet éri el az átlagembert naponta, noha még mindig csak 100-nál 

kevesebb információt tud érdemben feldolgozni. 
 

Hasonlóképpen,  a  hagyományos  határok  elmosódásának  jegyében,  a  verseny nem 

értelmezhető már egyértelműen az utazás kategórián belül. Az utazás egyre inkább szerves 

része az emberek életének, mintsem különleges kiegészítő. Ez a trend a turizmus folyamatos 

és gyors növekedésének, ugyanakkor ennek megfelelően a desztinációk utazási ajánlatai sem 

csupán más utazási ajánlatokkal versenyeznek. Az élet szerves részeként az emberek életében 

felmerülő vágyak és problémák egyik lehetséges megoldási alternatívájaként jelennek meg: 

pihenés, megújulás, kaland, együttlét, bulizás és így tovább. Ilyen értelemben a londoni 

fiatalok számára egy otthoni hétvégi program és egy budapesti utazás egymással versengő 

alternatívák  lehetnek.  De  ugyanez  igaz  egy  debreceni  család  szempontjából  egy  alföldi 

fürdőre és egy debreceni kulturális fesztiválra. 
 

Ami tegnap működött, az ma már nem elég 
 

A sikeres piaci szereplés alapja, hogy mások számunkra kedvező döntéseket hoznak: hogy 

másokban kialakul-e az érdeklődés irántunk, hogy ellátogatnak-e hozzánk, hogy másoknak 

ajánlanak-e minket. Minden mások döntésein múlik, így a korábban említett falak mára az 

üzleti siker legfontosabb korlátaivá és kihívásaivá váltak. A forrásokhoz való hozzáférés, a 

megfelelő minőségű szolgáltatás fontosak ugyan, nélkülük nem lehet sikert elérni, de a 

legnagyobb akadály ezek mellett és ezeken felül, sőt ezek kapcsán is, hogy a számunkra 
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fontos döntéshozók figyelmét bírjuk-e, és képesek vagyunk-e hatni rájuk. Az új világban az 

új, minden eddigitől eltérő és erősebb versenytárs tehát a mindent elnyomó zaj. 
 

Ebben a környezetben a korábban alkalmazott megközelítések és megoldási technikák már 

nem működnek. 
 

Piacképes pozicionálás 
 

Mivel a siker legfontosabb sarokköve, hogy mások számunkra kedvező döntéseit tudjuk-e 

biztosítani, célszerű versenyképességi stratégiánk logikáját a 21. században jellemző 

információszerzési és döntéshozási logikához igazítani. Ennek legfontosabb jellemzői: 

 a megkülönböztetés 

 a fogyasztói érték, vagyis élmény orientáció 

 a fókuszáltság. 
 

Más szóval a versenyképességhez a jó termék és/vagy szolgáltatás létrehozása ma már nem 

elég. Egy olyan világos fókusz megtalálására van szükség, amely megkülönböztet bennünket 

versenytársainktól, valamint az életükhöz képest valóban érdekes/fontos/releváns élményt, 

avagy értéket kínál egy megfelelően fizetőképes célcsoport számára. Fontos továbbá, hogy a 

célcsoport meghatározásánál figyelembe vegyük azt a szempontot, hogy a turisták jelenléte a 

desztináció hosszú távú, fenntartható fejlődését ne veszélyeztesse sem természeti, sem 

közösségi, sem gazdasági szempontból. Ha egy ilyen fókusz meghatározásra került, a 

fejlesztést, a menedzsmentet és a kommunikációt is ennek kell áthatnia és meghatároznia. 
 

Biztonságos gazdasági, politikai és társadalmi környezet 

Ezek megléte és biztosítása nem elegendő a sikerhez, de annak alapvető feltétele. A 

versenyképességi kihívást a kedvezőtlen körülmények ugyan nehezíthetik, de csak 

kiemelkedően rossz környezeti feltételek esetén beszélhetünk a desztinációtól független 

okokból származóan megoldhatatlan kihívásról. 
 

A pozicionálás felépítése és tartalmi követelményei 

A pozicionáláshoz a jövőkép megfogalmazása szükséges, amely nem egyszerűen 

eredményelvárások, hanem annak leírása, hogy mi lesz az adott desztináció helye és szerepe 

egyfelől a régió/ország/Európa/világ kínálati palettáján, másfelől a régiók/térségek 

együttműködési rendszerében. 

A világos jövőkép ismeretében a desztináció turisztikai szolgáltatói képesek lesznek 

erőforrásaikból a desztináció márkaépítésére is fókuszálni. 
 

Meghatározásra kerülnek: 

 a környezet és versenytársak 

 a célcsoportok és motivációk 

 a különleges élményígéretek 

 a siker sarokköveit és akadályai 
 

Élményígéretek közti összhang 

Annak bemutatása, hogy az élményígéretek, hogyan szolgálják a jövőképet, valamint hogy az 

egyes   élményígéretek   közti   összhang   és   szinergia   hogyan   biztosítható.   Építhe tnek-e 

egymásra? Negatívan befolyásolhatják-e egymást (pl. bulizás és nyugalom)? 
 

Célcsoportok közti összhang 

Annak bemutatása, hogy a célcsoportok közti összhang és szinergia hogyan biztosítható. 

Elférnek-e egymás mellett? 
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4. Táblázat: A pozícionálási és versenyképességi stratégia legfontosabb összetevői 
 

Kérdések Leírás 
 
 
 

Élményígéret 

Élményígéret alatt azt az élményt, avagy a turista szemszögéből 

megfogalmazható értéket értjük, melyet a desztináció hitelesen 

ígérni és nyújtani képes. (pl. nyugalom, megújulás, kaland, 

szórakozás, gyógyulás, önfejlesztés, romantika, családi együttlét 

stb.) 

Milyen hatókörben képes 

vonzerőt kifejteni 

Térségi, regionális, országos/régiós, európai/globális 

hatókörben 

 
 
 
 
 

 
Ki a célcsoport? 

A célcsoport leírása az ideális turista vagy ember típus 

bemutatására vonatkozik. Ebben demográfiai és pszichográfiai 

tényezők egyaránt szerepet kaphatnak. A célcsoport 

meghatározásánál figyelembe kell venni, hogy azokhoz is szól, 

akik ilyenek, és azokhoz is, akik arra vágynak, hogy ilyenek 

legyenek. Pl. kalandvágyó fiatalok, szabad gondolkodású 

szinglik, együttlét hiányát érző kisgyermekes családok stb.. Egy 

adott élményígéret kapcsán lehet releváns több célcsoport is. A 

célcsoport bemutatásánál annak méretét és fizetőképességét is 

meg kell becsülni. 

 

 
Miben egyedi / különleges 

a desztináció? 

Az élményígéret adja meg, hogy milyen kategóriában versenyez 

a desztináció. Ahhoz azonban, hogy érdekes legyen, nem elég 

csak jónak lenni. Valamilyen értelemben egyedinek és 

különlegesnek kell lenni az adott hatókörben és 

élménykategóriában elérhető alternatívákhoz képest. 
 

 

Miért lesz ez a célcsoport 

számára érdekes? 

Annak bemutatása, hogy az adott célcsoport számára, a saját 

életükhöz és az elérhető alternatívákhoz képest miért, hogyan és 

milyen élethelyzetben lehet érdekes az egyediségünk és az 

élményígéretünk. 
 

 

Milyen fogyasztói 

motivációs trendekre épít? 

Annak bemutatása, hogy milyen trendek támasztják alá, hogy az 

egyedi élményígéret az adott célcsoport kapcsán közép-hosszú 

távon versenyképes lehet. Pl. közlekedés olcsóbbá válása, zöld 

trend, autentikusság keresése stb. 

Mik a helyettesítő 

alternatívák / 

versenytársak? 

Minden olyan szereplő érdemi versenytárs (nem csak turisztikai 

desztinációk), aki az adott élménykategórián és hatókörön belül 

jelen van a piacon. 
 

 

Milyen vonzerő támasztja 

alá? 

Az élményígérethez szükség van olyan szimbolikus erővel bíró 

tulajdonságokra, termékekre, attrakciókra, melyekre az élmény 

épül. Ez azonban az atmoszférától a legendán át az épített 

örökségig bármi lehet. 
 

 

Milyen kiegészítő 

feltételek szükségesek? 

Az élmény teljeségéhez azonban többnyire nem elég a központi 

vonzerő. Kiegészítőkre is szükség van. Pl. megújulást nyújtó 

wellness központ kapcsán a szállásra, a csendre, a jó levegőre 

stb. 

Forrás: Segédlet és sablon a pozícionálás és versenyképességi stratégia elkészítéséhez 
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Összefüggések rendszere 
 

A pozicionálás jelentheti azt az alapot, mely biztosítja a hatékonyság és a piaci siker 

szempontjából nélkülözhetetlen összehangoltságot és fókuszáltságot. Ez adhat egységes – 

mégis kellő rugalmasságot és szabadságot biztosító – iránymutatást mind a fejlesztés, mind a 

kommunikáció, mind a menedzsment számára, ahogy ezt a 4. ábrán is láthatjuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Környezet és 

versenytársak 

Célcsoport és 

motiváció 
 
 
 

Különleges 

élményígéret 
 
 
 

Fejlesztés 
 

Menedzsment 

Kommunikáció 
 

 
4. ábra: Összefüggések rendszere 

Forrás: Segédlet és sablon a pozícionálás és versenyképességi stratégia elkészítéséhez 
 

 
 
 
 

Marketingkommunikáció 
 

A marketingkommunikáció legfontosabb alapvetése, hogy ne sablonos megoldásokra 

törekedjünk.  El  kell  mozdulni  a  „hozzunk  létre  a  desztinációt  bemutató  brossúrákat  és 

‘listázzuk‘ be magunkat az utazásszervezők és honlapok kínálatába‖  megközelítésmódjától. 

Egyedi és hatékony kommunikáció azonban csak a pozicionálás ismeretében tervezhető. 

Fontos  szemléletmódbeli  kérdés  azonban,  hogy  hogyan  alkalmazzuk  a  hagyományos, 

bejáratott csatornák és az innovatív megoldások által kínált lehetőségeket. A cél e tekintetben 

az egyensúly és szinergia megteremtése, melyet a téma (az élményígéret) és a célcsoport 

határoz meg. Más-más csatornák alkalmazhatóak hatékonyan a bulizni vágyó fiatal angolok 

és a nyugdíjas kelet-európai célközönség számára. Fontos annak megértése, hogy nem csupán 

azzal kommunikálunk, amit magunkról mondunk, hanem azzal is, amit nem mondunk, azzal 

is, amit csinálunk, és amit nem csinálunk. A legfontosabb kommunikációs eszköz ugyanis az 

emberek egymás közti hálózatában terjedő információ, melyet a tapasztalat erőteljesen 

befolyásol. Mindemellett az azonban egyértelműen kijelenthető, hogy az információszerzés és 

a döntés előkészítés minden célcsoport esetében rohamosan tolódik az internet irányába, ezért 
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a virtuális térre kidolgozott kommunikációs stratégia (nem csupán egy honlap létrehozása) 

elengedhetetlen feltétele a hatékony 21. századi marketing kommunikációnak. Ezt egészítheti 

ki a hagyományos reklám figyelemfelkeltő szerepe, de kiemelten fontos a rendezvények és 

események kommunikációs értékére, valamint a desztinációk együttműködésében rejlő 

lehetőségekre odafigyelni. A feladatokról és megoldási lehetőségekről további részletekért 

lásd: Turizmus történelmi városokban – tervezés és menedzsment, 2q Kkt. Budapest, 2003. 
 

Létrehozás 
 

A létrehozás folyamata a versenyképességi stratégia megvalósíthatóságának és minőségének 

biztosítását hivatott szolgálni (HORKAY) 

   A versenyképességi stratégia felelősének kijelölése 
A versenyképesség és a hozzátartozó stratégia fókuszáltságot igényel, ezért kiemelten 
fontos, hogy legyen egy felelős személy, aki a folyamat gazdája és motorja. A szerepet 

csak olyan pozícióhoz érdemes rendelni azonban, amelyhez megfelelő jog- és hatáskör is 

kapcsolódik, mivel a feladat stratégiai jelentőségű, gyakorlatilag minden területet és 

szereplőt (konszenzust és összefogást kell építeni ennek kapcsán) érint. 

   A versenyképességi stratégia helye és szerepe a TDM szervezeti működésében 
A  versenyképességi  stratégia  csak  akkor  ér  valamit,  ha  desztináció  és  szereplői 
cselekedeteiket  ennek  szellemében  alakítják.  Ennek  érdekében  a  versenyképességi 

stratégia helyét és szerepét meg kell határozni a tervezés, a menedzsment és a monitoring 

folyamataiban. Pontosan meg kell jelölni, hogy a e témában milyen testület jogosult 

stratégiai természetű döntések meghozására és elfogadására, illetve hogy ki felelős az 

operatív folyamatok kapcsán a versenyképesség szempontjainak érdemi képviseletéért. 

   Vonzerő audit 
A vonzerő audit több mint vonzerő leltár, bár utóbbi szolgálhat előbbi alapjául. A vonzerő 
audit nem csak a potenciális értékek felsorolását jelenti, hanem egy átfogó értékelés arra 

vonatkozóan, hogy mi lehet vonzó, milyen hatókörben és kinek a számára a potenciális 

alternatívákhoz és környezeti feltételekhez (trendek, gazdasági, politikai környezet stb.) 

képest?  Egy  ilyen  elemzés  képezheti  a  versenyképességi  stratégia  részletes 

kidolgozásának alapját. 

   Versenyképességi stratégia kidolgozása 
A  versenyképességi  stratégia  részletes  kidolgozása  során  érdemes  megfontolni  külső 
szakértőt bevonását is. 

o Nem csak jó ötletekre van szükség, hanem professzionalitásra, tapasztalatra és 

célirányos metodikára. Az ehhez szükséges szakértelmet érdemes tudatosan 

biztosítani „házon belül‖ vagy külső szakértő/cég bevonásával 

o Külső szakértő bevonása indokolt lehet akkor is, ha a belső érdekellentétek és 

viszonyok a konszenzus kialakítását nehézkessé teszik. Külső szereplőként 
hitelesebben (a belső feszültségektől és viszonyoktól mentesen) segíthet a 
jövőkép és a stratégia felállításában. A konszenzus létrehozása pedig alapvető 
jelentőségű a megvalósíthatóság szempontjából 

o A külső vagy belső szakértővel szemben éppen ezért nagyon fontos kívánalom 

a bizalom és az elfogadottság az érintettek által. 

    A fejlesztési és marketingkommunikációs stratégiák összhangjának biztosítása 
A    versenyképességi    stratégia    a    fejlesztési    (élményfejlesztés)    és    a    marketing 
kommunikációs stratégia alapját is képezi. Ez biztosítja a kettő közt az összhangot és a 

szinergiát, valamint mindkettő fókuszáltságát. Be kell mutatni, hogy a fejlesztési és a 

marketing  kommunikációs  tervek  és  elképzelések  összhangban  vannak  a 

versenyképességi stratégiával. 
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    Monitoring 
Az aktiválási stratégia jelöli ki a konkrét, megfogható célokat és tevékenységeket, melyek 
azonban  a  környezet  változásainak  megfelelően  igazítandók.  Éppen  ezért  kiemelten 

fontos, hogy a fejlesztés, a menedzsment és a kommunikáció területein is megfelelő 

visszacsatolási (monitoring) rendszer működjön, mely biztosítja ezt az igazodási 

képességet. A monitoring az operatív és a stratégiai szintű vezetés számára egyaránt 

megfelelő  szintű  információt  kell  biztosítson,  hogy  az  operatív  igazodás  mellett  a 

stratégiai irányok változtatására is adott legyen a lehetőség. 
 

 
 
 
 

Felelős kijelölése 
 
 
 

Folyamat és szerepek 

megtervezése Kommunikáció a fontos 
szereplőkkel 

 

 

Vonzerő leltár és audit 
 
 
 

Pozicionálás és turisztikai 

versenyképességi stratégia 

kidolgozása 
 

 
Fejlesztési és kommunikációs 

stratégia 
 

5. ábra: 

A 

Monitoring 
 

 
 
 

létrehozás folyamata 
Forrás: Segédlet és sablon a pozícionálás és versenyképességi stratégia elkészítéséhez 

 
 

 
Megvalósítás (HORKAY) 

 

A stratégia akkor kerül a fiókba és nem kerül használatra, ha nem nyújt hozzáadott értéket a 

gyakorlati élet során. Ez jellemzően három esetben fordul elő. 
 

1.   a  megvalósítók  nem  képesek  vagy  hajlandók  stratégiai  érdekeik  figyelembe 

vételére és az annak szellemében való cselekvésre 

2.   nem jó a stratégia 

3.   akcióterv készül stratégia helyett 
 

Az első problémára a korábban már hangsúlyozott kommunikáció, közösségteremtés és a 

fontos  résztvevők  bevonása  jelenthet  választ.  A  második  problémának  kiküszöbölése 
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érdekében fontos a megfelelő szakértők bevonása. A harmadik probléma lényege, hogy a jó 

stratégia – bár a jelenlegi gyakorlat szerint ez gyakori – nem egy hosszú távú akcióterv. Ezzel 

ugyanis az a probléma, hogy bármennyire is jó elkészültekor, hamarosan – ahogy a környezet 

változik – elveszíti aktualitását, így nem képes iránytűként szolgálni. Ezért a jó stratégia több 

szintű, vagyis meghatározza a jövőképet, ennek tükrében a siker sarokköveit és akadályait, 

majd az ezek kihasználására és feloldására optimálisnak tűnő akciótervet. A felsőbb szintek 

azonban igazodási pontot jelentenek a környezeti feltételek változása esetén is. 
 

A jó pozicionálás legfontosabb hozadéka tehát, hogy segít az együttműködés és összefogás 

megteremtésében, illetve hogy segít fókuszálni a lényegre, vagyis azon lehetőségek 

kihasználására, illetve azon problémák megoldására, amelyek a siker eléréséhez igazán 

fontosak.  Ez  összességében  azt  eredményezi,  hogy  a  jó  pozicionálás  segítségével  a 

desztináció kevesebből többet tud kihozni, valamint hogy a rövid távú sikerek és eredmények 

egyben a hosszú távú sikerek megalapozásaként is szolgálnak. 

A pozicionálás azonban nem akcióterv. Nem azt mondja meg, hogy mit kell csinálni, hanem 

hogy min múlik a siker, és mire kell fókuszálni, amikor mindennapi dolgainkat végezzük és 

mindennapi döntéseinket meghozzuk. Egy olyan  viszonyítási pont, vagy inkább rendszer, 

mely táptalajt nyújt az értékteremtő kreatív gondolkodásnak, mely lehetővé teszi az 

összehangolt és hatékony priorizálást, világos jövőképet ad a közösségnek és összefogó, 

szinergikus erőt jelent a marketing kommunikáció számára. Ezáltal nem több és más feladat 

elvégzésének igényét rója a TDM szereplőire, hanem könnyebbé és hatékonyabbá teszi az 

amúgy is meglévő feladatok elvégzését. 
 

A versenyképességi stratégia továbbá nem addicionális források megszerzését szükségesíti, 

hanem  a  rendelkezésre  álló  források  felhasználásának  hatékonyságát  és 

eredményorientáltságát segíti. 
 

Így a megvalósíthatóság legfontosabb feltételei: 

    A támogatottság megszerzése, a konszenzus létrehozása 
A legfontosabb  feltétel  az összhang és  a  fókusz megteremtése.  Ez pedig csak  akkor 
lehetséges, ha megteremtjük a konszenzust. Erre akkor nyílik lehetőség, ha a folyamat 

során a fontos szereplőket bevonjuk és meghallgatjuk, ha az egyéni érdekeiket figyelembe 

véve alakítjuk ki a jövőképet, s ennek ők is tudatában vannak, illetve ha a megvalósítás 

során nem egy autoriter, cselekvésre utasító tervet hozunk létre, hanem viszonyítási és 

piacra lépési eszközöket biztosítunk. 
 

    Szervezeti feltételek 
A szervezeti működésbe a versenyképesség szempontjait rendszerszerűen kell beépíteni. 
Ilyen lehet például az együttműködésre ösztönző rendszerek kialakítása vagy a stratégia 

(és hogy annak a szellemében történik-e a desztináció fejlesztése és menedzsmentje) 

rendszeres időszakonként történő felülvizsgálata. 
 

    Megfelelő gazdasági és szabályozási környezet 
A megvalósíthatóság egyik legfontosabb környezeti feltétele, hogy a versenyképességi 
stratégiát a lehető legjobban támogató gazdasági és szabályozási környezetet hozzunk 

létre: ennek célja az akadályok leépítése és célirányos ösztönző mechanizmusok 

kialakítása. 
 

    Professzionalitás a hasznosítás során 
A stratégia csupán irányt ad. Sikere többek között azon is múlik, hogy a fejlesztések és a 
marketing kommunikáció – stratégiai és taktikai szinten egyaránt – milyen színvonalon 

valósul meg. 
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3. A desztináció-marketing eszközei 
 

3.1. Marketing-mix meghatározása (4P, 4P+3P, 8P, 2K) 

 
A marketing eszközök optimális eredményt adó kombinatív alkalmazása a marketing-mix. A 

termékek esetében 4P (Product, Price, Place, Promotion) alkalmazása a leginkább elterjedt, a 

szolgáltatások esetében további 3P (People, Physical evidence, Process) alkalmazása is 

javasolt. A turisztikai termék (szolgáltatások) esetében Morrison a 4P mellett további 4P 

(People, Packaging, Partnership, Programming) alkalmazását javasolta. A turisztikai 

desztinációk vonatkozásában a kompetencia marketing eszköz rendszerét célszerű használni: 

2K (Kínálati mix, Kommunikációs mix). 
 

 
 

3.1.1. A marketing-mix elemei 

 Termékpolitika (Product) 

 Árpolitika (Price) 

 Elosztási politika (Place) 

 Marketingkommunikációs politika (Promotion) 

     Emberi tényező (People): az összes olyan szereplő, aki szerepet játszik a 

szolgáltatásügylet létrejöttében, és így hat az igénybe vevő által észleltekre, azaz a 

szolgáltató front-személyzete, maga az igénybe vevő, és a szolgáltatásügylet környezetében 

található más igénybe vevők. 

       Tárgyi elemek (Physical evidence): az a környezet, amelyben a szolgáltatást nyújtják 

és ahol az ügylet lezajlik, továbbá bármely olyan tárgyi elem, amely megkönnyíti a 

szolgáltatás teljesítését vagy kommunikációját. 

      Folyamat (Process): azok az eljárások, mechanizmusok, tevékenységfolyamatok, 

melyek műveleti rendszere leszállítja a szolgáltatást. 

 
További 4P alkalmazása a turizmusban 

 People (emberi erőforrás) 

 Packaging (csomaggá szervezés) 

 Partnership (együttműködés) 

 Programming (a mix koordinálása, az egyes elemek összehangolása) 
 

 
 

3.1.2. A turisztikai desztinációk marketing eszközrendszere 
 
 

A turisztikai desztinációk marketing eszközrendszerét a 4P helyett a 2K foglalja keretbe. 
 

Kínálati mix: a desztináció termék- és teljesítménykínálata, tárgyi és szolgáltatási csomag a 

hagyományos „price‖ árral kombinálva 

Kommunikációs mix: kétirányú információáramlás (reklám, PR, értékesítés-ösztönzési 

eszközök, stb) mellett ötvözi az értékesítési funkciót is. A régió- és településtermék „fizikai 

mozdíthatatlansága‖ miatt a disztibúciós funkciók leszűkülnek az információszolgáltatási, 

kommunikációs tevékenységekre, együttműködésekre. (PISKÓTI – DANKÓ – SCHUPLER, 

2002) 



81 

 

3.2. Termékpolitika 

 
Mivel a turisztikai termék szolgáltatások halmazából áll, ezért a szolgáltatások tulajdonságai 

alapján szükséges a marketing tevékenységünket megtervezni. A turisztikai desztináció olyan 

sajátos termék, amely részben a turisztikai szolgáltatások jellemzői által meghatározottak, 

ugyanakkor, mint földrajzi egység, a településmarketingben alkalmazott módszerek, eszközök 

is segítséget adnak. Tehát a turisztikai desztináció termékpolitikáját a szolgáltatásmarketing és 

a településmarketing sajátos keverékéből állítjuk elő. 
 

 
 
 

3.2.1. A szolgáltatások tulajdonságai 
 
 

A szolgáltatások tulajdonságai Kenesei Zs. - Kolos K, 2007 munkája alapján kerül 

bemutatásra. 

1. Megfoghatatlanság - A szolgáltatás nem fogható meg, nem mérhető vagy értékelhető az 

előállítás előtt. 

 
A megfoghatatlanságból eredő problémák: 

 A vásárló nem veszi birtokba a szolgáltatást  (bizonytalanabb a vevői értékítélet, 

költségalapú árképzést nehéz kivitelezni (közvetlen költségek meghatározása nehéz), 

másfajta értékelési kritériumot használ (pl: gépkocsi bérlés és gépkocsi vásárlás 

esetén) 

 Nehéz az előzetes bemutatás, kommunikálás 

 Nehéz az előzetes értékelés 

 Nehéz szabadalmakkal  védeni  (a  szolgáltatásban  megjelenő  újdonságok  könnyen 

másolhatók) 

 
A megfoghatatlanságból eredő problémák kezelése: 

 A megfogható elemek hangsúlyozása (pl. elegáns éttermi eszközök orvosi várószoba 
tisztasága, bank számítástechnikai eszközei – reklámban is megjelennek) 

 A    nehezen    megérthető,    absztrakt    szolgáltatást    egy    szimbólummal    teszik 
megfoghatóvá. 

 Szájreklám ösztönzése 

 Ingyenes kipróbálás lehetősége csökkentheti a vevő bizonytalanságérzetét 

 Garancianyújtás (kockázatészlelés csökkentése) 

 Erős szervezeti imázs megteremtése (imázsreklám) 
 

2. Elválaszthatatlanság - az előállítás és a fogyasztás szimultán történik, mely mind az 

előállítótól, mind pedig a fogyasztótól aktív közreműködést igényel. 

 
Az elválaszthatatlanságból eredő problémák: 

 A szolgáltatás előállítása fogyasztásával egy időben történik. 

 A hatékonysági kritériumok sok esetben ellentmondanak a vevők szempontjainak 

 Nem  minden  szolgáltatásra  jellemző  a  szétválaszthatatlanság  (pl:  autószerviz, 

telefon) 

 Az alkalmazottak, mint a szolgáltatástermék részesei (az alkalmazottak belső vevők) 

 A vevő részvétele a szolgáltatás előállításában (a megfelelő vevői input szükséges a 
sikeres szolgáltatás előállításához) 
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 Más vevők részvétele a szolgáltatásban, a problémát a negatív hatások jelentik (pl. az 

étteremben zavaró lehet, ha más vendégek nem kulturált viselkedése) 

 A „tömegszolgáltatás‖ előállításának problémái (a minőség látványos romlása nélkül 

nem növelheti ügyfelei számát, a vevői bázis kiterjesztése nehéz lehet) 
 

Az elválaszthatatlanságból eredő problémák kezelése: 

 A munkatársak megfelelő kiválasztása, képzése, motiválása (viselkedési kódexek, 

magatartásminták, belső marketing eszközök alkalmazása) 

 A szolgáltatás vevőorientált kiépítése 

 Vevői részvétel (önkiszolgálás) bátorítása 

 Vevők  megfelelő  irányítása  pl.  tájékoztató  feliratok  elhelyezése,  „terelőkorlátos‖ 

önkiszolgáló éttermi rendszer alkalmazása 

 Az üzlet nyitva tartása a vevői igények szerint 
 

3. Heterogenitás (változékonyság) - A szubjektum szerepe, minden fogyasztó más és 

másképpen ítélheti meg ugyanazt a szolgáltatást. A változékonyság alapja a változó emberi 

erőforrás. 

 
A heterogenitásból eredő problémák: 

 Nehéz a minőségbiztosítás (pl. szállodai szoba tisztasága) 

 Nehéz a szabványosítás 

 Nehezen kezelhető panaszhelyzetek 
 

A heterogenitásból eredő problémák kezelése: 

 Egyénre szabott szolgáltatás (az elégedettséget maximalizálni lehet, nem 
tömegesíthető, magasabb profit, alacsonyabb vevőszám) 

 Sztenderdizálás  (a  szolgáltatás  egy  –   egy  elemében  lehetséges,  a  környezet 

egységesítése pl. formaruha, automatizálás elterjedése pl. fapados hotel, 

„kapszulaszálloda koncepció‖ (EasyGroup), jól alkalmazható, ha a vevő konzisztens, 

olcsó és gyors kiszolgálást akar. 
 

4. Tárolhatatlanság (raktározhatatlanság) - Kapacitástartalékolás (eszközök és emberek 

készenlétben tartása) 

 
A tárolhatatlanságból eredő problémák: 

 Kereslet és kínálat kiegyenlítetlensége 
 

A tárolhatatlanságból eredő problémák kezelése: 

 A kereslet menedzselése 

 Kereslet befolyásolása az árak segítségével pl. happy hour 

 A szolgáltatási termék elemeinek megváltoztatása pl. Balaton ősszel lovaglás, reggeli 
étlap 

 Kiegészítő termékek kínálata (aperitif az előtérben) 

 A szolgáltatás helyének és idejének megváltoztatása a fogyasztói szokások ismerete 

alapján 

 Sorban állás menedzselése (előzetes bejelentkezés) 
 

A kínálat menedzselése 

 Részmunkaidős foglalkoztatás (job sharing) 

 Közvetítők alkalmazása pl. repülőjegyek értékesítése utazási irodákban 

 Kapacitásmegosztás pl. fittness szolgáltatások és masszőr alkalmazása 



83 

 

 

A turisztikai szolgáltatások további jellemzői: 

 szezonalitás 

 az emberi erőforrás szerepe kiemelten fontos 

 egymásra épülő, egymástól függő termékelemek, komplexitás 

 monopóliumok, oligopóliumok jelenléte 

 magas állandó költségek 

 közvetítők szerepe jelentős 

 észlelt kockázat rendkívül magas 

 magas helyettesíthetőség. 
 

A  termék  életgörbe  különböző  szakaszaiban  eltérő  marketingfeladatok  jelentkeznek,  a 

szállodaiparban és a vendéglátásban is jól alkalmazható. 

Szakaszai: bevezetés, növekedés, érettség, telítettség, hanyatlás. 
 

 
 

3.2.2. Desztináció-specifikumok a termékpolitikában 
 
 

Ha turizmusról és településmarketingről beszélünk, akkor a termékünk a földrajzi egység, a 

desztinációk. A desztináció olyan fogadó célterület, ahol a turizmus realizálódik, a látogatók 

számára önálló egységet jelent. Tartalmaz turisztikai vonzerőket, termékeket, kapcsolódó 

szolgáltatásokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a turista legalább egy napi helyben 

tartózkodását kielégítsék. Vannak fizikai és adminisztratív határai, amelyek meghatározzák 

annak menedzsmentjét, rendelkezik imázzsal. Számos érintettet foglal magába, képes a 

hálózatosodásra, az együttműködésre, és ezáltal arra, hogy nagyobb desztinációvá váljon. 
 

A desztináció meghatározó elemei (desztinációs mix): 

 turisztikai attrakció 

 megközelíthetőség 

 turisztikai szolgáltatások 

 termékcsomagok 

 minden olyan tevékenység, amelyet a turista a tartózkodása alatt végezhet; 

 közszolgáltatások, mint pl. bankok, telekommunikáció, kórházak. (TŐZSÉR,2009) 
 

A desztináció jellemzői: 

 célterület, amelyet a turista mint utazási célt kiválaszt 

 nem csak célterület, hanem fogadó terület is 

 a turizmus alapvető egysége 

 meghatározása a turista szemszögéből történik 

 fizikailag, földrajzilag körülhatárolható hely/térség 

 a turista legalább egy éjszakát eltölt itt 

 egy olyan  hely/térség,  amely legalább  egy nap  eltöltéséhez szükséges turisztikai 

vonzerőket, termékeket, szolgáltatásokat és egyéb háttér-szolgáltatásokat tartalmaz 

 számos érintettet, szereplőt foglal magába, akik együttműködnek egymással 

 rendelkezik imázzsal 

 rendelkezik   percepcióval   (azaz   minden   turista   a   maga   „szűrűjén‖   keresztül 

szubjektíven ítélhet meg egy desztinációt) 

 integrált tapasztalatokat nyújt a turista számára 
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 tágabb  értelemben  turisztikai  termék,  amely  a  turizmus  piacán  más  turisztikai 

termékekkel (azaz desztinációkkal) versenyez 

 egy olyan komplex és integrált rendszer, amely a sikeres működtetéséhez korszerű 

turizmusirányítási és menedzsment szervezet meglétét feltételezi 

 alulról építkező és felülről támogatott rendszer (TŐZSÉR,2009) 
 

A turisztikai desztináció evolúciós görbéje 

A turizmus fejlődése és a lakosság attitűdje, valamint az adott desztináció iránti kereslet 

közötti összefüggést ábrázolja 

Termék életciklus-görbe a turisztikai desztinációkra adaptált változata 

Alapfeltevése:  turisták  létszámának  növekedése  következtében  a  turisztikai  desztináció 

elveszt vonzerejét, mivel a túl nagy számú turista tönkreteszi az erőforrásokat, amelyek 

eredetileg a fejlődés alapjául szolgáltak. 
 

Szakaszai: 

 Felfedezés (launch) 

 Bekapcsolódás+ fejlődés (growth) 

 Konszolidáció (maturation) 

 Stagnálás (saturation) 

 Hanyatlás (decline) vagy újjáéledés 
 

A desztinációk (település) marketingje és a termékek, szolgáltatások marketingjéhez képest 

számos különbséget találunk. Az egyik legfontosabb, hogy a település terméke kettős jellegű: 

 egyrészt tartalmazza mindazon funkciókat, feladatokat, értékeket, amelyeket a régió, 

a település, illetve intézményei nyújtanak, miként egy hagyományos vállalkozás 

termékei, szolgáltatásai 

 másrészt a termék maga a terület, a hely, miként egy vállalat neve, s ahogyan a 

sajátos piacán megítélik, elsősorban előző teljesítményére épülően. Az imázs a 

területidentitás visszatükröződésének fontos eredménye, sikerességének alapvető 

meghatározója. 
 

Ezen kívül egész más értelmezést kap egy település kompetenciája egy termék vagy 

szolgáltatás kompetenciájához képest. Kompetencia fogalmán egy adott régió, település által 

megtestesített képességeket, szakértelmet értjük, melyek egyrészt veleszületett természeti, 

földrajzi, történelmi, emberi adottságok, másrészt saját erőfeszítésekkel kifejlesztett 

eredmények a gazdaság, kultúra, tudomány terén, az adott régiót, települést alkotó, képviselő 

személyek révén. A kompetencia megjelenik az adottságokban és az ezekre épülő 

tevékenységekben, tevékenységi minőségekben, melyeket funkcionális kompetenciáknak 

nevezünk. (PISKÓTI et. al., 2002) 
 

A soktényezős kompetenciarendszer két tartalmi csoportban, megjelenési síkban 

összegződik: 

 kínálati vagy teljesítménykompetenciában 

 kommunikáció kompetenciában és eszközök rendszerében. 
 

Így a települések marketingtevékenységnek két tartalmi súlypontja van: egyrészt a kínálat 

tárgyi és szolgáltatáselemeinek tudatos, vevőorientált fejlesztése, másrészt az egyedi arculati, 

kommunikációs tevékenysége. Mindezekre azért is van egyre nagyobb szükség, mivel a vevői 

döntésekben egyre nagyobb hangsúlyt kapott az eladóval, szolgáltatóval szembeni bizalom. A 

vevő ugyanis nem csupán egy tárgyiasult elemet vásárol meg, hanem a hozzá kapcsolódó 

szolgáltatást  is.  A  termék  nehezen  bemutatható,  előzetesen  nem  kipróbálható,  nehezen 
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megítélhető,  a  vásárlói  döntés  meghatározó  tényezője  a  település,  annak  imázsára  épülő 

bizalom, ismertség, elismertség. 
 

A  települések  marketingtevékenységében  az  egyik  legjelentősebb,  hogy  a  települések 

esetében nem, vagy csak korlátozottan értelmezhető a 4P. A termék, mint már korábban is 

említettük, más, mint a hagyományos megközelítésben. Ettől függetlenül ezen a szinten még 

értelmezhető a Product elem: termékfejlesztés, pozicionálás, imázs, kommunikáció és saját 

termékek által. Szintén értelmezhető a Promotion, a marketing kommunikáció is. Az ár 

azonban  már  nem  egységes,  közvetetten  lehet  befolyásolni,  ösztönözni  a  desztináció 

vállalatait az egységes árpolitikára. Az elosztási csatorna szintén csak korlátozottan valósulhat 

meg. 
 

Ezen hiányosság miatt alkalmazzuk a 2K modellt a települések marketingjénél: 

 kínálati mix: a termék komplex megjelenése, azaz a tényleges tárgyi és szolgáltatási 

csomag a konkrét felhasználási, igénybevételi feltételekkel, a hagyományos árral 

kombinálva. 

 kommunikációs   mix:   az   eszközök   klasszikus   értelmezése   mellett   ötvözi   az 

értékesítési funkciót is. A disztribúciós funkciók az információszolgáltatási 

kommunikációs tevékenységekre, együttműködésekre szűkülnek. 
 

A településmarketingben a tipikus célcsoportok: a turisták, a lakosság és a beruházók. 

Egy településért felelős desztináció marketingnek az alábbi lépéseket kell figyelembe vennie: 

 Inputmarketing:  az   erőforrások,   külső   partnerek,   együttműködők   megnyerése, 
megszerzése (Beruházók) 

 Belső marketing: az adott régió, település lakóinak, szervezeteinek megnyerése a 

közös marketingtevékenységre (Lakosság) 

 Outputmarketing:  a   régió   vagy   település   kettős   értelemben   vett   termékének 

értékesítése (Turisták, Beruházók, Lakosság) 

 Versenymarketing:  a  versenytársakkal  szemben  kialakított  marketing,  mely  az 

együttműködés és a harc kettősségét kell hordozza (Turisták, Beruházók, Lakosság) 

 Publicmarketing:  a  széles  közvélemény,  azaz  a  közvetlen  célcsoportként  nem 

megjelenők megnyerése, elsősorban PR tevékenységgel. (Turisták, Beruházók, 

Lakosság) 
 

A turisztikai termék/szolgáltatás fejlesztés stratégiai alapelvei: 

 a turisztikai termékfejlesztés és a turisztikai szolgáltatások iránti kereslet fe jlődési 

irányainak egybevetése 

 a turisztikai termékfejlesztés lehetséges célpiacainak meghatározása 

 belföldi és nemzetközi beutazó turizmusra gyakorolt várható hatás 

 a fenntartható fejlődés elveinek való megfelelés: környezeti kölcsönhatás elemzés 

készítése nemcsak gazdasági, hanem természeti, társadalmi, kulturális, építészeti 

környezeti  tekintetben,  ideértve  a  település  design,  a  terület  felhasználás  és  a 

környezetbe illesztés szempontjait is. (PISKÓTI et. al., 2002) 
 

 
 
 

3.2.3. Termékfejlesztés 

 
3.2.3.1. A komplexitás szükségessége a termékfejlesztésben 

A termékfejlesztések többsége a hosszabb tartózkodású turizmus kifejlesztését elősegíti. A 

tervezett termékfejlesztések megvalósítása többletbevétel realizálását teszi lehetővé : 
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 a település önálló turisztikai termékének értékesítése és/vagy 

 a térségi komplex turisztikai termékcsomag értékesítése által. 
 

A megvalósítás során arra szükséges törekedni, hogy a települések közötti együttműködéssel 

minél több és minél komplexebb garantált turisztikai termékcsomag jöjjön létre a 

komplementaritás elvének érvényesítése által. Az egyes terméktípusokhoz kapcsolódó 

szolgáltatások a komplex szolgáltatások részeivé válnak. Az egyes települések turisztikai 

vállalkozásai a másik település turisztikai vállalkozásaival kölcsönös beszerző és értékesítési 

kapcsolatba lépnek. Az együttműködés által létrejön a térségben -- a szállás és étkezési 

szolgáltatás  mellett  --  a  színvonalas  hosszabb  tartózkodás  és  tartalmas  szabadidőtöltés 

komplex programja. A komplex rendszer jó működtetésének feltétele az egyes településeken a 

tervezett terméktípusok magas színvonalú kifejlesztése úgy,  hogy azok  önma gukban is a 

hosszabb tartózkodásra ösztönözzenek. 
 

A turisztikai termékfejlesztések, az imázs és a realizált kereslet között szoros összefüggés 

érvényesül:   a   magas   színvonalú   turisztikai   szolgáltatásokkal   megalapozott   imázs   a 

települések, kistérségek turisztikai bevétel növelésének eszközévé válik.(KENESI-KOLOS, 

2007) 
 

 
 

3.2.3.2. Turisztikai vonzerő-fejlesztési tevékenység 
 

 

A turisztikai vonzerő fejlesztési tevékenységbe tartoznak azok a marketingtevékenységek, 

amelyek a turizmusfejlesztéssel összefüggnek, és részben a gazdaságfejlesztési tevékenység 

speciális területei. 
 

Tevékenységi formái a következők: 

 eseményszervezés 

 településdesign fejlesztése 

 infrastruktúra-fejlesztés 

 környezet- és tájvédelmi fejlesztés. 
 
Az eseményszervezéshez kapcsolódó marketingtevékenység az igények felmérése alapján 

olyan kínálat kialakítása, amely a megcélzott csoportok számára vonzó. A látogatottság, a 

vendégéjszakák száma, a turisztikai bevétel lehet az eredmény mérőszáma. 
 

Az események lehetnek: 

 kulturális események (színház, hangverseny, stb) 

 sportesemények 

 szórakoztatóesemények (popkoncert, vetélkedő) 

 vallási események (búcsú) 

 helytörténethez kötött események (várnapok, emlékműsorok, emlékkiállítások) 

 folklorisztikus események (szüreti bál, néptáncfesztivál, kirakodóvásár)) 

 időponthoz kötött események (szilveszteri, farsangi mulatságok, stb) 
 

Azok az események számíthatnak nagyobb sikerre, amelyek rendszeresen ismétlődnek, ill. 

amelyek egyediek, megismételhetetlenek. 
 

A településdesign  alapvetően  meghatározza  egy település karakterét.  Az  épületek,  utcák, 

terek, parkok stílusa, hangulata olyan egyedi vonzerők lehetnek, amelyek önmagukban is 

elegendőek ahhoz, hogy a település jelentős turizmust bonyolítson. Sajnos, nem sok olyan 
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település van hazánkban, amelynek ilyen erőssége lenne. Éppen ezért fontos marketingfeladat 

megtalálni  azt  az  igényt,  azt  a  célcsoportot,  amelynek  a  település  design-ja  megfelelő 

vonzerőt jelent. A fejlesztési, településrendezési tervek kidolgozásánál figyelembe kell venni 

a  település  turisztikai  célcsoportjának  igényét  is.  A  marketingnek  nem  kell  átvennie  a 

főépítész feladatát, de meghatározhatja a település arculatának lényegi elemeit és azokat, 

amelyekre a fejlesztés során hangsúlyt kell fektetni. Vannak olyan települések, amelyek 

adottságai nem jelentenek vonzerőt a turisták számára, mint pl. az iparvárosok. Az elemzés 

során kiderül, hogy érdemes-e egyáltalán ezzel a kérdéssel foglalkozni, vagy más fontosabb 

területre kell koncentrálni az erőforrásokat. 
 

Az infrastruktúra-fejlesztés a turisztikai vonzerő fejlesztésén belül elsősorban a turisztikai 

szempontból fontos helyek megközelíthetőségére vonatkozik. Sokszor a nehéz megközelítés 

az alacsony látogatottság legfontosabb oka. A másik infrastruktúra-fejlesztési terület a 

vendéglátási infrastruktúra, mivel a megfelelő színvonalú szálláshelyek, éttermek hiánya 

okozza a turizmus visszaesését vagy stagnálását. A potenciális látogatók célcsoportjának 

igényeit, valamint a meglévő infrastruktúra elemzését elvégezve meghatározzuk a fejlesztési 

igényeket. 
 

A környezet- és tájvédelmi fejlesztése egyre nagyobb hangsúlyt kapnak, mivel erősödnek a 

tisztább és egészségesebb környezet iránti elvárások. A környezetvédelmi fejlesztések a 

szennyezés vagy szennyezettség megszüntetésére, vagy mértékének csökkentésére irányulnak. 

A nemzetközi és hazai környezetvédelmi előírások, a levegő-, víz-, talaj-, zajszennyezettség 

mérései alapján meghatározhatók azok a területek, ahol az emissziót csökkenteni kell. A 

tájvédelmi  fejlesztések  a  természeti  értékek  állapotának  megóvására  irányulnak.  Ezek  a 

lépések elengedhetetlenek a turistaforgalom nagyságának fenntartására (gondoljunk csak a 

Balaton vízminőségének javítására). 
 

A marketing feladata a fogyasztói (turisztikai) igények, elégedettségi fok, elégedetlenség 

okainak ismeretében meghatározni, melyek a beavatkozást igénylő területek, illetve mennyire 

érzékelték a változásokat, javult-e a megítélés. A turisztikai vonzerő-fejlesztési tevékenység 

auditja során a különböző turizmussal kapcsolatos fejlesztési tevékenységek hatékonyságát és 

a fogyasztói igényekkel való összhangját elemezzük. (PISKÓTI et. al., 2002.) 
 

 
 
 

3.2.4. Márkázás 
 
 

A márka egy név, kifejezés, jel, szimbólum, design, vagy ezek kombinációja. Célja, hogy a 

terméket vagy szolgáltatásait azonosítsa és megkülönböztesse a versenytársakétól (P. 

KOTLER, 1999). Márkázási kérdések: 

 kell-e? (márkahűség) 

 milyen név? 

 milyen  márkastratégia?  (termékvonal  bővítése,  márkabővítés:  átfogó  márkák,  új 

márkák, társmárkák) 

 kell-e átpozícionálás? 
 

3.2.4.1. A márkaérték 
 

A márka tulajdonképpeni belső lényege egy egyszerű érték, amely a fogyasztók, ill. vendégek 

számára könnyen megérthető, megjegyezhető és visszaidézhető, de ami ennél sokkal 

fontosabb, hogy ez az érték a fogyasztók részéről elfogadott legyen, azaz számukra is fontos 
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értéket jelentsen, megjegyezzék és emlékezzenek rá, amikor eljön a valódi turisztikai döntés 

pillanata. 

Az érték minden egyes márka számára specifikus, nagyságát, ill. jelentőségét mindig 

meghatározza a terméknek a piacon elfoglalt egyedülálló helye. Evvel az értékkel szemben, 

amelyet a márka személyiségének is nevezhetünk, a fogyasztó, ill. vendég egyedi személyes 

kapcsolatot épít fel, amely természetesen nem nélkülözi a korábbi tényleges tapasztalatokat 

sem. 
 

A márkaérték további elemei 
 

1. A márkanév, ill. ennek ismertsége: Ha egy márkanév jó, akkor könnyebben 

visszaidézhető és megjegyzik a fogyasztók, könnyebben azonosítják, és könnyebben 

azonosulnak vele – így ha maga a turisztikai termék jó minőség (divatos, trendy, presztízs 

értékkel bír stb.), jó a reklámja és az ára is megfelelő, akkor valószínűbb, hogy sikeres lesz. 

Egy ismert névvel sokkal könnyebb egy-egy új terméket a piacon pozícionálni, ill. egy-egy 

megújított régi turisztikai terméket, ill. desztinációt repozícionálni. A márkatermék esetében a 

név puszta említése lehetőség szerint egyértelmű kép, ill. asszociáció megjelenítését 

eredményezi, amely optimális esetben utazási döntéshez vezet. 
 

2.  Egy  márkához  a  fogyasztó,  ill.  vendég  mindig  egy  bizonyos,  feltételezett 

minőséget kapcsol, azaz a vendégnek a megvásárolt turisztikai szolgáltatással, ill. termékkel 

szemben bizonyos elvárásai vannak. A különböző szolgáltatók által kínált turisztikai 

márkatermékekhez a vevő különböző minőséget, különböző minőségi értékeket kapcsol. A 

turisztikai  piacon  így  az  a  szolgáltató  számíthat  a  legnagyobb  sikerre,  amely  a  vevők 

elvárásait turisztikai kínálatában a leginkább megközelíti. A turisztikai döntés azonban nem 

mindig azon szolgáltató javára történik, amely a legmagasabb színvonalú turisztikai kínálattal 

rendelkezik, sokkal fontosabb ennél a turisztikai keresletet messzemenőkig figyelembe vevő 

ár-érték. 

3. A feltételezett minőséggel nagyon szoros kapcsolatban áll a márkaasszociáció, 

amely a minőség mellett további elemeket is tartalmaz: így a névhez automatikusan bizonyos 

imázselemek, logók, a megjelenési kép és bizonyos termékek kapcsolódnak. 
 

A „márkaérték” (brand equity) minden esetben feltételez, sugall és tartalmaz a vendég 

számára egy olyan immateriális, járulékos komponenst is, amelyet a vendég a turisztikai 

termék, ill. szolgáltatás során megkap, ill. azzal szemben elvár. Ilyen járulékos komponens 

lehet a turisztikai szolgáltatás megvásárlásával „együttjáró‖  egyéb („másodlagos‖)  vonzerő, 

mint pl. (Freyer): 

 Presztízs (pl. prémium márkáknál); 

 Öröm, szórakozás, életstílus, élménykomponensek; 

 Minőség, különösen minőségi garanciák; 

 Környezetvédelmi, ökológiai elvek és értékek (pl. „fenntartható turizmus‖, 

„környezettudatos hotel‖); 

 Biztonság stb. 
 

A márkateremtés során a márkát övező jelentések, asszociációk kialakítása és elmélyítése 

jelenti a fő feladatot. Egy márka a jelentésnek hat szintjét hordozhatja: 1. ismertetőjegyek, 2. 

előnyök (elsődleges – másodlagos, működési (funkcionális) – érzelmi előnyök), 3. értékek, 4. 

kultúra, 5. személyiség, 6. felhasználók. A márka legtartósabb fő jelentései az értékei, a 

képviselt kultúra és a rávetített személyiség. (KOTLER,1999) 
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Ügyfélszolgálat (customer support) 
 

Hívhatjuk ügyfélszolgálatnak vagy ügyféltámogatásnak, vagy a desztinációra adaptálva – 

vendég/látogató/turista-szolgálatnak, amelynek célja a desztináció és a (potenciális) látogató 

közötti személyes kapcsolat fenntartása. Ha egy desztináció nem rendelkezik megfelelő 

ügyfélszolgálattal, könnyen elvesztheti a látogatói nehezen szerzett bizalmát. Az ideális 

ügyfélszolgálat többet jelent annál, hogy segítőkészen kezelnek rutinügyeket, vagyis az 

ügyintézőnek többet kell nyújtaniuk, mint amit az ügyfelek elvárnak, így a turisták úgy 

érezhetik, hogy törődnek velük, és meg lesznek elégedve. 

A márkák kiemelkedő ügyfélszolgálatuk révén érhetik el legkönnyebben, hogy nevük 

bekerüljön a köztudatba. A jól menedzselt desztinációk sokat tesznek azért, hogy megnyerjék 

maguknak a befolyásos, véleményformáló fogyasztókat – főleg a törzsvendégeket – hiszen ha 

elégedettek, terjeszteni fogják a brand jó hírét, viselkedésük gyakorlatilag egy spontán „word - 

of-mouth‖  kampányhoz hasonlítható. GODIN (2008) az igazán jónevű márkákat vírusokhoz 

hasonlítja: ha valaki „elkapja‖, néhány „tüsszentéssel‖ sok embert megfertőzhet vele. Godin 

szerint a leginkább figyelemre méltó márkák nemcsak innovatívak, hanem elsőrangú 

ügyfélszolgálattal is rendelkeznek, így érik el, hogy az elégedett vásárlók márkahű rajongókká 

váljanak. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az ügyfélszolgálat mennyire fontos egy 

márka szempontjából. Elmondható, hogy az ügyfélszolgálat sokkal jelentősebb tényezője egy 

brand sikerének, mint az insight, az arculat, a reklám vagy a PR tevékenység. 
 

 
 
 

3.2.4.2. A márkázás sajátosságai 
 
A szolgáltatások sajátos márkázása 

 
A szolgáltatások sok tekintetben különböznek a kézzelfogható árucikkektől. Míg egy adott 

termék például mindig ugyanolyan – fogyasztási cikkek törekednek az állandó színvonal 

tartására  -,  a  szolgáltatások  minősége  az emberi  teljesítménytől  függ,  így a  szolgáltatást 

nyújtó személyek hangulatváltozásai és eltérő képességei miatt nem mindig kiszámíthatóak. 

A branding szempontjából ez sarkalatos kérdés, hiszen ebből az következik, hogy míg egy 

termék brandingje csak időszakos feladatot jelent, addig a szolgáltatások esetében a 

fogyasztókat kiszolgáló alkalmazottak képzése, motiválása és támogatása folyamatos 

tevékenységet feltételez. A szolgáltatások sikerének kulcsa a belső branding. Először a saját 

dolgozót kell meggyőzni a márka értékeiről, hiszen, ha az alkalmazottak nem hisznek a 

cégben, a vásárlók sem fognak. 
 

Egy étterem, a világ bármely pontján legyen is, elsősorban az általa vitt konyhával szeretne 

kitűnni,  ám  a  legjobb  éttermek  a  kiszolgálás  minőségére,   a  főpincér  személyére,  a 

konyhafőnök tudására, a helység belső kialakítására és stílusára is nagy hangsúlyt fektetnek, 

nem is beszélve az olyan apróságokról, mint az asztalokon elhelyezett csinos virágok. Ha ezek 

a „hozzávalók‖ mind rendben vannak, egy jó étterem valódi márkanévvé válhat. 

A hotelek brandingje elsősorban a vendégszeretetre koncentrál, hiszen egy tiszta ágyat nem 

sok minden különböztet meg egy másik, ugyanolyan tiszta ágytól. 

A vendéglátóipari brandek alapját az igényesen kialakított környezet és a képzett személyzet 

adja. A kettő közül az ideális környezet megteremtése az egyszerűbb feladat – ezt ugyanis 

elegendő csak egyszer jól megcsinálni. A személyzet képzése azonban még a legsikeresebb 

éttermeknek is véget nem érő kihívást jelent. A képzés után folyamatosan motiválni kell őket, 

hogy nap mint nap hitelesen váltsák valóra a márka ígéretét. Azt is éreztetik a vendéggel, 

hogy a személyzet tagjai a márka vendéglátó szellemiségét képviselik, ha jól informáltak a 
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szolgáltatásokról, a brand egyéniségének megfelelően viselkednek, segítőkészen igyekeznek 

orvosolni a vendég problémáit, és minden visszajelzést – ha szükséges – eljuttatnak 

feletteseikhez. Egyetlen márkanév sem kompenzálja az olyan alapvető problémákat, mint az 

ízetlen étel, a göröngyös ágy, a jellegtelen termék vagy a figyelmetlen személyzet, viszont 

képes a pozitív tapasztalatok egyetlen jelképbe sűrítésére, majd ennek a jelképnek a vendégek 

számára kívánatos felidézésére. (HEALEY,2009) 
 

A földrajzi helyek sajátos márkázása 

A Föld bármely pontja – országok, régiók, városok, kerületek, utcák, sőt még a 

bevásárlóközpontok és az egyes épületek is – külön brandnek tekinthető. Az emberek azt 

szeretnék, ha mások pozitív véleménnyel lennének „otthonukról‖, legyen szó bár 

szülőhelyükről vagy későbbi lakóhelyükről, olyan helyről, ahol vásárolhatnak, ahova 

elutazhatnak, netán amibe a pénzüket fektethetik. A földrajzi helyek egymással versengve 

igyekeznek piacot találni exportcikkeiknek, turisták tömegét és befektetésre váró 

pénzösszegeket vonzani. 

A legtöbb lakos tisztában van azzal, hogy az „otthonáról‖ alkotott véleményt jó lenne 

pozitívabb irányba terelni. Minél nagyobb területről van szó, annál hosszabb ideig tart a brand 

kiépítése, és annál többen vesznek részt benne. Egy épület márkázása akár néhány hét alatt 

megoldható,  egy  ország  esetében  azonban  a  megfelelő  márkakép  kialakítása,  illetve 

módosítása akár egy emberöltőt is felölelhet. 

Érdekes módon a fejlődő országok sokszor inkább tudatában vannak annak, mennyire fontos 

fejleszteni országuk brandjét, mint a nyugati államok. Az országmárka fejlesztése azonban a 

hatóságok komoly és összehangolt munkáját igényli. Ez olykor nehezebben kivitelezhető egy 

nyugati típusú liberális demokráciában, mint egy olyan társadalomban, amelynek többet 

segíthet országa jó hírneve. A földrajzi helyek brandingje gyakran olyan kis vagy fejlődő 

országokban a legsikeresebb, mint például Guatemala vagy Észtország. (HEALEY,2009) 
 

Márkadesztináció – a turisztikai desztinációk sajátos márkázása 

Márkadesztináció: egy név, egy kifejezés, jel, szimbólum, design, ill. ezek kombinációja, 

amely a vendégek preferenciái alapján speciális és össze nem téveszthető turisztikai célú 

teljesítményeket (termékeket és/vagy szolgáltatásokat) standardizált és mindig hasonló 

minőségben kínál. Célja, hogy egy turisztikai célterület termékeit azonosítsa és 

megkülönböztesse azokat a konkurens desztinációktól, ami által ezek desztináció-specifikusan 

újra felismerhetővé válnak és optimális esetben a vendég, ill. a vendégek egy szegmensének 

pszichéjében bizonyos turisztikai szükségleten belül monopolhelyzetet érnek el. 
 

A turisztikai desztinációk sajátos márkázásához egyrészt figyelembe kell venni a szolgáltatás 

branding jellemzőket másrészt a földrajzi helyek sajátos branding-jellemzőit. 

A  desztináció  vonatkozásában  a  márkázás  a  következő  feladatok  összességét  jelenti 

(HARTMANN, 1999, idézi: HORKAY, 2003a): 

 Világos és egyértelmű pozicionálás 

 Márkaimage kifejlesztése 

 A márka ismertségének a növelése 

 A piacon való jelenlét erősítése 

 A konkurenciával szembeni differenciálás. 
 

 
 

3.2.4.3.A turisztikai márka 

 
A turisztikai „túlkínálat‖ piacán a turisztikai desztinációk közötti verseny és a vendégek 

kegyeinek megnyeréséért folytatott konkurenciaharc folyamatosan erősödik. A desztinációk 
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versenyében a turisztikai termékek évről évre ki- és lecserélhető, arc nélküli „no-name‖ áruvá 

degradálódnak, így a turisztikai döntés egyetlen meghatározó eleme az ár marad, amelynek 

következménye az elkerülhetetlen árverseny. A „desztinációk nemzeti és nemzetközi 

versenyében‖  csak azok a turisztikai célterületek és régiók sikeresek, amelyek a megcélzott 

célszegmens preferenciáit és a legsikeresebb nemzetközi desztinációk tapasztalatait 

(benchmarking) a középpontba állító, innovatív minőségi turisztikai termékfejlesztést világos 

és  konzekvens  pozicionálási  és  differenciálási  stratégiával   ötvözik.  A  professzionális 

turisztikai márkapolitika (márkaképzés és márkamenedzsment), a kínálati profil egyedivé 

tételének adekvát versenyeszköze, komoly kitörési pont és egyúttal stratégiai feladat is 

valamennyi desztináció menedzsmentje számára. Hisz hosszútávon csak az a turisztikai 

desztináció számíthat a turisztikai «túlkínálat» versenyében maradandó sikerre, amely mint 

turisztikai márka összetéveszthetetlen, más desztinációval nem helyettesíthető turisztikai 

márkaterméke(ke)t kínál, megjelenésében vonzerőt sugároz, érzelmeket közvetít és megfelelő 

szintű ismertséget képes felmutatni. 
 

A fokozatosan globalizálódó turisztikai versenyben mindennél fontosabbá és szükségesebbé 

válik, hogy a piacon világos és egyértelműen besorolható turisztikai termékek és turisztikai 

desztinációk jelenjenek meg, ez ugyanis a sikeres marketingkommunikáció elengedhetetlen 

előfeltétele. A desztináció a turizmus egészének egyik legfontosabb egysége. Egy desztináció 

turisztikai  termékeinek előállításában  számos érdekelt  szereplő  és vállalat  vesz részt.  Az 

egyes turisztikai desztinációknak csak akkor van esélyük a hosszú távú sikerre, ha azokat, 

mint márkákat a turisztikai piacon világosan pozícionálják. (HORKAY, 2003a) 
 

A (turisztikai) márkával szemben támasztott követelmények: 

 azonos minőség hosszú időn keresztül, 

 megfelelő ár-érték arány, 

 a termék könnyű elérhetősége magas elosztási szint által, 

 azonos megjelenési kép viszonylag hosszú időn keresztül. 

 Ehhez  egy  speciális  ismertető  jel  társul  vagy  ezen  jelek  kombinációja,  amely  a 

fogyasztó, ill. vendég számára lehetővé teszi, hogy a terméket, mint márkaterméket 

azonosítsa, s azt a versenytársakkal szemben megkülönböztesse. 
 

Öt fokozatot különböztetünk meg a vásárlók és a márkák viszonyrendszerében, amely a 

turizmus rendszerére adaptálva a következő szinteket eredményezi a turisztikai szolgáltatók 

(pl. egy szolgáltató, szolgáltatók egy csoportja vagy egy komplett desztináció) és a vendégek 

viszonyában (AAKER, 1996, idézi: HORKAY, 2003a): 

1. A vendég márkát vált, főként az ár miatt. Nincs márkahűség. 

2. A vendég elégedett a turisztikai termékkel/szolgáltatással. Nincs miért márkát váltani. 

3. A vendég elégedett a turisztikai termékkel/szolgáltatással, és csak költségek árán lehet 

eltéríteni. 

4. A vendég értékeli a turisztikai márkát és barátjának tekinti. 

5. A vendég a turisztikai márka (a turisztikai szolgáltató, ill. desztináció) elkötelezettje. 
 

A turisztikai márka eszmei értékének fokmérője, hogy a vendégei közül hányan sorolhatók be 

a harmadik, negyedik és az ötödik kategóriába. Az eszmei értéket tükrözi az is, milyen 

mértékben ismerik fel a turisztikai márkát, milyen erősek a márkához fűződő gondolat- és 

érzelemtársítások, milyen szintű a márkához társított minőség képe (KOTLER, 1999). 
 

A márka, mint pozicionálási elem 

A   márkapolitika,   valamint   a   pozicionálási   és   differenciálási   politika   a   turisztikai 

termékpolitika   fontos   alapelemei.   A   marketingstratégia   központi   eleme   és   része   a 
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márkapozicionálás és –differenciálás. A sikeres desztináció-menedzsment számára ma 

elengedhetetlen az olyan jól átgondolt, szegmentált marketingpolitika, mely egy speciális 

márka-és pozicionálási politikán keresztül speciális vendégközönséget („a márka 

vendégorientációja‖) céloz meg, és kísérletet tesz arra, hogy a turisztikai terméket a vendég 

szemszögéből  a  konkurenciával  szemben  („a  márka  konkurencia  orientációja‖)  tudatosan 

„elhatárolja‖. 
 

A desztinációnak mint márkának a sikeres differenciálása és pozicionálása a vendég számára 

a következő hasznot eredményezi (BIEGER, 2002, idézi: HORKAY, 2003a): 

 A   desztináció   a   vendég   számára   azonosíthatóvá   válik,   erősségek/gyengeségek 

rendelhetőek az adott turisztikai célterülethez. 

 A speciális márka- és pozicionálási politika révén a desztináció speciális fogyasztói 

igények kielégítésére alkalmas egyedi, megbízható, és kiszámítható turisztikai 

termékké válik. 
 

A kínálati oldal számára az alábbi előnyökkel jár: 

 A   marketingeszközök   célirányosabban   és   eredményesebben   vethetők   be.   A 

kommunikációs politika szempontjából ez nagyobb hatékonyságot eredményez. A 

termékfejlesztési politika szemszögéből pedig mindez a turisztikai kereslet igényeihez 

való tudatos alkalmazkodást és célirányos, speciális fejlesztéseket tesz lehetővé. 

 A    megcélzott    piacszegmensek,    ill.    azok    célközönségeinek    igényeivel    és 
szükségleteivel szembeni know-how növekszik. 

 A    turisztikai    márkatermék    egyszerű    helyettesíthetősége    és    kicserélhetősége 

megszűnik. 

 A  desztináció  a  turisztikai  piacon  felismerhetővé  válik,  ez  a  vevők  hatékonyabb 

megkötését, megtartását eredményezheti. 
 

Egy turisztikai márka sikeres marketing kommunikációjának elengedhetetlen feltétele a 

világos, egyértelmű, vendégkör-orientált pozicionálás. Egyetlen turisztikai termék és egyetlen 

turizmus régió sem tud minden ember számára egyformán attraktív lenni. Szükségszerű az 

összetéveszthetetlen márkaprofil kialakításánál a régió, ill. desztináció egyedi imázsának a 

megteremtése. A differenciált márkapolitikának nem feltétlenül célja a szigorú koncentráció 

egyetlen piaci szegmensre, hisz egy desztináció olyan sokarcú és sokoldalú „vállalat‖, amely 

adottságai alapján alkalmas lehet egyidejűleg több különböző sikeres turisztikai termék 

előállítására is. Egy vállalathoz hasonlóan egy desztinációnak is különböző piaci 

teljesítményeket kell létrehoznia és kifejlesztenie a saját erősségei, központi adottságai, 

valamint stratégiai sikerpozíciói alapján, hogy függőségét a piac egészével szemben oldja és a 

kapacitás kihasználtságát biztosítsa. 

A desztináció egészében mint turisztikai márkában fellelhető termékekben nem szabad, hogy 

egymásnak  ellentmondó  és  egymást   kizáró  imázs-  és  terméktulajdonságok  egyszerre 

jelenjenek meg (pl. nyugdíjas kirándulóhely és alternatív hipp-hopp fesztivál). Ezért egy 

desztináció, egy turisztikai régió termékeinek pozicionálásában szükségszerű az 

összpozicionálás, azaz egy pozicionálási hierarchia felállítása. Ideális esetben a pozicionálási 

hierarchia csúcsán az a szegmenskör áll, amely az adott régió számára hosszú távon a 

legnagyobb és legbiztosabb bevételt biztosítja, s amely a régió adottságai alapján a 

konkurenciával szemben a legnagyobb előnyt, egyedi értékeket mutatja fel. 
 

Minden egyes pozicionálási stratégia célja kell, hogy legyen, hogy a fogyasztók, ill. vendégek 

körében az adott termékkel, szolgáltatással, ill. márkával szemben világos elképzelés, 

asszociáció keletkezzen. A döntő tehát nem az, hogy az egyes termékkel szemben milyen 

objektív  információkat  közvetítünk,  s  hogy  milyen  terméktulajdonságokat  hozunk  létre, 
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hanem, hogy mindezekből a vevő mit vesz figyelembe. A pozicionálás sikeressége nem 

pusztán a turisztikai piac mutatószámain (pl. piaci részesedés, nyereségesség stb.), hanem 

azon keresztül is mérhető, hogy milyen mértékben változott a megcélzott szegmens, ill. 

vendégkör egészében az adott turisztikai termékkel, turisztikai régióval vagyis egy turisztikai 

desztinációval, szembeni beállítottság (BIEGER, 2002, idézi: HORKAY, 2003a). 
 

A turisztikai márka előnyei 

A márka a vendég szemében nem más, mint pozitív előítélet. Ha a desztináció egy márka, 

akkor a vendég felismeri a megfelelő régiót, az üdülésből megőrzött pozitív emlékeit köti 

hozzá, és ha a vendég a nyaralásra gondol, akkor elsősorban arra a régióra gondol, ahol azt 

eltöltötte. 

A turizmus marketing számára ennek a következő pozitív következményei vannak (BARTL- 

SCHMIDT, 1998, idézi: HORKAY, 2003a) 

 A vendégek elfogultak és meg vannak győződve a régió egyedi értékeiről. 

 A reklámköltségvetés hatékonyabban használható fel. 

 Mivel  a  vendég  a  „saját‖   régiójával  szemben  elfogult,  vele  szemben  nagyobb 
bizalommal van, mint egy másik régióval, éppen ezért visszatérő vendég lesz belőle. 

 

Márkaelőnyök a vendég és a desztináció számára 

 A turisztikai  márka  a vendégnek  időt és energiát takarít meg a turisztikai döntés 
folyamatában, ezáltal az orientációs és a kereső fázis lényegesen rövidebb lesz. 

 A márkák tömör jelminták, „gyorsírási rövidítések‖,  amelyek jelzik, miért kell egy 

vendégnek a desztinációt közelebbről is megismernie. 

 A márkák miniatúrák, szimbólumok, amelyek az egész országot, régiót, kistérségét, 

szolgáltatót megtestesítik. Megfelelnek a vendégek észlelési mintáinak. 

 A márkák különösen hatékony módon közvetítenek alapminőségeket. 

 A márka ismerete csökkenti a vásárlási kockázatot. Ez különösen fontos a turisztikai 

termékeknél, hisz a potenciális vendég valójában egy „ígéretet,  egy ígérethalmazt‖ 

vesz meg, azaz egy terméket, illetve szolgáltatást, amelynek minőségét a legtöbb 

esetben  nem  tudja  az  utazást  megelőzően  hitelesen  értékelni  (―uno  actu‖  elv).  A 

márkák    tehát    egy    bizonyos    minőséget    is    garantálnak,    és    egy    bizonyos 

termékkompetencia kapcsolódik hozzájuk. 

 A vendég magától értetődő módon ismerős, illetve ismert márkákat választ, még akkor 

is, ha a márkanév mögött meghúzódó kínálati minőség objektíve nem különbözik a 

„no name‖  turisztikai termékektől. A turisztikai márka növeli az adott desztinációra 

eső választás gyakoriságát. 

 A  vendég  a  márkatermékekre  hajlandó  több  pénzt  kifizetni,  mint  a  „no  name‖ 

desztinációkra. (HORKAY, 2003b) 
 

3.2.4.4.Állandóság és változás a márkákban – „rebranding” 
 

 

A márkában történhetnek változtatások, amely jelentheti, hogy csupán a vizuális megjelenés 

módosul. A brand lényege – az insight, az alapvető elképzelések és értékek – változatlan 

marad. Jó esetben a módosítással vizuális megjelenés egyre inkább összhangba kerül a 

márkával. Amennyiben ilyen módosításokat egymás után többször is végrehajtanak, az idők 

folyamán a márka megjelenése akár teljesen átalakulhat. Az előbbiek természetesen nem 

zárják ki azt, hogy a maga a brand soha nem változna. A megjelenéshez képest kevésbé 

látványos, ám ugyanolyan fontos változások történhetnek a márka lényegét megfogalmazó 

insight-ban, így többek között a desztináció termékkínálatában, a turistákkal való 

kommunikációban, a törzsvendégek igényeinek tökéletesebb kielégítésében, stb. A fentiek 
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ugyanúgy a márka szerves részét képezik, mint a logó, ám továbbfejlesztésükhöz jóval több 

időre van szükség. Ha azonban ezek a megfelelő módon alakulnak át, sokkal nagyobb hatással 

lehetnek a brandre, mint a külsőségek megváltoztatása. 

A technikai fejlődés nem csupán a technológiai szektor vállalatait kényszeríti változtatásokra, 

hanem  a  desztinációkra  is  szükségszerűen  változás  vár,  hiszen  a  fogyasztói  szokások 

változása, a keresleti trendek felülírják a desztinációk élményígéreteit. Erős piaci 

versenykörnyezetben   a   versenytárs   desztinációk   is   újabb   ötletekkel,   változtatásokkal 

rukkolnak elő. Ha egy márkának nincs más vonzereje, mint az aktuális gyakorlati haszna, 

napjai meg vannak számlálva. A márkadesztinációk messze túlmutatnak a kínált 

szolgáltatásokon, a desztináció „gyakorlati előnyein‖. Ennek köszönhetően félelem nélkül 

állhatnak a változások elébe, mert ez a többlet segít a turisták elégedettségének fenntartásában 

az időt állóbb márka létrehozásában. 
 

 
15. példa: A Garda-tó rebrandingje 

 
 
A Garda-tó mellett fekvő települések Olaszország legkeresettebb turisztikai célpontjainak 

számítanak.  Felmérések  is  igazolták,  és  ismert  tény,  hogy  ezen  a  vidéken  minden 

megtalálható, amit Itália a látogatóinak kínálhat; történelmi látványosságok, kulturális 

programok, a kulináris élvezeteket nyújtó friss zöldségek és gyümölcsök, finom ételek és 

borok, továbbá tengerparti élményekkel vetekedő vízparti lehetőségek. A Pó-síkság felől és az 

Alpok völgyeiből érkező szeleknek köszönhetően a Garda-tó a szörfösök körében is 

világhírnévre tett szert. A vidék népszerűsítését egyetlen dolog akadályozta: a tó három olasz 

tartomány (Trentino – Alto Adige, Lombardia és Veneto) területén fekszik, melyek nem 

kifejezetten hangolták össze a térség közös marketingjét. A három tartomány különböző 

üzenetekkel kommunikált a turisták felé, és ezek összhatásukban gyengítették a térség 

brandingjét. 

A Minale Tattersfield által kidolgozott megoldás azonban feloldotta a problémát, és 

együttműködésre   bírta   a   három   területet.   A   térség   új   logójának   betűiben   megbújó 

piktogramok a Garda-tó egyedi vonásaira utalnak. Mivel mindegyik tartomány szerette volna 

saját  színvilágát  viszontlátni  a  logóban,  a  tó  nevének  öt  betűjéhez  öt  különböző  színt 

rendeltek, amitől mindenki boldog volt. Az élénk színvilág az arculat felhasználási terül etein 

sem okozott problémát. 
 
Egy tájegység kommunikációja 

A Garda-tó térségében megtalálható minden, amit a turisták Olaszországban keresnek – régi 

várak, vízisportok, olíva-ültetvények, finom borok és homokos partok. A Minale Tattersfield 

mindezeket igyekezett belefoglalni az új logóba. 
 
A vizuális stílus 

A Garda-tó arculata több mint egy szimpla logó. Az arculati kézikönyvben a tervezők az 

illusztrációk stílusára is kitértek. Példákat mellékeltek arra, milyen motívumokat ajánlanak 

ahhoz, hogy a brand üzenete tovább erősödjön. 
 
Egységes megjelenés 

Az új logóban a tó nevének betűi kis ikonokat formáznak, melyek a térség turisztikai 

látványosságaira utalnak. A különböző színek hangsúlyossá teszik a negatívban megjelenő 

szimbólumokat, így érzékeltetve még jobban a szórakozási lehetőségek sokféleségét. Az 

arculati kézikönyv a különböző felületeken – például a szolgáltatók munkaruháján – való 

felhasználásra is útmutatást nyújt. (HEALEY, 2009) 
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3.3. Az árpolitika kialakítása 

 
A turisztikai desztinációk árpolitikája a marketingmix klasszikus árpolitikája mentén nehezen 

értelmezhető.  A  turisztikai  szolgáltatók,  mint  szolgáltatás,  a  szolgált atás-specifikumokat 

tartalmazó árképzési politikában az árképzéshez kapcsolódó tevékenységüket meg tudják 

tervezni. Mivel a turisztikai desztináció nem egyenlő a desztináció turisztikai szolgáltatóinak 

összességével, ezért, mint ahogy már írtuk könyvünk korábbi fejezetében is, a desztináció 

sajátosságaihoz illeszthető kompetencia marketing megközelítést javaslunk. A kompetencia 

marketingben a klasszikus termék és az ár együtt értelmezhető. 
 

Mint ahogy már említettük egyes megközelítések nem értelmezik desztináció szintjén az 

árpolitikát/árstratégiát, a termék/hely megközelítésbe helyezi be az árat, így „kínálati-mix‖ 

megközelítésről beszélhetünk (a desztináció termék- és teljesítménykínálata, tárgyi és 

szolgáltatási csomag a hagyományos „price‖ árral kombinálva). 

A  kínálati  mix  a  termék  komplex  megjelenése,  azaz  a  tényleges,  tárgyi  és  szolgáltatási 

csomag a konkrét felhasználási, igénybevételi feltételekkel, a hagyományos „price‖, árral 

kombinálva. Az együttes értelmezés annál is inkább szükséges, mert a területtermék gyakran 

csupán ár- vagy pénzügyi feltételekben, pl. helyi adómentesség, szociális juttatások, biztosítás 

jelenik meg. Más estekben pedig egyáltalán nem társul a „kínálathoz‖ ár, pl. közutak 

használata, táj szépségének élvezete, stb. A termék és ár egységének helyreállítása a 

marketing-megközelítés egyik fontos eleme lesz. Mint ahogy már említettük egyes 

megközelítések nem értelmezik desztináció szintjén az árpolitikát/árstratégiát, a termék/hely 

megközelítésbe helyezi be az árat, így „kínálati-mix‖ megközelítésről beszélhetünk (a 

desztináció termék- és teljesítménykínálata, tárgyi és szolgáltatási csomag a hagyományos 

„price‖ árral kombinálva). 
 

A turista a desztinációt saját preferenciarendszere mentén értékeli, illetve utazási döntéseiben 

az ár, leginkább az ár-érték szempont is megjelenik. Így vannak „olcsó‖ turisztikai 

desztinációk, amelyek általában a tömegturizmus igényeit elégítik ki, és „drága‖ turisztikai 

desztinációk, illetve a két végpont közötti árkategóriákat is érzékel a turista. Ez az árérzékelés 

természetesen erősen összefügg, azzal, hogy a desztináció hogyan pozícionálja önmagát. 
 

A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) által összeállított termékcsomagok, vagy a 

beutaztatók katalógusában megjelenő a desztináció utazási csomagjai (package) szintén 

mutatják, hogy milyen „ára‖ van a desztinációnak. 
 

Az árpolitika kialakításának sorrendje a következő: 

1.   árképzési célok kiválasztása 

2.   kereslet meghatározása 

3.   költségek becslése 

4.   versenytársak költségeinek, árainak és ajánlatainak becslése 

5.   árképzés módjának kiválasztása 
 

Az alábbi elveket célszerű alkalmazni az árképzésben: 

 nyújtsanak fedezetet a vállalkozói ráfordításokhoz és biztosítsanak szerény vállalkozói 

nyereséget 

 a  magasabb  vállalkozói  nyereségszint  alapja  ne  a  magasabb  ár,  hanem  –  ahol 

lehetséges – a kedvezőbb beszerzési forrás és a racionális üzemeltetés, 

költséggazdálkodás legyen 

 új termék/szolgáltatás bevezetési időszakában is a szerény árlefölözés elve kerüljön 

alkalmazásra 
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 a szolgáltatások minőségi színvonala gyorsabban emelkedjék, mint az ár 

 időszakonként,  szegmensenként  (kiemelten,  pl.  a  fiatal  és  az  idős  korosztálynál) 

rugalmas árpolitika kerüljön alkalmazásra. 
 
 
 
 

3.3.1.  Az árképzést befolyásoló tényezők a turizmusban 

 desztináció gazdasági helyzete 

 küldő piac gazdasági helyzete 

 mit hajlandók kifizetni a turisták 

 versenyhelyzet 

 kapacitás 

 jogi szabályozás 

 etikai megfontolások 

 speciális esetek: árengedmények, akciók, törzsvendég/ törzs utas programok 
 

 
 
 

3.3.2.  A turisztikai szolgáltatások árstratégia-alapelvei 

Az árstratégia célja a befektetett ráfordítások gazdaságos megtérülésében, az ár és a nyereség 

stabilitásában,  a  versenyhelyzet  erősítésében,  az  elért  (márka)  pozíció  fenntartásába n, 

javításában és a versenytársak mindenkori árstratégiájának, operatív árintézkedéseinek 

figyelemmel  kísérésében  fogalmazható  meg.  A  turisztikai  szolgáltatások  stratégiai 

árképzésére alapvetően a következő tényezők hatnak: 

(1) a szolgáltatások ráfordításai (= beszerzési ár + „transzformációs‖, marketing és egyéb 

közvetlen költségek + közvetett költségek), 

(2) a potenciális turisták turisztikai szolgáltatások iránti költési készsége és értékítélete, 

(3) a turisztikai szolgáltatások világpiaci, nemzetközi árai és ebből kiemelten a versenytársak 

árai, 

(4) a turisztikai szolgáltatások speciális, egyedi, márka jellemzői, 

(5) a kereslet – kínálat aránya, különösen ennek szezonális és területi vonatkozásai. 

A  bonyolult   hatásmechanizmusnak   oly   módon   kell   eleget   tenni,   hogy  a   turisztikai 

szolgáltatások árai eleget tegyenek a hatékonysági, gazdaságossági követelményeknek. 
 

Magyarországon a turisztikai szolgáltatások árai a szabad árképzés körébe tartoznak. Ez a 

turisztikai vállalkozásoknak viszonylag és látszólag szabad mozgásteret biztosít, azonban a 

fenti  tényezők  e  mozgástér  igen  erős korlátaira  utalnak  (=  ráfordítási,  keresleti,  kí nálati, 

világpiaci árkorlátok). 
 

Az árképzés orientációja, módszere lehet (1) az árképzés alsó határát jelentő költség-alapú, 

(2) az árképzés felsőhatárát jelentő kereslet-alapú és (3) a kettő közötti kínálathoz 

alkalmazkodó, versenytárs-alapú (CHIKÁN, 1997, BAUER-BERÁCS, 1998). A kistérségek, 

települések különleges turisztikai adottságai – egyedi látványosságok, események – és ezekkel 

összefüggésben erőteljes márkaépítési aktivitások esetén az árak a ráfordításoktól jelentős 

mértékben eltéríthetők. A magasabb szintű árelfogadtatáshoz nem elégséges az egyes 

turisztikai üzleti vállalkozások egyedi szolgáltatásainak magas színvonala, ennek eléréséhez a 

kistérség, a település összes vállalkozásánál törekedni kell, és a kistérség és a települések 

rendezettséget, ápoltságot, a környezettel szembeni érzékenységet kell tükrözzenek. További 

alapelvnek tekintendő, hogy a szolgáltatások színvonaljavulásához képest az áremelkedés 

mérsékeltebb legyen. Időszakonként, és egyes szegmenseknél – például fiataloknál, idősebb 

korosztályoknál – a rugalmas árpolitika érvényesítendő. Külföldi állampolgárok beutaztatása 
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esetén követelmény a valuta-, deviza árfolyamok, a nemzeti szintű inflációs ráta és ezen belül 

a  turisztikai  szolgáltatások  belső  áremelkedése  közötti  kapcsolat  vizsgálata  (TASNÁDI, 

1999b) 
 

A szálláshely szolgáltatók esetében gyakori az árdifferenciálás alkalmazása, amely során a 

minőségi különbségek megjelennek az árban pl. szoba típusa, de a piaci körülmények 

(szezonok), ill. a szegmentumok jellemzői alapján is adnak kedvezményt a szolgáltatók, így a 

hosszabb tartózkodási idő, a gyakori visszatérés, a nagyobb volumen, pl. csoportok esetében. 

Az értékesítési csatorna, ill. a kiajánlott termék (pl. félpanziós ár), a fizetés módja szerint 

szintén differenciálják az árakat. 

A szállodaláncok és a légi közlekedési vállalatok gyakran alkalmazzák a Yield Management 

módszert, amely a szegmentumonkénti kereslet előrejelzésen alapuló árképzés. A „low cost‖ a 

légiközlekedés, a szálláshely szolgáltatás és az autóbérlés egy-egy szegmensének modellje. A 

vendéglátó vállalkozások árképzését jól segíti az Omnes alapelvek, amely Franciaországból 

terjedt el. 

 
3.4. Értékesítési politika 

 
A különböző szakirodalmak többféle elnevezés alatt tárgyalják az értékesítési politikát, amely 

jelenti az elosztási csatornák, disztribúciós rendszerek összességét. 
 

Mint ahogy már említettük egyes megközelítések nem értelmezik desztináció szintj én a 3.P 

elemet, az elosztási csatorna politikát. Mint ahogy az árpolitikát, úgy az értékesítési politikát 

is a kompetenciamarketing eszközrendszerében értelmezzük, vagyis az értékesítési politikát a 

kommunikációval együtt kezeljük. A kommunikáció megközelítésbe helyezzük be a „helyet‖, 

így „kommunikációs-mix‖ megközelítésről beszélhetünk. 

A kommunikációs mix, az eszközök klasszikus értelmezése (kétirányú információáramlás, 

reklám, PR, értékesítés-ösztönzési eszközök, személyes meggyőzés stb.) mellett ötvözi az 

értékesítési funkciót is. (PISKÓTI – DANKÓ – SCHUPLER, 2002) 
 

A turisztikai desztináció fizikai mozdíthatatlansága következtében a hagyományos 

disztribúciós funkcióik többsége nem értelmezhető. A disztribúciós funkciók az 

információszolgáltatási,  kommunikációs  tevékenységekre  szűkülnek  a  desztináció 

információs pontjain (Tourinform irodák, honlapok). 
 

A turisztikai szektorban jellemző a közvetlen értékesítés, vagyis a turista közvetlenül kerül 

kapcsolatba  a  desztináció  szolgáltatójával,  pl.  a  szálláshelyet  interneten  vagy  telefonon 

foglalja le. Közvetett értékesítésről akkor beszélünk, ha utazásközvetítőn keresztül érkezik a 

turista a desztinációba. 
 

3.4.1.  Az értékesítési csatornák kiválasztása 
 

 

Kínálati oldalról értékelve a csatornaválasztást, célszerű a fedeze ti pont számítás alapján 

megállapítani, hogy a közvetlen vagy közvetett értékesítés-e a jobb, milyen a 

költséghatékonysága. A piac, a jogi feltételek (ki értékesíthet az országban) ismerete alapján 

érdemes a csatorna (értékesítő) politikánkat kialakítani. 

A fogyasztói szegmensek eltérő igényekkel rendelkeznek, eltérő a megítélésük az 

utazásszervezési feladatokat illetően. Az utazók egy része szereti a kényelmes megoldásokat, 

ezért   az   utazásuk   megszervezését   tapasztalt   utazásszervező   irodára   bízzák   és   előre 

összeállított utazási csomagot vásárolnak, vagy egyes szolgáltatásokat megrendelnek tőlük. 
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Mások a saját igényük szerinti összeállítást preferálják, saját maguk keresik meg 

leggyakrabban interneten a szolgáltatót és foglalnak közvetlen a kínált szolgáltatá sukból. 

Az utazásszervezők (tour operatorok) gyakran szakosodnak desztinációra, piaci szegmensekre 

vagy utak fajtájára. 

Az utazási irodák az utazásközvetítés mellett további szolgáltatásokat is kínálnak: 

szállásfoglalás, közlekedési jegyek, autókölcsönzés, biztosítás, vízum beszerzés, programok 

összeállítása,  idegenvezető,  hostess,  tolmács,  információnyújtás,  tanácsadás,  pénzváltás, 

belépőjegyek, ajándéktárgyak értékesítése. 
 

Az értékesítési csatornáknál 

 a belföldi értékesítésnél a közvetlen értékesítési kapcsolatokra szükséges helyezni a 
hangsúlyt 

 a   külpiaci   értékesítés   esetén   a   hagyományos   közvetett   értékesítés   mellett, 

gazdaságossági megfontolások miatt, szükséges a közvetlen értékesítési kapcsolatok 

kutatása, a direkt marketing módszer egyre szélesebb alkalmazása, ideértve a technikai 

haladás által nyújtott, dinamikusan fejlődő – a turisztikai térség, a fogadóhely, a 

vállalkozás és a potenciális turista közötti – közvetlen interaktív információcserét is. 
 

Az értékesítési utaknál és helyeknél stratégiai fontosságú kérdés annak eldöntése, hogy a 

kistérség, a települések turisztikai vállalkozásai turisztikai termékeiket/szolgáltatásaikat 

közvetítő szervezeteken keresztül (pl. hazai és/vagy külföldi utazásszervező vállalkozások 

segítségével)  vagy  közvetlenül  értékesítik  a  turistáknak.  A  közvetlen  és  a  közvetlen 

értékesítés arányának kialakításánál figyelembe veendő, hogy a közvetlen értékesítés 

továbbadott jutalék megtakarítást és többlet marketingköltséget, a közvetett értékesítés pedig 

továbbadott jutalék kiadást és marketingköltség megtakarítást eredményez. Az értékesítési 

csatorna szintek száma a továbbadott jutalék nagyságát alapvetően meghatározza. A 

kistérségek, települések növekvő piaci tapasztalatai és közvetlen végfogyasztói (= turisták, 

klubok, egyesületek) kapcsolatai a közvetítő szervezetektől való függőséget csökkenti. A 

közvetlen és a közvetett értékesítés kedvező arányának kialakítása idő- és költség igényes 

feladat.  A  közvetlen  értékesítés  lehetővé  teszi  a  célpiacokkal  való  közvetlen  kapcsolat 

ápolását, a piaci rugalmasság javítását, a kapacitáskihasználtságnak megfelelő, differenciált 

kommunikációs-támogató tevékenységet, az eladószemélyzet magasabb szolgáltatásismerete 

által  a  magasabb  színvonalú  és  „méretre  szabott‖  vendég  kiszolgálást  és  ezek  ál tal  a 

„márkahű‖, visszatérő törzsvendégkör kialakítását. 
 
 
 
 

3.5. Marketingkommunikáció (promóció) 

 
3.5.1. A hatékony kommunikáció folyamata 

A marketingkommunikációnak kiemelt szerepet tulajdonítunk a turisztikai desztinációk 

marketing tevékenységében, hiszen a telekommunikáció, az információtechnológia jelentős 

hatással van a turisztikai szektorra is, esetenként alapjában változtatta meg a fogyasztói 

szokásokat. 
 

A turisztikai desztinációk gyakran készítenek kommunikációs stratégiát. A desztináció 

kommunikációs stratégiáját a következőkben bemutatott lépésekből célszerű megtervezni. 

A kommunikációs stratégia kialakításának folyamata: 

 Célpiac kiválasztása, a desztináció pozícionálása 

 Kommunikációs célok meghatározása 

 Költségvetés 
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 Üzenet megfogalmazása 

 Kommunikációs csatornák kiválasztása 

 Kampánytervezés, médiaválasztás 

 Ellenőrzés visszacsatolás 
 

A kistérségi, települési szintű kommunikációs tevékenység keretében a legfontosabb 

feladatnak tartjuk a turisztikai szolgáltatások tartalmának, igénybevételének, elérhetősé gének, 

megközelíthetőségének  ismertté  tételét  a  potenciális  célpiacokon.  A 

marketingkommunikációs aktivitásoknál egyidejűleg differenciáltan célszerű alkalmazni – 

kisebb hangsúllyal – a turisztikai közvetítőkre ható „toló‖ (push) és – nagyobb hangsúllyal – a 

potenciális turisták döntését befolyásoló „szívó‖ (pull) stratégiát. A marketingkommunikációs 

eszköz- és módszer-rendszer tervezése során a következő hangsúlyokat célszerű figyelembe 

venni. A kistérség egésze és turisztikai termékei/szolgáltatásai tekintetében színvonalas 

referencia kiadvány megtervezése, létrehozása és terjesztése indokolt a kiemelt fontosságú 

küldőpiacok nyelvén. A referencia kiadvány alkalmas az aktuális termék/szolgáltatás, ár és 

vételi hely információk betétlapként való melléklésére. Az értékesítést támogató 

kommunikációs és ösztönzési stratégia tekintetében kiemelendők a kistérségi, település szintű 

image-reklám, a kapcsolatszervezés (kiemelten a véleményformáló személyiségekkel, a 

nyomtatott és elektronikus sajtóval, a testvérvárosokkal-településekkel való kapcsolatok), a 

kiállítási részvétel, az ösztönzési eszközök, módszerek, személyes meggyőzés továbbá a 

gyorsan terjedő közvetlen (direkt) marketing, kiemelten a hagyományos postai levélreklám és 

a napjainkban egyre nagyobb teret hódító online-, INTERNET marketing. A reklámhirdetések 

alapvetően a turisztikai vállalkozások feladatai, kivéve a kistérségi, települési szintű imázs - 

reklámot. Nagy hangsúly helyezendő a kistérségi szintű esemény-rendezvény naptár kiadására 

(TASNÁDI, 1999b). 
 
 

 
 
 

 Reklám/hirdetés 

3.5.2.  A promóciós-mix elemei 

     Eladásösztönzés/vásárlásösztönzés 

     PR (külső, belső) 

     Személyes eladás 

     Direkt marketing- adatbázis marketing, CMR 

 
3.5.2.1. Reklámeszközök 

A reklám a turisztikai desztinációkban is az egyik legáltalánosabban használt 

kommunikációs eszköz, amelyet a célpiacok és a teljes közvélemény befolyásolására 

felhasználhatunk.  Bár  az  utóbbi  időben  a  turisztikai  desztinációk  egyre  inkább  a 

„finomabb‖, kevésbé direkt eszközöket használják, így jelentőségük csökken. 
 

Célszerű a desztináció számára reklámprogramot kidolgozni, amelynek alapja a célpiac és 

a vásárlói motivációk meghatározása. A reklámprogram kidolgozásának öt legfontosabb 

döntése, az „öt M‖. (KOTLER P., 1999): 
 

1.   Küldetés (Mission): Melyek a reklám cáljai? 

2.   Pénz (Money): Mennyibe kerülhet? 

3.   Üzenet (Message): Mi legyen a továbbítandó üzenet? 

4.   Médium (Media): Milyen médiumot alkalmazzunk? 

5.   Mérés (Measurement): Milyen módon értékeljük az eredményeket? 
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A  turisztikai  desztinációk  leggyakrabban  alkalmazott  reklámeszközei:  reklámfilmek, 

prospektusok, plakátok, óriásplakátok, videofilmek, Cd-k, Internet. 

 
3.5.2.2. Eladásösztönzés/Vásárlásösztönzés 

 
 

A vásárlásösztönzés a marketingkampányok kulcsfontosságú eleme, amelynek célja, hogy 

a desztinációba látogatók gyakrabban keressék fel és/vagy hosszabb ideig tartózkodjanak 

a meglátogatott helyen. A reklámmal ésszerű okot adunk arra, hogy desztinációnkat 

keressék fel a látogatók, a vásárlásösztönzéssel pedig késztetjük erre látogatóinkat. 
 

Gyakran alkalmazott ösztönzők lehetnek: a versenyek, játékok, sorsolások; jutalmak és 

ajándékok; kuponok; kiállítások és bemutatók; árengedmények; pontgyűjtési akciók, 

szórakoztatás; merchandising. Ösztönző lehet az utazási csomagok összeállítása során, 

hogy olyan kínálati elemet is teszünk a csomagba pl. múzeumi belépő, amely hosszabb 

tartózkodási időre vagy a visszatérésre ösztönöz. 
 

A turisztikai desztináció menedzsment szervezeteknek (TDM) érdemes vásárlásösztönző 

programokat kialakítani. Több tényező figyelembe vételével dönthetnek az adott ösztönző 

mellett. Először is meg kell határozni az ösztönzés mértékét. Bizonyos ösztönzésminimum 

beállítása célszerű. Majd a részvétel feltételeit kell megteremteni: az ösztönzők 

felajánlhatók mindenkinek vagy csak egy kiválasztott csoportnak.pl. akik vissza küldik a 

számlát vagy megadják az email címüket,amely a látogatói adatbázis bővítését is segíti. 

Dönteni kell az ösztönzés időtartamáról is. Az optimális ösztönzési ciklus kínálati 

elemenként   változik.   Dönteni   kell   az   elosztás   eszközeiről   is.   Minden   terjesztési 

módszernek más hatótávolsága, költsége és hatása van. Végül meg kell határozni a teljes 

vásárlásösztönzési költségvetést. 
 

A vásárlásösztönzők eredményességét értékelve elfogadhatjuk azt a tapasztalatot, hogy 

rövid távon megnő a forgalom és a piacrészesedés, hosszú távú hatása azonba n nemigen 

van. 
 

 
 
 

3.5.2.3. Public Relations (PR) 
 
 

A reklám, a vásárlásösztönzés mellett a public relations is fontos marketingeszköz. A 

turisztikai desztinációknak nemcsak a látogatóihoz és a turisztikai szolgáltató partnereihez, 

hanem szélesebb körhöz, a közvéleményhez, a lakossághoz is szólnia kell. A lakossági attitűd 

megkönnyítheti, de akár meg is nehezítheti a TDM munkájának eredményességét. 
 

Alkalmazott  PR  eszközök  lehetnek:  sajtóanyagok,  beszédek,  szemináriumok,  éves 

beszámolók, jótékony célú adományok, szponzorálás, kiadványok, lobbizás, identitáshordozó 

eszközök, események. 
 

A PR stratégia alapvető célja: 
 

 egyrészt a helyi lakosság körében a turisztikai törekvésekkel való azonosulás, a „mi 

tudat‖ kialakítása, 

 másrészt a potenciális turisták körében a térség és települései turisztikai szervezetei és 

az általuk nyújtott turisztikai szolgáltatások iránti bizalom megteremtése. 
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A PR munka szerves részeként meg kell nyerni az országgyűlési, megyei és települési 

önkormányzati képviselőket a kistérségek, a települések turizmusa érdekében való 

érdekérvényesítésre. A helyi lakosságnak a kistérségi és települési turisztikai törekvésekkel 

való azonosulása érdekében aktív belső kapcsolatszervezési tevékenység (Public Relations = 

PR) kifejtése szükséges. A kistérség egészének ismertté tételében, a turisztikai szolgáltatások 

iránti  bizalom  kiépítésében  kiemelt  hangsúly  helyezendő  a  külső  kapcsolatszervezésre,  a 

külső PR-re: a térség turizmusát érintő sajtóközlemények rendszeres kiadásával, szakmai 

prezentációk, study-tour-ok szervezésével, PR-cikkek elhelyezésével a helyi sajtóban, a 

megyei sajtóban, az országos napilapokban és lehetőség szerint egyes külföldi lapokban. 

Egyes kiemelkedő jelentőségű turisztikai vásárokon, kiállításokon komplex információs- 

kommunikációs tevékenység kifejtése szükséges. 
 

A személyes meggyőzés magában foglalja: 

 a potenciális vendégek igényeinek folyamatos megfigyelését 

 a magas színvonalú információs és tájékoztató tevékenységet 

 a turisztikai szolgáltatások eladását 

 a vendégek elutazását követő utógondozást 

 a törzsvendégkör kialakítását. 
 

Erőfeszítések teendők annak érdekében, hogy a kistérség települései szubjektív és objektív 

tényezői egyre nagyobb mértékben váljanak pozitív image alakító tényezővé. Stratégiai 

fontosságú feladat, hogy a szolgáltatások igénybevételét követően megelégedett vendégek 

távozzanak el az egyes kistérségekből, településekről és a kistérség, a település turizmusána k 

„propagandistáivá‖ váljanak. 
 

A médiával való kapcsolat, illetve annak ápolása alapvető fontosságú a TDM-ek számára. 

Ennek egyik legjobb módja, amikor a sajtót meghívjuk, tájékoztatjuk, esetleg vendégül látjuk. 
 

Sajtótájékoztató 
 

Amennyiben lehetőség van rá, akkor a helyszínen egy bejárással, személyes bemutatással 

egybekötött tájékoztatót tartsunk. 

A sajtótájékoztató előnyei: 

 az újságírók közvetlenül, első kézből kapnak információt 

 részletes információ áll rendelkezésre 

 lehetőségük van kérdezni 

 személyesen látják a helyszínt, a desztinációt 

 személyes kapcsolat kialakításának lehetősége. 
 

Egy sajtótájékoztató lebonyolítása gondos tervezést és pontos szervezést igényel: 

 meghívandó médiumok és újságírók kiválasztása 

 annak ellenőrzése, hogy az adott időpontban nem rendeznek-e más, hasonló témájú 
tájékoztatót 

 részletes forgatókönyv készítés minden szervezési és lebonyolítási feladatról 

 vendéglátás megszervezése 

 újságírók fogadása 

 beszédírás és prezentáció elkészítése 

 kényes kérdések – válaszok összeállítása (Q/A) 

 szükséges technika és berendezés megrendelése, megszervezése 

 sajtómappa összeállítása 

 kisegítő személyzet (hostessek) megrendelése, felkészítése, stb. 
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 szükséges  utókövetés  (follow  up):  egy  sajtótájékoztatónál  szükség  van  bizonyos 

részfeladatok nyomon követésére. (TASNÁDI, 1999a) 
 

 
 
 

3.5.2.4. Személyes eladás 
 
 
A személyes eladás sikeres az értékesítő személyzet megtervezésével kezdődi k, hiszen a 

szolgáltatást, a terméket ők közvetítik a fogyasztók felé, ugyanakkor közvetítik az információt 

az ügyfeleinktől, a vendégektől, amelynek piaci értéke szintén bizonyított. 

A turisztikai desztinációk menedzsmentje számára is meghatározó, hogy jól válassza ki a 

front vonalban dolgozókat, és korszerű menedzsment technikák által folyamatosan támogassa 

munkájukat, vagyis az értékesítő személyzet menedzselése folyamatos legyen. 
 

A leggyakrabban alkalmazott eszközök a személyes eladás hatékonyságának fokozásában a 

turisztikai desztinációk esetében: az értékesítési bemutatók és összejövetelek, ösztönző 

programok, vásárok és kereskedelmi bemutatók. 
 

 
 
 

3.5.2.5. Direkt marketing, adatbázis marketing, CMR 
 

 

Direkt Marketing (DM) 

Az Amerikai Direkt Marketing Szövetség meghatározása szerint a direkt marketing olyan 

interaktív marketingrendszer, amelynek célja, hogy egy vagy több reklámeszköz 

felhasználásával bárhol mérhető reakciót (választ) és/vagy üzletkötést eredményezzen. 

Ma úgy érzékeljük, hogy a direkt marketing szerepe megnőtt, kibővült, és a hosszú távú 

vendégkapcsolatok  kerültek  előtérbe.  A  direkt  marketing  és  az  elektronikus  vásárlás 

térnyerése a kisebb vevői csoportok, a piaci rések kiszolgálását jól segíti. A nagyobb piaci 

erővel bíró turisztikai szolgáltatók (szállodaláncok, légi közlekedési vállalatok) sikeresen 

alkalmazzák a direkt marketinget. 
 

A turisztikai desztinációk esetében a klasszikus módszer alkalmazása kevésbé elterjedt a 

turisztikai kínálati elem sokfélesége és gyakori változtatása miatt. A törzsvendégek számának 

növelése, az adatbázis építése a turisztikai desztinációk számára is nagy jelentőséggel bír, 

amelyet a DM jól támogat. A hírlevelekben megjelenő ajánlatokhoz kapcsolódó azonnali 

foglalások jelentősége vitathatatlan. 
 

Direkt marketing eszközökkel elsősorban azokat a véleményformálókat (opinion leader) és 

vezetőket célszerű megszólítani, akik hatással vannak szervezetükre, környezetükre. Például a 

promóciós filmből, némi reklámajándék és DM levél kíséretében juttatunk el. 
 

A direkt marketing főbb eszközei: a katalógusok, postai küldeménynek, elektronikus vásárlás, 

e-mail, adatbázis marketing, Consumer Relationhip Management (CRM – bemutatása a „Az 

internet, mint marketingeszköz a turisztikai vállalkozások számára‖ alfejezetben történik), 

legfontosabb csatornái a személyes eladás (szemtől szembe), Direkt Mail (levélreklám). A 

direkt marketing legújabb csatornája az online módszerekből áll. 
 

 
Arculat 

Az arculat döntő mértékben befolyásolja a piacon való sikerességet. A különböző 

médiafelületeken  való  vizuális  megjelenés  az  első  benyomást  (first  impression),  amely 
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ugyanúgy fontos a marketingben, mint az emberi kapcsolatokban. Az arculati kézikönyvet 

professzionális módon érdemes elkészíttetni, és az arculati elemek tervezésekor minden 

lehetséges felhasználási területet számításba kell venni: 

 kisarculat (logó, névjegykártya, levélpapír, faxpapír, boríték) 

 kiadványok 

 sajtóközlemények, sajtómeghívók és háttéranyagok 

 PR-cikkek, hirdetések 

 promóciós filmek 

 plakátok, molinók 

 reklámstandok 

 honlap 

 bannerek, egyéb online megjelenések 

 reklámtárgyak 

 DVD borítók 

 matricák 

 direkt marketing eszközök 

 prezentációk 

 munkaruhák. 
 

 
 

3.5.3. Az internet, mint marketingeszköz a turisztikai vállalkozások számára 
 

A világháló segítségével a turisztikai szolgáltatók az átlagosnál fiatalabb, magasabb iskolai 

végzettséggel és keresettel rendelkező, és az utazásai során többet költő célcsoportot érhetnek 

el, azonban ehhez ismerni kell az internet, mint marketingeszköz használatának sajátosságait. 

Az internet alkalmazása a turisztikai vállalkozások marketing és értékesítési tevékenységében 

a többi marketingeszközhöz hasonlóan konkrét és mérhető célokat, részletesen kidolgozott 

marketingtervet és -költségvetést igényel. 
 

Az internet alkalmazása a vállalatok marketing munkájának támogatásában napjainkra négy 

marketingtevékenység esetében vált jelentős mértékűvé: 
 

 Reklám és hirdetés - Az online hirdetések alapját a vállalatok honlapjai jelentik, a 

weboldalon a vállalat célcsoportjai számára elhelyezett információk legnagyobb része 

a vállalat termékeinek és szolgáltatásainak az értékesítését támogatja közvetlenül vagy 

közvetve. A honlapok tartalma és design elemei (színhasználat, grafika, mozgóképek, 

hang)  emellett  hatékonyan  formálják  a  vállalatról  alkotott  képet  és  támogatják  a 

vállalat külső kommunikációs tevékenységét (pl.: álláshirdetések, partnerek számára 

elhelyezett új információk). A honlap látogatottságának növelésére a 

marketingeszközök széles skálája áll rendelkezésre. A honlap reklámozását, 

látogatottságának  növelését  támogató  online  eszközök   az  internetes  hirdetések 

(banner-ek), az e-mail reklámkampányok, a honlapról kölcsönös átjárási lehetőséget 

biztosító   megállapodások   (affiliate  marketing)   és  a   kereső   programok   találati 

arányának növelése. Az internet-marketing mellett a hagyományos médiában 

(magazinok,  folyóiratok,  TV)  folytatott  reklámkampányokban  és  a  saját 

kiadványokban is egyre nagyobb arányban és gyakorisággal népszerűsítik a vállalatok 

saját weboldalaikat. 
 

 A  fogyasztók  szolgálata  -  Az  információáramlás  és  az  internet  forradalmának 

köszönhetően a vállalatok szorosabb kapcsolatot alakíthatnak ki a fogyasztóikkal, ami 

hozzáadott értékként jelenhet meg terméküknél vagy szolgáltatásuknál. Mindez azért 
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is  fontos,   mert   az  interneten   keresztül   vásárlók   körében   az  átlagosnál   jóval 

alacsonyabb a márkahűség, sokkal fontosabbnak tartják az árat és a minőséget. A 

fogyasztók bevonása a termék vagy szolgáltatás kialakításába, a személyre szabott 

szolgáltatások megteremtése és vásárlás utáni gondoskodás növeli a fogyasztói 

elégedettséget és hozzájárul a vásárlók visszatéréséhez. A fogyasztók szolgálatához 

elsősorban az észrevételek eljuttatásának különböző lehetőségei és 

véleménynyilvánítási formák megteremtése (például e-mail küldés, text chat-ek, 

fórumok,  klubok)  tartoznak,  de  ide  tartoznak  még  a  képernyővédők,  háttérképek, 

video- és zenefájlok letöltése, illetve képeslapküldési lehetőségek. 
 

 Értékesítés  -  A  világháló  a  nap  24  órájában,  a  világ  minden  pontjáról  elérhető 

értékesítési lehetőséget nyújt a turisztikai szolgáltatók számára. Az internet egy sok- 

csatornás értékesítési stratégiába illeszkedve a legtöbbször csak a szolgáltatás 

kiválasztására korlátozódik, a foglalást vagy vásárlást a fogyasztók a legtöbbször 

továbbra is a hagyományos értékesítési csatornákon - személyesen, telefonon vagy 

faxon - keresztül végzik az online vásárlással kapcsolatban meglévő biztonsági 

aggályok miatt. Az internetes értékesítés növeléséhez elengedhetetlen a szolgáltatások 

alapos leírása, fogyasztóbarát értékesítési tranzakció kialakítása és a biztonsági 

garanciák bemutatása. Emellett fontos az online értékesítés alacsonyabb költségeinek 

beépítése az árakba, amellyel az interneten keresztül kedvezőbb árakat nyújt a 

vásárlóknak a hagyományos értékesítési formáknál. 
 

 Piackutatás - Az interneten keresztül  zajló piackutatási felmérésekkel egyszerűen 

lehet friss adatokhoz jutni, azonban soha sem szabad megfeledkezni arról, hogy az 

internet-hozzáféréssel  rendelkező  lakosság  szerkezete  jelentősen  eltér  a 

társadalométól, tehát az így nyert adatokat nem szabad kivetíteni a lakosság egészére. 

A honlapon elhelyezett kérdőívekben vagy szavazásokon célszerű a weboldallal 

kapcsolatos információkra koncentrálni (TÖRÖK, 2002). 
 

Az   e-marketing   jelentősége   vitathatatlan   a   turisztikai   vállalkozások   és   a   turisztikai 

desztinációk esetében is. 

Az  utóbbi  években  ebben  a  szektorban  is  meredek  emelkedést  mutatott  az  internetes 

forgalom, amelyben a légi közlekedés domináns, de a szálláshelyfoglalásokban is erőteljes 

bővülést látunk. Sajátos eszközrendszere (blog, chat, mobil technológiák, keresőmotorok, 

közösségi média, stb.) a marketingkommunikációnak új megközelítést ad, ezeket a 

felhasználás-lehetőségeket a vállalkozóknak, szolgáltatóknak meg kell ismernie, a 

humánerőforrását fel kell készítenie, ill. erre specializálódott szolgáltatásokat igénybe kell 

venni pl. weboldalfrissítés, keresőmotorok beállítása, stb. 

Mivel minden nemzetközi és hazai turisztikai felmérés adatai szerint az uticélok 

kiválasztásakor az Internet vált az elsődleges információforrássá, és részaránya dinamikusan 

növekszik, ezért új piacra lépőknek a leghatékonyabb eszköz az online marketing. 
 

A CRM (Custumer Relationship Management) adatbázis kiépítése azt szolgálja, hogy az az 

utazó, aki egyszer már meglátogatta az attrakciókat, kapcsolatban maradhasson a 

szolgáltatóval, és információkat kaphasson a fejlesztésekről, újdonságokról, rendezvényekről, 

vagyis élő kapcsolat maradjon fent a látogató és a meglátogatott desztináció között. Ennek 

felhasználásával kerülnek kiküldésre a hírlevelek is. Ez a rendszer egyrészt újabb vásárlásra 

ösztönöz, másrészt jó hírét kelti a desztinációnak. 
 

SEO, azaz keresőoptimalizálás (Search Engine Optimalization). Ma már bármilyen online 

marketing elképzelhetetlen enélkül, hiszen a felhasználók leggyakrabban nem direkt módon 

jutnak el az online tartalmakhoz, hanem különféle keresőkön keresztül, amelyek a honlapok 
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tartalmát,   a   rájuk   való   hivatkozások   gyakoriságát   vizsgálva   rangsorolják   az   egyes 

webhelyeket különböző kulcsszavak szerint. Ennek része a kulcsszó-kutatás, amelynek 

keretében célszerű a turisztikai, azon belül az adott turisztikai desztináció/termék 

kiválasztásakor legtöbbet használt keresőszavakat összegyűjtése, majd ezek ismeretében kerül 

megírásra a honlap szöveges része. Ide tartozik a linkelési stratégia, amely emeli a honlap ra 

való hivatkozások számát, így a keresőmotorok találati arányát is, de emellett az egyéb 

turisztikai honlapokon való jelenlét már önmagában megkönnyíti az adott desztináció 

weblapjának az elérhetőségét. 
 

A SEM (Search Engine Marketing) célja, hogy a honlapnak a keresőkben való előkelő 

helyezését ne csupán a keresőoptimalizálásra bízzuk, hiszen – főként a kezdeti időben 

viszonylag kevés hivatkozás mutat majd a weblapra, hanem bizonyos –igen népszerű 

kulcsszavak esetében fizetett hirdetés révén is előbbre kerüljön a rangsorban. 

A turisztikai adatbázisokban és a közösségi oldalakon való jelenlét vagy a gerillamarketing 

viszonylag  kevés  anyagi  ráfordítást  igényel,  elsősorban  szervezést,  ezáltal  a  desztináció 

sokkal nagyobb online médiafelülethez juthat, ezáltal is növelve a potenciális látogatók körét. 
 

Feladatok 

 kulcsszó kutatás 

 SEO szövegírás 

 linkelési stratégia készítése, link kapcsolatok kiépítése 

 honlap 

 hírlevélküldő rendszer telepítése 

 CRM adatbázis építése 

 bannerek készítése 

 bannerek elhelyezése 

 kulcsszó vásárlás 

 közösségi oldalakon való jelenlét kialakítása 
 

 
 
 

3.5.4. Marketingkommunikáció sajátosságok a desztináció-marketingben 
 
 

Marketingkommunikációs eszközök olyan kombinációját célszerű alkalmazni, amely az 

üzeneteket a leghatékonyabban juttatja el célcsoportokhoz, ebben online és offline csatornák 

egymást kiegészítik és erősítik. 
 

A desztináció a leggyakrabban alkalmazott marketingkommunikációs eszközei: 

 on-line felületek alkalmazása 

 hirdetések, reklámok 

 PR, tanulmányutak, belföldi sajtókapcsolatok 

 kiadványok, filmek 

 kiállítások, nagyközönségi rendezvények 

 a turisták tájékoztatása 

 egyéb marketingkommunikációs akciók 
 

Az információtechnológia szerepének erősödése és gyors ütemű fejlődése az egyik 

legfontosabb motorja napjainkban a gazdasági növekedésnek, és ez alól a turizmus ágazata 

sem kivétel. Az online információszolgáltatás és kereskedelem a gazdasági életen belül a 
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legnagyobb változásokat a turizmus területén okozta napjainkig. (ITB WORLD TRAVEL 

TRENDS REPORT, 2010). 

 
5. Táblázat: Interneten történt foglalások Európában 2007-2009 

 
 % of holidaymakers 2007-09 

% increase 

2009/08 
2007 2008 2009 

Use of internet 50 56 60 1 

Bookers 36 41 48 11 

Lookers* 14 15 12 -15 

No use of internet 50 44 40 -12 

*use of internet to research travel options, but not for booking 
Forrás: ITB World Travel Trends Report (2010) 

 

 
Az ezredév generációi, különösen a fiatal felnőttek (a 18 – 34 év közöttiek) csoportja 

elkötelezett az új technológia iránt. Ennek a korosztálynak a 78% -a használja a közösségi 

médiát, mint a blogok, mikroblogok, közössági hálózatok, a fotó- és videomegosztó site-ok. 

Mialatt megosztják véleményüket, tapasztalataikat a közösséghez való tartozás részeként, 

tévedés azt hinni, hogy nem vigyáznak a privát terükre. Ez az első generáció, akiket bár 

teljesen beborít az internet, ugyanakkor éber felhasználókká váltak, és nem hibáznak a 

közösségi hálózat használatakor. 
 

Sok  marketinges  küzd,  hogy  megtalálja  a  legjobb  utat  az  évezred  végi  generációjához 

„Millennials‖, használva a közösségi médiát. Nagy többségük, akik a rajongók, barátok és 

követők számát választják mércének, a csalódás szélén vannak. A generáció értékeli a 

tapasztalatokat és a márkával való törődést, és beszélnek is ezekről a dolgokról a közösségi 

oldalaikon. Könnyen kimondják, hogy tetszik, vagy nem tetszik, majd elhagyják a site-ot. 

(PHILLIPS, 2010) 
 

 
 
 

3.5.5. Generációs jellemzők a marketingkommunikációban 
 

 

Rendkívül sok kutatás foglalkozik azzal, valamint a szakemberek nap mint nap figyelik, 

hogyan vásárolnak az emberek, milyen tényezők hatására hozzák meg döntéseiket és ezeket 

miképpen lehet befolyásolni. 

A  generációs  jellemzők  jól  felhasználhatóak  a  marketing  tevékenységben,  a 

marketingeseknek hasznos útmutatást adhatnak. Az egyes generációk megszólításához 

megkereshetjük a leghatékonyabb eszközöket, formákat és az üzeneteket. A terméket vagy 

szolgáltatást  olyan  stílusba  csomagoljuk,  amely  leginkább  megfelel  a  generációs 

elvárásoknak, amely által leginkább befogadhatóvá válik. Érettek lassabban fogadják el az új 

termékeket, hagyományos értékeik mentén vásárolnak, vevők voltak és vevők maradnak az 

olyan termékekre, amelyek összeegyeztethetők az alapértékeikkel. 

 
Azok a marketingstratégiák szólíthatják meg a legnagyobb eséllyel a boomereket, amelyek 

erősítik a nemzedékek tagjainak önellátóságáról és felsőbbrendűségről alkotott önképét, 

ugyanakkor nem kívánnak tőlük jelentős erőfeszítést és elkötelezettséget. 
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A marketingeseknek szóló tanácsok az Xgenerek eléréséhez 

 Kerüld az Xgenerek beskatulyázását! 

 Építs a változatosságra! 

 Tanulj  meg  szörfözni  (a  linkekkel  összekötött  honlapok  között  navigálva   a 
felhasználó szabadon szabhatja meg a neki legjobban megfelelő online élményt)! 

 Szokj  le  a  kemény  eladási  technikákról  (mindennek  hátat  fordítanak,  aminek 

marketingszaga van)! 

 Alakíts ki valamilyen attitűdöt (mivel minden bűzlik, az attitűdnek különleges ereje 

van)! 

 Élvezd, amit csinálsz (vallják, hogy több izgalomra és különleges élményre  van 
szükség az életben)! 

 Hangsúlyozd a pragmatizmust! 

 Gondolj a megelőzésre (a mának élnek, mert nem bízhatnak a holnapban, a mának 

élve védekeznek a holnap ellen)! 

Gondolkodj  zárványokban  (az  Xgenerek  kis  csoportokba  tagozódnak,  amelyeknek  mind 
megvan a saját, különböző forrásokból származó és kiépülő etikája és karaktere)! (SMITH- 

CLURMAN, 2003) 
 

 
 

3.5.5.1. Generációs marketing alkalmazása a TDM szervezetek kommunikáció 

tevékenységében 
 

Az információs technológia alkalmazása szintén jelentős különbséget mutat az egyes 

generációs csoportokban, hiszen az ötvenes és hatvanas évek tartós fogyasztási cikkeitől a 

hetvenes évek miniatürizált gépein át a nyolcvanas évek számítógépes vezérléséig és a 

kilencvenes évek internetjéig a termékek drámai változáson mentek keresztül. 

A  generációs  különbségek  a  technika  használatában,  a  hozzákapcsolódó  attitűdben  is 

láthatóak, amely a kommunikációs csatornák és eszközök felhasználást is meghatározhatja. 
 

6. Táblázat: Generációs jellemzők a technika témakörben 
 

Érett generáció Középgeneráció Fiatal generáció 

„kerülő magatartás‖ „követőmagatartás‖ „alapvető és természetes 
viszony‖ 

kimaradás nehéz lépést tartani a sok 
újdonsággal 

mobiltelefon, hifi, 
számítógép, internet, DVD, 

laptop 

félelem házimozi, autó  

tévé, rádió háztartási gépek  

kevés eszköz használata   

Forrás: Törőcsik (b) 
 

 
A technikai eszközök alkalmazása mellett a generációk tájékozottság iránti igényeit, elvárásait 

is érdemes figyelembe venni a TDM szervezetek kommunikációs tevékenysége során. 
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Az egyes generációk kommunikációs magatartása azonban jellemzőnek mondható, az egyéni 

kommunikációs stílus, a médiapreferencia és az interperszonális kommunikációs gyakorlat 

szempontjából egyaránt.(KÖNYVES, 2010) 
 

Az érettek 

Az érett generációhoz szóló kommunikációban elsősorban az olyan értékekre célszerű építeni, 

mint a tapasztalat és a bölcsesség, kapcsolatot kell teremteni a hirdetett termék vagy 

szolgáltatás és az idősek azon képességére, hogy el tudják dönteni, mi a jobb. 

A javasolt kommunikációs módszerek és eszközök: 
• a személyes meggyőzés, a példamutatás, az erkölcsi értékekre hivatkozó érvelés 

• a  célcsoport  értékeit  hitelesen  megjelenítő  (a  túlzásoktól,  az  erotikától  mentes) 

reklámok 

• az elektronikus médiumok közül kiemelkedő hatása lehet a tévének. 
 

A középgeneráció 

A középgeneráció (boomerek) a reklámtól elvárja, hogy részletes tájékoztatást nyújtson, ami 

alapján meghatározott döntéseket hozhatnak, hiszen a dolgok irányítását mindig a kezükben 

akarják tartani. Mohón vetik magukat mindazokra az információkra, amelyből „kiderül az 

igazság‖. 

A legfontosabb kommunikációs eszközök lehetnek: az interperszonális kommunikáció, az 
Internet, direkt-mail, e-mail, hivatásos tanácsadók, társadalmi rendezvények. 

 

Fiatal generáció (Xgenerek) 

Bár az élet bizonytalansága gyanakvást és óvatosságot vált ki az Xgenerekből, számos 

tekintetben jóval tudatosabb fogyasztók a boomereknél és az éretteknél, és elég okosak ahhoz, 

hogy átlássanak a média valamennyi trükkjén. A változatosság az egyik legfontosabb 

élménykészletük, ehhez társul egy minden korábbinál kifinomultabb reklámokra vonatkozó 

tapasztalat,  vagyis  nem  akar  „célpiac‖   lenni.  Az  X  Generáció  most  van  termék-  és 

szolgáltatás-fogyasztási csúcsán (a Javelin Strategy and Research szerint az X Generáció 

teljes bevétele 3,67 trillió dollár volt 2007-ben, ami 10 év múlva eléri majd a 4,2 trillió 

dollárt), és nagyobb intenzitással építi be az elektronikus médiát mindennapi életébe. 
 

Kommunikációs eszközökben nem válogatós, bár a legkorszerűbb elektronikát előnyben 

részesíti (mobiltelefon, PDA). Örömmel fogadják az újabbnál újabb kütyüket és 

alkalmazásokat, melyek a már meglévőket helyettesítik. 
 

Szeret játszani, fogadni és nyerni. A show műsorok hűséges látogatója, nézője, a látottak, 

hallottak továbbadója, megbeszélője  s így a  médiatámogatók gerinccsapata. X Generáció 

nagy kihívást jelent a média számára, mivel médiahasználatuk sokféle eszközön oszlik meg, 

életstílusukban is sokkal szerteágazóbbak, mint az előző generációk. Az MTV-n és a 

kábeltévén felnőve pedig szinte immunisak a hagyományos reklámokra. 
 

Kedvelt kommunikációs eszközük az e-mail és az SMS, különösen kiegészülve képekkel is 

(MMS). A Pew Internet & American Life Project becslései szerint az X Gen 90%-a használja 

az  Internetet  –  csak  egy  százalékkal  kevesebb,  mint  az  Y  Generáció  esetében.  Ha 

megjelenünk az X Generáció által nagyon kedvelt, egyre színesedő elektronikus médiában, 

nagyobb eséllyel növelhetjük a láthatóságunkat ennek a nehezen elérhető korcsoportnak a 

körében. (TÖRŐCSIK (a)) 
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16. példa: Debrecen – Hortobágy turisztikai desztináció menedzsment szervezet tervezett 

gyakorlata. 
 
 
A TDM szervezet a következő stratégiai célokat határozta meg: 
- innovatív megoldások alkalmazása a TDM szakmai feladataiban, kiemelten a turisztikai 
információszolgáltatás és a marketing területein 

- minőség-orientáció a TDM szervezet működtetésében, a minőség fókuszálása a szervezeti 

keretekben 

- az egyediség hangsúlyozása a „Debrecen-Hortobágy‖ turisztikai desztináció 

megjelenítésében. 

Az operatív célok közül a kommunikációs tevékenységekhez a következők kapcsolhatóak, 

amely során a generációs jellemzőket figyelembe veszik: 

- magas szintű IT alkalmazása 

- kompetencia fejlesztés az IT és a kutatás-fejlesztés területén 

tudásbázis  bővítése  (Arculatterv,  Pozicionálási  és  versenyképességi  stratégia,  turisztikai 

márkatervezés és fejlesztés tanulmány készítés) 

- web alapú marketingkommunikációs eszközök, csatornák alkalmazása. 
 

 
A turizmusban a desztinációválasztás főbb meghatározóit kutatva érdemes a generációk 

értékorientációis ismereteit a marketing-menedzsment folyamatban is felhasználni. Mivel a 

generációs marketing a stratégiai tervezés olyan módja, amely tanulmányozza a 

kohorszhatásokat, és kiemeli a jobb üzleti döntések meghozatala szempontjából releváns 

tényezőket, ezért a turisztikai desztinációk marketing – menedzsment folyamatában is jól 

alkalmazható. A kommunikációs módszerek és eszközök meghatározásánál célszerű a 

generációs jegyeket figyelembe venni. 
 

3.5.6. Ország-desztináció marketingkommunikációja 
 

 
17. példa: A marketingkommunikáció szerepét, jellemzőit a Magyar Turizmus Zrt. marketing 

kommunikációs tevékenységében mutatjuk be az Olvasónak. 
 
Belföldi marketingkommunikáció 

A Magyar Turizmus Zrt. márkastratégiája alapján kidolgozott arculatot külföldön 2008-ban, 

belföldön 2009-ben vezették be. Az egységes megjelenés, amely az egyes témaévekre is 

kiterjed, erősíti az országmárkát. Ugyanakkor belföldön, akárcsak külföldön, lehetőséget ad 

az egyedi, régiókra jellemző jegyek megjelenítésére is. 
 
A Magyar Turizmus Zrt. kilenc regionális marketing igazgatósága a központi 

marketingkommunikációhoz illeszkedve tervezi belföldi kampányait, akcióit stb. A régiók 

marketingterveit a Regionális marketing igazgatóságok és a külképviseletek 2010. évi 

marketingtervei c. dokumentum tartalmazza. A Magyar Turizmus Zrt. 2010-re rendelkezésre 

álló marketing költségvetésének egy harmadát a belföldi kereslet élénkítésére fordítja. 
 
Célcsoportok 

- Városok lakossága 
- Fiatalok 

- Kisgyermekes családok 

- Középkorúak 
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- Szenior korosztály 
 
Kiemelt termékek 

- Eseményturizmus/Fesztiválok Éve 

- Pécs2010 Európa Kulturális Fővárosa Program 

- Természetes vizeink (Balaton, Fertő-tó, Velencei-tó, Tisza-tó, Duna, Tisza és egyéb 

folyópartok) 

- Egészségturizmus 
 
E-marketing 

A belföldi utazók egyre jelentősebb hányada - ma már csaknem kétharmada - az internetet 

használva választ magának úti célt, gyűjt turisztikai információt. 2009-ben honlapjainkat az új 

Magyarország  turisztikai  márka  arculati  jegyeinek  megfelelően  frissítettük,  a 

www.itthon.hu portálon kínált szolgáltatások körét pedig 2010-ben foglalási rendszerrel 

bővítjük, továbbá megkezdjük a portálon kínált szolgáltatások körét összhangba hozzuk a 

TDM  rendszer  informatikai  elvárásaival,  megkezdjük  annak  a  folyamatnak  a  tervezését, 

amely lehetővé teszi, hogy a TDM szervezetek kialakulása után a TDM struktúra összes 

szintjét kiszolgáló, megbízható és egységes informatikai háttér, kompatibilis adattár alakuljon 

ki. 
 
A mintegy 25 ezer szolgáltatást (látnivalók, programok, szálláshelyek, egészségturisztikai 

szolgáltatások, vendéglátás stb.) tartalmazó Nemzeti Turisztikai Adatbázis (NETA) 

díjmentes megjelenési lehetőséget biztosít valamennyi hazai turisztikai szolgáltató és 

programgazda számára, ennek gondozása, frissítése, s a tartalom mind szélesebb körben 

elérhetővé való tétele elsődleges feladatunk. Egyes kampányainkhoz – így a Fesztiválok Éve 

számára is –, kiemelt termékeinkre vagy célcsoportjainkra fókuszálva önálló honlapokat, 

mikrosite-okat hozunk létre, illetve az általunk kezelt adatokat mind több partner számára 

tesszük hozzáférhetővé, adatbázis-szintű stratégiai együttműködések révén. Az egyes 

marketingakciókhoz, illetve kampányainkhoz kapcsolódóan a legteljesebb körű információt 

mindig honlapjaink tartalmazzák, ezért az e-marketing eszközrendszerének segítségével is 

ezekre irányítjuk a forgalmat. Az előző éviekhez hasonlóan a tematikus év honlapját egész 

éves, átfogó keresőmarketinggel népszerűsítjük. Az online közösségek, a „word-of-mouth” 

marketing erősödésének hatására mind több, tőlünk független, úgymond nem-hivatalos 

felületen menedzselünk az eseményturizmushoz, a belföldi vendéglátáshoz kapcsolódó 

tartalmakat, moderálunk interakciót, kezdeményezünk párbeszédet a közösségek tagjaival, 

illetve az ilyen felületek felhasználók által generált tartalmait (képek, videók, bejegyzések, 

értékelések stb.) saját portáljainkba integráljuk. 
 
2010-ben is kereső-optimalizáljuk oldalainkat (SEO), valamint online fotópályázatok, 

nyereményjátékok, sms-alapú játékok alkalmazásával vonzzuk honlapjainkra a látogatókat. A 

portáljainkon  megvalósuló   online  játékok,   versenyek,   és  különböző   nyereményakciók 

egyrészt növelik a látogatók élményközpontú információgyűjtését, másrészt segítségükkel 

mi is információhoz juthatunk utazási szokásaikról, valamint folytathatjuk a kiterjedt ügyfél - 

kapcsolati rendszert megalapozó fogyasztói adatbázisunk bővítését. A 2009-ben megkezdett, 

„házon-kívüli‖ projektek (YouTube.com/itthonotthonvan, FotóAréna Fotópályázat, iwiw stb.) 

menedzselését tovább folytatjuk a célkitűzéseinknek legmegfelelőbb további online felületek 

bevonásával. A rendkívüli sebességgel fejlődő mobil tartalomszolgáltatásban tovább erő sítjük 

jelenlétünket, a hazai telekommunikációs szolgáltatók megnyerésével. Mobilportálunk 

(mobil.itthon.hu) ismertségét innovatív megoldásokkal növeljük. Telefonos, illetve asztali 

http://www.itthon.hu/
http://www.itthon.hu/
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(PC-s) alkalmazások, játékok, eseményekhez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésével 

hozzájárulunk Magyarország mint úti cél elismertté tételének céljához. 

Hazai turisztikai, illetve a szektoron kívüli szereplőkkel (Ongo.hu, Tesco, MOL, Google) 

különböző együttműködések révén juttatjuk el saját és a turisztikai szolgáltatók üzeneteit a 

lakosság mind szélesebb rétegeinek. Partnerségeinkkel törekszünk arra, hogy mind a NETA 

adatai, mind a Magyar Turizmus Zrt. tevékenysége „megkerülhetetlen‖ legyen a belföldi 

utazástervezésnél. 
 
Hirdetések, reklámok 

A hirdetéseket témájukban, időben és helyben koncentráltan jelentetjük meg. Törekszünk 

arra,  hogy  imázshirdetéseink  mellett  konkrét  szolgáltatói  ajánlatok  is  szerepeljenek.  A 

források koncentrálása érdekében bővíteni kívánjuk a partnereinkkel közös hirdetések 

számát. 
 
A régiók által is használható kommunikációs ernyőt alakítunk ki. Médiatervünkben 

részletezett  csatornáinkon  valósul  meg  a  témaév  kommunikációja  egységes  arculatban. 

Média együttműködéseinkkel biztosítjuk, hogy a regionális és a központi hirdetések 

hatékonyan és költségtakarékosan jelenjenek meg. A belföldi lakosság érdeklődését 

elsősorban BTL csatornákon (együttműködés TV műsorokkal, programajánló, PR cikkek, 

vezető internetes portálokkal) keresztül kívánjuk felkelteni. A kommunikáció gerincét képezi 

az évi 13 alkalommal, több mint 200 ezer példányban megjelenő „Itthon otthon van” 

turisztikai melléklet, amelyet napilapokba, hetilapokba és női magazinokba tervezünk 

behúzni. Célunk, hogy tovább erősítsük a 25-49 éves, AB státuszú, női célcsoport elérését, 

akik a kutatások szerint a háztartásokban az utazási döntéseket hozzák. Folytatjuk a 2009-ben 

jól  bevált,  öt  alkalommal  megjelenő,  részben  a  Magyar  Turizmus  Zrt.  saját  csatornáin, 

részben a heti rendszerességgel megjelenő programfüzet kiadójának saját hálózatában 

terjesztésre kerülő, kulturális turisztikai tartalmú különszámok megjelentetését. Szintén 

folytatódik a 2009-ben megújult „Itthon otthon van” televíziós programajánló a 

televízióban. Összességében a magas nézettségű, illetve hallgatottságú adók, valamint a nagy 

példányszámú   újságok   és   internetes   portálok   használatát   tervezzük.   Rádió   és   TV 

hirdetéseknél is a tartalmi megjelenésekre koncentrálunk, előre megtervezett tematika alapján. 
 
A klasszikus ATL (fizetett sajtóhirdetések, bannerek) hirdetéseinkkel konkrét akciókat, 

ajánlatokat,  illetve  termékeket  népszerűsítünk.  A  kialakult  gazdasági  helyzethez 

alkalmazkodva célunk, hogy év elején koncentráltan jelenjünk meg kültéri kampányokkal, 

felhívva a figyelmet a témaévre (pl. jármű reklámok). Az országos média mellett regionális 

és helyi nyomtatott és elektronikus médiumokat is használunk regionális belföldi 

kampányainkhoz. 2010-ben is törekszünk a reklámzajból minél hatékonyabban kitűnni, ezért 

is tartjuk fontosnak az egyedi reklám megjelenéseket, illetve gerilla kampányokat. A f elületek 

kiválasztásánál az online médiumok jelentőségére kiemelt figyelmet fordítunk. 
 
PR, tanulmányutak, belföldi sajtókapcsolatok 

Belföldi PR tevékenységünk célja, hogy folyamatosan rendelkezésére állva aktuális és 

élményszerű háttérinformációkkal támogassuk a belföldi turizmust mind inkább előtérbe 

helyező nyomtatott és elektronikus sajtó munkáját. Feladatunk, hogy a televíziós és rádiós 

programajánlók, az utazással foglalkozó cikkek közvetítsék a belföldi turizmusra vonatkozó 

üzeneteinket. A belföldi újságírói tanulmányutak hatékonyságát úgy növeljük, hogy kiemelt 

lapcsoportok vezető újságíróit személyre szabott tanulmányútra visszük egy-egy régióba. 

Az évente  kiadott  többszáz  hír,  sajtóközlemény  jelentős része  nemcsak a  szaksajtóban, 

hanem  a  nagyközönségi  (online,  nyomtatott  és  elektronikus)  médiában  is  megjelenik, 
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hozzájárulva turisztikai kínálatunk megismertetéséhez, a belföldi turizmus iránti érdeklődés 

felkeltéséhez. 

„Az év turisztikai újságírója‖ és „Az év turisztikai tudósítója‖ díjat 2010-ben ötödik 

alkalommal adja át a Magyar Turizmus Zrt. a Turisztikai Évadnyitó Fogadáson. A díj 

létrehozásával a Magyar Turizmus Zrt. olyan nagyközönségi újságírói kör kialakítását és 

működését kívánja elősegíteni, amely folyamatosan figyelemmel kíséri a magyar tu rizmus 

aktuális kérdéseit és pozitív hangvételű írásokkal hozzájárul a turizmusbarát közvélemény 

formálásához, ezzel erősíti a Magyarországról kialakult pozitív képet, továbbá a hazai 

turisztikai kínálat bemutatásával ösztönzi a lakosság belföldi utazását. 

A Magyar Kongresszusi Iroda folytatja a 2008-ban megkezdett belföldi tanulmányút- 

sorozatot hazai konferencia- és rendezvényszervezők részére, amely során 

megismerkedhetnek a résztvevők az adott régió konferencia- és szálláslehetőségeivel, és új 

ötleteket kaphatnak az incentive programlehetőségekről. 2010-ben az észak-magyarországi 

régió és Budapest környéke (Közép-Dunavidék) bemutatására kerül sor. 
 
Kiadványok, filmek 

A belföldi utazóközönség számára a Magyar Turizmus Zrt. központja termékalapú és a 

Fesztiválok Évét támogató kiadványokat jelentet meg 2010 -re is. Ezt kiegészítendő a régiók 

szolgáltatói ajánlatokat, üdülési csekk elfogadóhelyeket és speciális régiós ajánlatokat 

bemutató kiadványokat jelentetnek meg. Belföldre a regionális marketing igazgatóságok DM 

kampányaikhoz ajánlatokat tartalmazó szórólapokat, behúzható prospektusokat készítenek. 

Átfogó, a régió egészét bemutató informatív és invitatív kiadványukat évente frissítik. Egyéb, 

a régió turisztikai értékeit bemutató kiadványt csak „önfenntartó‖ alapon készítünk. 

Kiadványaink honlapjainkon keresztül is rendelhetők, illetve elektronikus formában 

letölthetők. 2010-ben továbbra is arra törekszünk, hogy a nagyobb TV csatornák utazási 

magazinjaival, illetve tematikus műsoraival való együttműködés kapcsán erősítsük a 

média-megjelenésünket. 
 
Kiállítások, nagyközönségi rendezvények 

A belföldi turisztikai kiállítások februártól októberig tartó szezonjában a megyeszékhelyek és 

nagyvárosok kiállításai a legjelentősebbek. Ezeken a régiók megjelennek, néhány esetben 

díszvendégként szerepelnek. 2010-ben a Fesztiválok Évének jegyében alakítják ki 

standjaikat. A belföldi kiállítások közül legfontosabb, tavaszi Utazás Kiállításon is a 

Fesztiválok Éve kap prioritást, mind a Magyar Turizmus Zrt. központi standján, mind a 

régiók megjelenésében. 2010-ben is közreműködünk a Főszezon belföldi szállásbörze és 

utazási kiállítás megszervezésében, amely várhatóan 2010. szeptemberben kerül 

megrendezésre. Társrendezőként szervezzük a 8. SPA és Wellness Egészségturisztikai 

Szakkiállítást, előreláthatólag 2010. novemberben. 2010 októberében társszervezőként, 

kiállítóként és előadóként is részt veszünk a Business Travel Show rendezvényen. A hazai, 

jelentős látogatottságú rendezvényeken, fesztiválokon információs pontokat üzemeltetünk 

a belföldi turizmus népszerűsítésére. 
 
A turisták tájékoztatása 

A Contact Center – a hét minden napján 24 órában elérhető – központi információs 

szolgálat, amely tájékoztatást nyújt a telefonos megkeresések mellett az írásos kérdésekre is. 

A Magyar Turizmus Zrt. által működtetett franchise-rendszer keretében működő, immár 

negyedszázados tradícióval rendelkező turisztikai információs hálózatban 144 Tourinform 

iroda található, döntő többségben önkormányzatok, kisebb részben egyesületek, közhasznú 

társaságok fenntartásában. 2010-ben a hálózat ismertségének további növelését, a turisták 

maximális  kiszolgálását,  a  Tourinform  irodák  vendégközpontú,  személyes  hangvételének 
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hangsúlyozását, és ezzel párhuzamosan a www.tourinform.hu honlap még inkább 

felhasználóbaráttá tételét és népszerűsítését tűzzük ki célul. 

A 150 nagy forgalmú MOL töltőállomásnál létesített információs pontokon a helyi 

nevezetességek és az adott régióról szóló információ mellett a Fesztiválok Évének ajánlatait is 

közvetítjük a fogyasztók felé. 
 
A vendégbarát szemlélet formálása 

Az Önkormányzati Minisztériummal közösen 2010-ben részben a turisztikai szakmában 

dolgozókat, részben a nagyközönséget megcélzó Vendégbarát Magyarország 

kommunikációs  kampányt  folytatunk.  A  kampány  eszközeivel  többek  közt  szeretnénk 

felhívni a magyar lakosság figyelmét is a turizmus fontosságára, gazdasági hatásaira, illetve a 

vendégszeretet fontosságára. A magas színvonalú szolgáltatások iránti kereslet dinamikusan 

fejlődik, amelynek további erősítésére 2006-ban került bevezetésre Magyarországon a hazai 

turisztikai szolgáltatások minőségének egységes és megbízható értékelésére szolgáló Magyar 

Turizmus Minőségi Díj. A szolgáltatási színvonal minőségösztönzésére az Országos 

Idegenforgalmi Bizottság (ma: Nemzeti Turisztikai Bizottság) által életre hívott minőségi 

díjat   elnyert   szolgáltatókat   kiemelt   promócióval   segítjük.   A   minőségi   díjat   elnyert 

szolgáltatók megismertetése mellett a vendégek körében célunk a díj presztízsének 

megteremtése is. Ennek érdekében minden kiadványunkon és online felületünkön feltüntetjük 

a díj meglétét. Negyedik éve veszünk részt az Európai Unió által indított EDEN projektben, 

amely keretében minden évben más és más témában választjuk ki a legjobban fejlődő vidéki 

desztinációkat, illetve a nyertesek számára kiemelt promóciót biztosítunk. 2010-ben a 

legjobban fejlődő vízparti desztináció kiválasztásában és promotálásában működünk közre. A 

szemléletformálás jó eszköze a „Virágos Magyarországért” és a „Tiszta Magyarországért‖ 

mozgalom, amelyekben a Magyar Turizmus Zrt. aktív koordinációs szerepet vállal. A 

kezdeményezések célja a környezeti kultúra javítása, a turisták által is látogatott 

településrészek barátságossá tétele az önkormányzatok, a civil szervezetek, az iskolák, a 

lakosság, és a turisztikai vállalkozások bevonásával. Folytatjuk a megújított Vendégbarát 

Múzeum pályázatunkat. 2010 leginkább látogatóbarát, a látogatók igényeit leginkább szem 

előtt  tartó  múzeumait  a  nagyközönség  segítségével  választjuk  ki.  A díjat  nagyközönségi 

online szavazatok segítségével ítéljük oda a pályázó múzeumok közül a legjobbaknak. A 

nyertes intézményeknek promóciós támogatást biztosítunk. 
 

 
 

3.6. Az imázs 

 
Az imázs a fogyasztó fejében kialakult kép, ahogyan a vállalatot vagy a terméket látja, 

elfogadja. Tervezhető, de a kialakult képben sok külső tényező is szerepet játszik. A hatékony 

imázs a termék karakterének és értékígéretének üzenetét hordozza. Az imázs tervezése 

kreativitást igényel, formálásakor fontos szempont, hogy ne legyen összetéveszthető a 

versenytársak üzenetével, és hasson a vásárló eszére, szívére. Minden kommunikációs 

csatornát igénybe vehetünk, folyamatos és hosszú távra hat. Formai jegye (logo) azonnal 

felismerhető legyen. 
 

3.6.1. A turisztikai imázs 
 

 

A turisztikai imázs, amely egy folyamatosan változó, összetett, bonyolult szerkezetű, 

folyamataiban és összetevőiben egyaránt sokrétű, térben és időben változó kép, nem más, 

mint   egy   adott   desztinációval   kapcsolatos   elképzelések,   gondolatok   és   benyomások 

összessége. A turisztikai imázs az utazókért folytatott küzdelemben egyre fontosabb szerepet 

http://www.tourinform.hu/
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kap, hiszen az egy-egy fogadóterületről kialakult markáns és pozitív kép az utazási döntési 

folyamatot leegyszerűsíti és a desztinációs menedzsment szervezetek szempontjából kedvező 

irányba befolyásolja. 
 

A  világ  turizmusának  fejlődése,  a  desztinációk  közötti  fokozott  versenyhelyzet 

eredményeként a desztinációs menedzsment szervezetek tevékenységében is egyre 

hangsúlyosabb szerepet kap a turisztikai imázs formálása. A desztinációs menedzsment 

szervezetek egy-egy desztináció imázsát közvetlenül és közvetett módon, de jellemzően csak 

korlátozottan   képesek   befolyásolni.   A   közvetlen   hatás   a   desztinációs   menedzsment 

szervezetek marketingkommunikációs tevékenységét, a közvetett hatás pedig a turisztikai piac 

szereplői marketingkommunikációjának orientálását jelenti. Emellett természetesen léteznek 

olyan tényezők, amelyeket a desztinációs menedzsment szervezetek nem vagy csak igen 

korlátozottan tudnak befolyásolni, ezek közül az általános hírek, a televíziós műsorok és 

filmek, valamint a rokonoktól, ismerősöktől és barátoktól kapott információk a 

legjelentősebbek. 
 

A turisztikai imázsban a táj, a természeti környezet, a kulturális attrakciók, a vendégszeretet 

és a helyi lakosság attitűdje, valamint a szórakozási lehetőségek jelennek meg a 

legmarkánsabban; a legtöbb turisztikai szakember ezen elemeket (is) vizsgálja. Az imázs 

további fontos, ugyanakkor kevésbé egységesen elfogadott elemeit képezik a szálláshelyek, a 

vendéglátás és a gasztronómia, a desztináció megközelíthetősége, az éghajlat, a vásárlási 

lehetőségek, valamint a nyugalom. (SULYOK, 2006) 
 

A turisztikai imázs szerepe az utazási döntésekben 

A turisztikai imázs az utazási döntésben kiemelt szerepet játszik. A markáns és pozitív imázs 

nemcsak ahhoz szükséges, hogy a potenciális utazók számára az adott desztináció mint 

lehetséges alternatíva egyáltalán megjelenjen, hanem a desztináció melleti döntéshez is. 
 

A marketingben jól ismert AIDA-modell a turisztikai imázs esetében is elemezhető. Ebben az 

esetben  az  „awareness‖  az  adott  desztinációról  szóló  hírek,  információk  kibocsátását,  az 

„interest‖ szakasz az érdeklődés felkeltését jelenti, amit az adott úti cél felkeresése iránti vágy 

(„desire‖) követ. Végül, az AIDA-modell utolsó eleme, az „action‖ esetünkben a desztináció 

felkeresésében testesül meg. A desztinációs menedzsment szervezetek az érdeklődés és a 

desztináció felkeresése iránti vágy felkeltésében játszanak kiemelkedően fontos szerepet. Ezen 

céljaikat a marketing eszközeinek alkalmazásával többek között a pozitív imázs közvetítése 

útján érhetik el. 

Az AIDA-modellből kiindulva az egyes imázselemek között megkülönböztethetünk értelmi, 

érzelmi és meggyőző elemeket. Előbbiek a rendelkezésre álló információkra, tudásra és 

hiedelmekre épülnek. Az érzelmi imázselemek ezzel szemben az egyén érzelmein alapszanak, 

ennek  megfelelően  lehetnek  pozitívak,  negatívak  vagy  semlegesek.  A meggyőző  elemek 

pedig az utazási döntéskor, az úti cél kiválasztásakor kapnak fontos szerepet. 
 

Turisztikai imázs a belföldi és a külföldi turisták körében 

A  turisztikai  imázs  egyik  legfontosabb  alakítója,  befolyásoló  tényezője  a   személyes 

tapasztalat. Az imázs azonban nem csupán a desztinációban még nem járt és a már járt 

turisták körében tér el, jelentős különbségek figyelhetők meg a külföldi, vagyis más 

küldőterületről származó, és a desztinációban élő, vagyis belföldi vendégek esetében is. A 

turisztikai imázs – ahogy az az imázs fogalmánál ismertetésre került – térben is változó: minél 

távolabb helyezkedik el a küldő- és a fogadóterület, és minél kevésbé szorosak az általános 

gazdasági, politikai, kulturális vagy éppen történelmi kapcsolatok, annál kevésbé részletes a 

desztinációról kialakult kép. A külföldi és a belföldi vendégek eltérően értékelhetik például a 

szolgáltatások     minőségét,     az    attrakciók/látnivalók     és    szabadidős    tevékenységek 
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sokszínűségét, az árszínvonalat, a higiéniás feltételeket, az időjárást stb. Mindezek ellenére 

számos desztináció hasonlóan pozícionálja magát a beutazó és a belföldi turisták körében, 

illetve ugyanazokkal az üzenetekkel jelenik meg a különböző küldőpiacokon. Az elmúlt 

évtizedekben a globalizáció és az internet elterjedésének eredményeként csökkentek a 

kulturális különbségek, illetve nőtt a más kultúrák iránti érdeklődés. A „globális falu‖  lakói 

ugyanakkor továbbra is különbözőek és mint potenciális utazók eltérően látják az egyes 

desztinációkat. 
 
 

 
18. példa: A Magyarország – imázs 

 
A turisztikai imázs jellemzőiből adódóan a Magyarország-kép is térben és időben egyaránt 

folyamatosan változó és összetett. Az egyes küldőpiacokon kialakult Magyarország-imázs 

nagymértékben  eltér: minél  távolabbi  országot  vizsgálunk,  hazánk  annál  kevésbé  ismert, 

ennek következtében a Magyarország-kép is általánosabb, kevésbé részletes. 

A Magyarország-imázs elemei között hangsúlyosan jelenik meg a történelmi múlt/történelmi 

értékeink, a kommunizmus, a szegénység és az alacsony életszínvonal. A gazdag történelmi 

múlton belül több országban is az imázs elemét képezi az Osztrák-Magyar Monarchia. A 

társadalom  és  az  emberek  szempontjából  pozitív,  egységesen  megjelenő  elem  a 

vendégszeretet, negatívumként szerepel azonban a magyar nyelv nehézsége, a biztonság és a 

tisztaság hiánya.  Az országon  belül  kiemelten  a  főváros ismert, ezt  követi  a Duna  és a 

Balaton. A földrajzi elhelyezkedés tekintetében a kelet-európai imázs dominál a közép- 

európaival szemben. A Magyarország-imázs a vendégszeretet mellett a tájkép, természet 

tekintetében a legegységesebb, a szép tájak és természeti értékek minden piacon ismertek, bár 

az  utazási  motivációban  gyakran  nem  jelennek  meg.  Országképünk  meghatározó  elemét 

képezi a kultúra, ezen belül a hagyományok, a népművészet, a zene és az építészet. A 

gasztronómiai imázselemek ezzel ellentétben már nem minden országban vannak jelen, a 

magyar ételek általánosságban, a magyar borok, a gulyás és a paprika azonban több országban 

megjelennek. A legtöbb negatív imázselem a turisztikai kínálatnál, az infrastruktúránál 

figyelhető  meg:  a  nem  megfelelő  minőségű  és  mennyiségű  szolgáltatás,  program  és 

szálláshely vonatkozásában. Pozitívumként emelendő ki a kedvező ár/érték arány. 
 
Sokan Kelet és Nyugat találkozását látják az országban, híd szerepet tulajdonítva neki. A 

milliókat hazánkba vonzó, szinte minden korból fennmaradt emlékeket és műemlékeket 

kiválóan egészíti ki a magyarság vendégszeretete, egyedi kultúrája, hagyományai és szokásai. 

A „Puszta-Piroska-Paprika‖ hármasa továbbra is meghatározó a Magyarországról kialakult 

képben, azonban ez egyre inkább kiegészül az egészségturizmussal, a kulturális turizmussal, a 

városlátogatásokkal  és  az  egyéb  attrakciókkal,  amelyek  a  nemzeti 

marketingkommunikációban is hangsúlyos szerepet kapnak. (KISS-SULYOK, 2007) 
 

 
 
 

GMI Nation Brands Index 

Az egy-egy ország általános imázsát számos szempontból (termékek, kormányzat, kultúra és 

örökség, emberek, turizmus, valamint humántőke-befektetés és migráció) értékeli évente az 

index. 

Az egyes országok mint turisztikai desztinációk imázsát a GMI Nation Brands Index a 

következő három tényező segítségével vizsgálja: utazási tervek, természeti vonzerők és 

épített/kulturális  örökség.  A  35  ország  rangsorának  élmezőnyében  Olaszország, 

Spanyolország és Svájc állnak, Magyarország a 26. helyen szerepel. Hazánkkal szemben a 
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legpozitívabb véleményt a törökök, a németek és az olaszok fogalmazták meg; a 

legnegatívabbak a brit, az egyiptomi és a dél-afrikai megkérdezettek voltak. Az átlagosnál 

kedvezőbben ítélték meg hazánkat a németek, a svédek, az olaszok, a franciák, a belgák, a 

japánok és a kínaiak. Az átlagosnál nagyobb arányban említették a romantikus jelzőt a 

franciák, a japánok, a lengyelek, a németek és az olaszok. A franciák és az olaszok nagyobb 

arányban vélték izgalmasnak a magyarországi utazást, míg a lengyelek a kiszámíthatóságot és 

a biztonságot emelték ki. 
 

A GMI Nation Brands Index eredményei alapján összefoglalóan megállapítható, hogy 

Magyarország nem rendelkezik erős országimázzsal, aminek hátterében az áll, hogy a 

megkérdezettek döntő többsége nem járt korábban Magyarországon. Az ismerethiány 

ugyanakkor nem feltétlenül jár együtt negatív attitűdökkel, amit az a tény is alátámaszt, hogy 

az egyes témakörökön belül a válaszok közötti eltérések minimálisak. Magyarország esetében 

a felmérésben részt vevők elhanyagolható arányban fogalmaztak meg szélsőséges 

véleményeket. 
 

A turizmus szempontjából kiemelkedő imázselemek, illetve egy lehetséges magyarországi 

utazás  jellemzőinek  megítélése  pozitív.  Az  országképen  belül  a  természeti  és  kulturális 

értékek fontos szerepet töltenek be. (MAGYAR TURIZMUS ZRT., 2006) 
 

 
 
 

3.6.2. A desztinációs menedzsment szervezetek (DMO) szerepe a turisztikai imázs 

formálásában 

A desztinációs menedzsment szervezetek, mint az adott desztináció turisztikai marketingjéért 

felelős   szervezetek,   nemzeti,   regionális   vagy   helyi   szinten   működnek.   A   DMO-k 

tevékenysége szinte minden esetben magában foglalja a termékfejlesztést, az adatgyűjtési és 

kutatási tevékenységet, valamint foglalási rendszerek valamilyen – közvetlen vagy közvetett – 

formájának üzemeltetését. A desztinációs menedzsmentben egyre jelentősebb szerepet 

játszanak az ún. új médiához kapcsolódó eszközök, úgymint a CRM, az e-mail marketing és 

az on-line foglalási rendszerek. A DMO-k tevékenysége egyre gyakrabban magában foglalja a 

desztináció imázsának építését és formálását, amely a fent említett eszközök segítségével 

valósul meg. 
 

A desztinációs menedzsment szervezetek a turisztikai imázst közvetlenül és közvetett módon 

is befolyásolhatják. A közvetlen hatás a desztinációs menedzsment szervezetek 

marketingkommunikációs   tevékenységét,   a   közvetett   hatás   pedig   a   turisztikai   piac 

szereplőinek marketingkommunikációs tevékenysége orientálását jelenti. Emellett 

természetesen  léteznek  ún.  független  hatások  is,  amelyek  között  az  általános  hírek,  a 

televíziós műsorok és filmek, valamint a rokonoktól, barátoktól és ismerősöktől kapott 

információk a legjelentősebbek. 
 

A desztináció ismertségét és imázsát a DMO-k promóciós tevékenysége – többek között 

például – az általuk kiadott kiadványok révén jelentősen javíthatja, az utazási döntés, vagyis a 

desztináció kiválasztásának befolyásolásában pedig az pedig az ún. invitatív, meggyőző 

eszközök kapnak szerepet. A DMO-k által alkalmazott eszközök körét az utazás során további 

termékek (például ajándéktárgyak), szolgáltatások (például vendégszeretet) tehetik teljessé. 

(SULYOK J, 2006) 
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4. Információtechnológia és hatékonyság 
 

4.1. Információtechnológiai alkalmazások 
 
 
 
 

4.1.1. A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek informatikai rendszerei 
 

 

A TDM működésének egyik sarkalatos pontja a speciális TDM funkcionalitással rendelkező 

informatikai rendszer megléte, a kezelt adatokkal, a publikált tartalmakkal és a nyújtott 

szolgáltatásokkal együtt. A rendszer fő célja a helyi szakmai munka (tervezés, fejlesztés, 

desztinációs marketing, attrakció- és látogatómenedzsment, minőségbiztosítás, monitoring, a 

szakmai képzés és érdekképviselet) megfelelő színvonalú támogatása, a kellően részletes, 

folyamatosan aktualizált információs bázis kialakítása, fenntartása valamint a turisztikai 

kereslet tájékozódási, ügyintézési igényeinek megfelelő kiszolgálása. 
 

Már a helyi TDM szervezetek informatikai támogató rendszereit úgy célszerű kialakítani, 

hogy azokra könnyen épülhessen a mikro-regionális és a regionális szerveződés rendszere, de 

akár az országos rendszer is. 

A hazai felmérések mellett a több évtizedes külföldi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a 

helyi TDM szervezetek számára legalább regionális szinten célszerű egy olyan egységes, 

integrált, ASP alapú informatikai megoldást választani, amelynek szakmai bázisa egy 

regionális szinten létrehozott TDM kompetencia centrum. Ennek a megoldásnak a lényege, 

hogy egy adott  régióban  egy szerverközpontban  van  kialakítva  a TDM szoftverrendszer, 

amely magas szinten valósítja meg az integrációt a turisztikai információszolgáltató, a 

térinformatikai, a foglalási-értékesítési valamint a CRM alrendszerek között, és e rendszert 

távolról, interneten keresztül használják a helyi TDM szervezetek. Ez azonban nem jelenthet 

egy uniformizált megoldást, hanem úgy lehet kialakítani a rendszert, hogy minden TDM 

szervezet számára a neki szükséges funkcionalitás külön, testre szabott változatban legyen 

elérhető és természetesen a design is különbözhet. 
 

Több olyan informatikai rendszer működik a hazai turisztikai szervezetekben, amelyek 

alkalmasak   vagy   további   fejlesztéssel   alkalmassá   tehetők   a   desztinációk   marketi ng- 

menedzsment folyamataira. Jelenleg (2011.) nincs országos vagy regionális szintre elfogadott 

(alkalmazott) turisztikai informatikai rendszer, amely képes egységes struktúrákban az adatok, 

információk kezelésére, menedzselésére. Nyilván a helyi, térségi TDMSZ-ek foglalkoznak 

térségük információ menedzselésével, ám ez sok esetben nem több egy tájékoztatásra, 

foglalásra alkalmas honlapnál, amelyek között lényeges különbségek is vannak, nemcsak a 

szakmai tartalom, de az informatikai rendszerek alkalmazhatóságának megítélésében is. 
 
 

 
19. példa: A legjobb gyakorlat megismerése 

Könyvünkben három (Visit Technology Group: Citybreak, Feratal: Deszline, Chrome Kreatív 

Munkák - Idealnet GmbH: „Destour‖) turisztikai informatikai rendszer bemutatása, ill. 

összehasonlítása történik, amely többféle megoldást mutat be a turisztikai desztinációk 

menedzseléséhez. 
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Visit Technology Group: „Citybreak” turisztikai informatikai rendszer bemutatása 
 

Visit Technology Group 

1999-ben Svédországban alapították. Fejlesztő központjaik vannak Svédországban, 

Norvégiában és Franciaországban. Citybreak nevű vezető web alapú desztinációs 

menedzsmentalkalmazást fejlesztettek ki a turisztikai iparág számára. 
 

Citybeak főbb jellemzői 

 Hivatalos európai turisztikai szervezetekkel együttműködésben fejlesztették ki 

 Microsoft.net technológiai alapok 

 Felhasználói kör Európában: több mint 100 desztinációs menedzsment szervezet és 

2.000 utazási iroda felhasználó 

 több mint 6.000 foglalható szállás 

 750.000 foglalás lebonyolítása 2007-ben 
 

 
A 6. ábrán mutatjuk be, hogyan érdemes összekötni a különböző turisztikai termékeket a 

különböző értékesítési csatornákkal, felületekkel. 
 

 
Csatornák és turisztikai termékek 

 
 

6.   ábra: Csatornák és turisztikai termékek 
Forrás: Citybreak 

 

Citybreak modulok: 
 

 Webes foglalási modul (Citybreak Online) 

 Ügyviteli modul (Citybreak Backoffice) 

 Dinamikus csomagkezelő modul (Citybreak Packageing) 

 Szolgáltatói (hotel stb.) modul (Citybreak EasyAccess) 

 Utasértékelő modul (Citybreak Traveller Rating) 

 Webes tartalommenedzsment modul (Citybreak Content Management) 

 Ügyfélkapcsolati és marketing modul (Citybreak CRM) 

 Utazási irodai foglaló modul (Citybreak Agent) 
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A  köve kező  7.  ábrán  bemu a  uk,  hogy  a urisz  ka desz  nác ó  menedzsment  (TDM 
számára  m  yen  spec á  s  megoldásoka dolgoz ak  ki ame yek  a  gyakorla ban s ó 

a ka mazha óak. 

Megoldáscsomagok: 

 Citybreak Professional (Citybreak CRS, Online, Dynamic Packaging,  Agent, Easy 

Access) – Desztinációs menedzsment rendszer információs-, (dinamikus) 

csomagösszeállító-, foglalási-, és disztribúciós modulokkal 

 Citybreak Financials (Backoffice + Payment Service) – Ügyviteli rendszer integrált 
fizetési modullal 

 Citybreak Event Management – Rendezvényismertető- és foglaló modul 

 Citybreak Aggregator – Integrációs platform, amely hozzáférést biztosít különböző 

termékekhez, illetve külső foglalási rendszerekhez (légitársaságok, komptársaságok, 

szállások,  autókölcsönzők).  Az  Amadeus,  Sabre,  Worldspan  GDS  rendszerekkel, 

valamint diszkont légitársaságok rendszereivel már kiépült az összeköttetés. 
 

t t tj t ti i ti i ) 
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7.   ábra: Üzleti területek és megoldások 
 
 
 
Általános előnyök: 

Forrás: Citybreak 

 A felhasználók minden funkciót és tartalmat közvetlenül menedzselnek valós időben 
egy könnyen használható webes felhasználói felületen 

 Alacsony felhasználói költség (TCO) – hardver-, installációs- és helyi karbantartási 

költség nem merül fel 

 Könnyen bevezethető 

 Alacsony betanulási költség az egyszerűen elsajátítható kezelésmód révén 
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Specifikus előnyök 
 

7. táblázat: A Citybreak megoldások specifikus előnyei 
 

Turisztikai szolgáltatók Több foglalás csökkentett marketing 
költségek mellett 

Saját csomag-összeállítási lehetőség 

Desztinációs menedzsment szervezetek Bevételek és szolgáltatási színvonal 
növekedése, kompetitív előny más 

térségekkel szemben 

Végfelhasználók  és  viszonteleadók  (utazási 
irodák) 

Egy  helyen  történő  komplex  vásárlás  és 
fizetés   aktualizált,   minőségi   termékekből 

akár saját igények szerint összeállított 

csomagokban is 
Forrás: Citybreak 

 

 
A 7. táblázatban összefoglalva láthatják, hogy a turisztikai piac szereplői számára milyen 

specifikus előnyöket biztosítanak ezek az új megoldások. 
 
 

 
20. példa: Feratel Hungary Kft.: „Deskline‖ turisztikai informatikai rendszer bemutatása 

 
Feratel: 

A Feratel Hungary Kft az osztrák Feratel Media Technologies AG magyarországi vállalata 

1978-ban alapították az anyavállalatot, 2000-ben résztulajdon szerzéssel (26 % részt vásárol a 

magyar Hungarorama Kft.-ben ) lép be a magyar piacra, 2008-ban a Hungarorama Kft. 

átalakulásával létrejön a Feratel Hungary Kft. 

A Feratel médiatechnológiai részvénytársaság teljes körű turisztikai megoldásokat kínál, 10 

országban (Ausztria, a Benelux-államok, Bulgária, Csehország, Magyarország, Németország, 

Olaszország, Spanyolország, Svájc, Szlovákia) 

3 fő területen dolgoznak: Telekommunikáció, Desztinációs Menedzsment Rendszer, Reklám. 
 

Termékeik: 

 Panorámakamera: 14 európai ország turisztikai központjaiban működő, több mint 

300  feratel  Panorámakamera  képei  naprakész,  tematikus  hálózatot  jelentik.  A 
kamerához tartozó mini meteorológiai állomás adatai (aktuális hőmérséklet, 

páratartalom, szélsebesség, csapadék) mellett turisztikai információkat (címek, 

honlapok, események, foglalási címek stb.) szerkeszthető a képhez, de természetesen a 

turisztikai szervezet logója is beépíthető. 

 Informátor:    Az    elektronikus    térképpel,    érintőképernyővel,    nyomtatóval    és 

webcamerával ellátott terminálon a helyi szállásadók és vendéglátóhelyek is saját 

fényképekkel bemutatkozhatnak. A vendég számára piros, ill. zöld lámpa jelzi, hogy a 

szobák/apartmanok szabadok vagy foglaltak-e. További igénybe vehető funkció a 

hangvezérlésű mobiltelefonos lekérdezés is. 

 Mobil: Vendégeik bármikor, bárhol letölthetik a desztinációk honlapjait az internetről 

a mobiltelefonra. A desztináció termékeit értékesíthetik mobiltelefonon: egyszerű 

szálláskeresés  telefonon,  eseménynaptár  és  rendezvényinformáció,  különleges 

ajánlatok és kedvezmények aktuális időjárási adatok és előjelzések, panorámakamera 

felvételek a régióról 
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 Rendezvényszoftver:  A  koncepció  kialakításától  a  logisztikáig,  a  regisztrációs  lap 

elkészítésétől, terjesztésétől egészen a belépők, igazolványok kiadásáig minden egy 

rendszerben van. Komplett szolgáltatás a rendezvény előtt, alatt és utána. 

 Deskline: információs és foglalási rendszer a Turisztikai Desztináció Menedzsment 

Szervezetek (TDMSZ) részére. 
 

Deskline főbb jellemzői: 

 Rugalmas rendszerfelépítés: integrálja a nagy teljesítményű adatbank mechanizmust a 
legfrissebb programozási technológiával és a legújabb internetes funkciókkal 

 A rendszer erőssége a modulfelépítés, amely lehetővé teszi a lépcsőzetes bevezetést és 
a rugalmas rendszerfelépítést 

 Széles szolgáltatási spektrum: a kisebb turisztikai szervezeteknek és országos szintet is 

kiszolgál. Az alacsony hardver-, szoftver- és üzemeltetési költségek érdekében ASP 

(Application Service Providing – azaz teljes körű alkalmazás) szolgáltatást kínál. Az 

egyes partnerek közvetlenül a feratel számítóközpontjának adatbankjához 

csatlakozhatnak, nincs szükséges költséges beruházásokra, üzemeltetésre. 

 A feratel nem a saját internetes portálját kínálja, hanem felépíti a turisztikai szolgáltató 

(desztináció) márkáját és meglévő internetes megjelenését, amelyet integrálnak 

internet-megoldásaikba (például: szálláslista, különféle kimutatások, kereső- és 

foglalási funkciók, online prospektusrendelés, eseménynaptár, információ stb.). 
 

Deskline modulok: 

 Címadatbázis: Egy korszerű CRM (Customer Relationship Managements) rendszer. 

Címadatokat     különféle     szövegfeldogozó     programokban     körlevelekhez     is 
használhatják. Ez a modul jól áttekinthető beviteli felületet kínál a címadatok – 

megszólítás, titulus, név stb. – rögzítésére. Minden fontos adat tárolható a turisztikai 

szolgáltatókról, a vendégekről, törzsvendégeikről a kiválasztott nyelven. De a telefon, 

fax, mobil és e-mail adatok bevitelére is rendelkezésre állnak a felületek. Címadataikat 

különféle kritériumok alapján választhatják ki. Készíthetnek cím-etiketteket, 

vendégkártyákat, szolgáltató-listákat, telefonjegyzéket vagy statisztikákat az 

adatállományból. 
 

 Prospektusrendelés:   A   munkafolyamatot   automatizált   funkciók   és   előkészített 

válaszlevelek könnyítik meg. A külföldről érkező kérések teljesítése is lehetséges a 

sok nyelven rendelkezésre álló formalevelekkel. A prospektusokat az interneten is 

terjesztheti. Minden beérkező kérés automatikusan az információs és foglalási 

rendszerbe kerül, ott összegyűjtik azokat, majd a kiválasztott kísérőlevéllel egyszer 

vagy akár naponta többször is kinyomtathatják. 
 

 Szálláshely nyilvántartás: A szálláshelyet kereső vendégek néhány lépést követően 

felvilágosítást kapnak a rendelkezésre álló szabad ágyakról és az árakról. Különféle 

kritériumok megadásával kiválaszthatják a legmegfelelőbb szobát vagy nyaralóházat. 

A turisztikai szervezetek a rendelkezésre állást különféle módon adminisztrálhatják: a 

kötelezettség nélküli szabadkapacitás-jelzéstől a megadott kontingensen át, egészen a 

különféle alkalmakhoz (kongresszus, rendezvény stb.) kapcsolódó speciális 

kontingensekig, vagy más értékesítési csatornákig (internet, utazási irodák stb.). A 

vendégek számára az ajánlattal együtt további fontos információk is kinyomtathatók: 

eseménynaptár az adott időszakban, vagy például pontos utazási leírás. Ennél a 

funkciónál (is) elengedhetetlen feltétel, hogy minden esetben pontos adatok legyenek. 

Egy további modul (HotelClient) segítségével szobakiadó partnerek rendelkezésre 

állásukat maguk, bármikor, éjjel-nappal az interneten keresztül aktualizálhatják. 
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 Csomagajánlatok:  Az  információs  és  foglalási  rendszere  lehetővé  teszi,  hogy  a 

különböző egyedi szolgáltatásokból attraktív, professzionális turisztikai 

csomagajánlatokat állítson össze. A rendszerben elegendő egyszer megadni a 

csomagárat, amely a kiválasztást követően a teljes szolgáltatásra vonatkozik. 

Természetesen ez a lehetőség a mindenkori vendégigényeknek megfelelően tovább 

bővíthető. Megadható standard átalányok is, amelyek egyszer beépülnek és a foglalási 

felületen minden egyes szolgáltatási egységnél rendelkezésre állnak, vagy a különböző 

szolgáltatásokból a vendégigényeknek megfelelő egyedi összeállítások is. A foglalási 

felületen minden szükséges információ (név, időszak, határidők, kapcsolattartó, 

résztvevők stb.) megjelenik, a rendszer a végső árat automatikusan kiszámítja. Minden 

szolgáltatót tájékoztat, és mindenkivel külön elszámol a rendszer. Számos lista segíti a 

napi tevékenység egyszerűsítését. 
 

 Megrendelés-feldolgozás: Ez a modul különféle egyéb szolgáltatások (térképek, pólók, 

ajándéktárgyak stb.) teljesítését és számlázását segíti. Minden termék egyedi 

feldolgozására   a   rendszer   sokféle   szövegváltozattal   rendelkezik,   amely   képes 

ajánlatot, szállítólevelet, rendelés-visszaigazolást és számlát kiállítani. A termék 

hatékony kiválasztását a termékmodulban pontosan meghatározott árucsoport, 

cikkszám, leírás, ár garantálja. Azért, hogy vendége megrendelését teljesíteni tudja, 

vissza kell térni a címadatbázishoz. A pénztármodul gondoskodik a termék eladásáról, 

amelyhez pénztárfiók, számlanyomtató és természetesen egy pénztár-képernyő is 

tartozik. 
 
 Szolgáltatás  szervezés:  A  Deskline  további  szolgáltatások  –  zenepavilonoktól  a 

hajókölcsönzőig – bevonását is lehetővé teszi. Így vendégeik, akik megfelelő 

ajánlatokat keresnek, azonnal felvilágosítást kaphatnak arról, milyen szolgáltatások 

közül választhatnak, az adott szolgáltatás rendelkezésre áll-e a kiválasztott időpontban, 

vagy  mennyibe  kerül.  Különféle  számlázási  lehetőségek,  saját  jutalékok 

meghatározása, kapcsolattartás a rendezvényszervezőkkel. A terhelési naptár egy 

idősáv formátumban azonnal megmutatja a szabad vagy a foglalt időszakokat. A 

szolgáltatás foglalása után elkészíthetők a különféle dokumentumok (fizetési, foglalási 

bizonylatok) és automatikusan elkészül a számla. 
 
 Eseménynaptár: Az információs és foglalási rendszerrel a különböző rendezvényekről 

nyilvántartás, különféle listák készíthetők, a részletes vendéginformációkhoz 

kiválaszthatók, megjeleníthetők és akár kinyomtathatók. Egy további információ  – 

„napi/heti/havi‖  – megadásával a rendszeresen megrendezésre kerülő eseményeket 

csak egyszer kell bevinni, bármely kiválasztott időszakban automatikusan megjelenik. 

A rendszer gazdag választási lehetőséget kínál a vendég érdeklődésének gyors 

megválaszolására. Egy nyomógombbal felvilágosítást kaphat a rendezvény típusáról, 

témájáról, időpontjáról. Valamennyi rendezvényadat természetesen azonnal 

kinyomtatható és az információt kereső vendég magával viheti. Természetesen minden 

rendezvényadat a szervezet honlapján is megjeleníthető. Egy további modul áttekintést 

ad a rendezvény-helyszínekről, amely segítség lehet egy saját rendezvény 

megszervezésében. 
 
 Hotelkliens:   egy   online   kezelőeszköz,   amely   kapcsolatot   teremt   a   turisztikai 

szolgáltatóknak a turisztikai szervezet irodájában alkalmazott információs és foglalási 

rendszerrel, a feratel Deskline szoftverével. 

Folyamatos  adatkarbantartás:  A  web-alkalmazás  -  amely  egyszerű 

adatkarbantartást kínál a szolgáltatóknak - egyszerű: elegendő egy normál (akár PII- 
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es) számítógép és egy internetkapcsolat. A rendelkezésre álló szabad kapacitás, az 

árak, a szolgáltatás-leírások, a felszereltség jellemzői bármikor, éjjel-nappal 

aktualizálhatóak, csupán egy felhasználónevet és egy jelszót kell beadni a 

számítógépbe. A szabad és foglaltsági adatok (szobatípus, szobaszámok, időszakok) 

automatikusan megjelennek a turisztikai szervezet információs és foglalási 

rendszerében.   A   HotelClient   rendszerből   a   szolgáltatók   különféle   listákat   – 

érdeklődők, foglalások, rendezvények, hasznos információk - tölthetnek le. 

Foglalás-gomb:  A  feratel  Hotelkliens  segítségével  minden  egyes,  a  turisztikai 

irodával kapcsolatban álló szálloda, apartman, panzió online foglalható. A foglalás 

gomb a szolgáltatók saját honlapjába is beépíthető. A szolgáltató döntheti el, hogy 

közvetlen online foglalást vagy inkább az elektronikus levélben érkező foglalási 

megkeresést választja. (FERATEL) 
 

 
 
 

21. példa: Chrome Kreatív Munkák - Idealnet GmbH: „Destour‖  online térségi turisztikai 

desztináció-menedzsment rendszer bemutatása 

 
Chrome Kreatív Munkák: 

 10 éves tapasztalat a médiapiacon 

 Szolgáltatásaik: Print & Arculat, Web & Multimédia, Marketing és Konzultáció 
 

Idealnet: 

1998-ban alapították a céget, Központja Olaszországban van (Bolsano) 

ISO minősítési rendszere van 

Termékeit egész Európában ismerik, több európai értékesítési partnerrel dolgoznak együtt 

Főbb   termékeik,   szolgáltatásaik:   Multimédiás   Információs   pontok,   Multimédia   Cd-k, 

Képzések és szemináriumok, IDMS (információs- és tartalommenedzsment a turisztikai 

szektor számára 
 

Destour főbb jellemzői: 

 20 év európai turisztikai tapasztalata IT rendszerbe integrálva 

 Négy éves fejlesztőmunka eredményeként a Chrome Kreatív Munkák és az Idealnet 

GmbH létrehozta a DESTOUR Destination Management System portálszoftverrel 

kiegészített, magyar változatát 

 Európa   egyik   legkomplexebb   turisztikai   szoftvere,   a   turisztikai   desztinációkra 

specializálva, Magyarországon már több desztinációban alkalmazzák 

 Jelenleg   a   Destour   szolgáltatja   Dél-Tirol   turisztikai   marketing-támogatásának 

informatikai hátterét 

 Dél-Tirolban már bizonyított: 475.000 lakos, 26 millió vendégéjszaka, 92 települési 

turisztikai egyesület, 12 térségi desztináció management szervezet - 1 informatikai 

rendszer a szervezet-, információ- és marketing-management feladatok ellátására a 

call centertől az irodai információszolgáltatáson át az online foglalásig. 
 

Destour modulok és megoldás-rendszerek 

 Portálépítő modul: Olyan, teljes mértékben internet alapú portálépítő eszköz, amely a 

lehető legnagyobb mértékű szabadságot biztosítja a térségek, szervezetek számára a 

design, a menüstruktúra és a tartalom dinamikus kialakításában, szerkesztésében és 

változtatásában. A kapcsolódó szolgáltató részére önálló weboldalt generál, anélkül 

hogy a szolgáltatónak bármi más dolga lenne, mint adatainak betöltése. Események, 

rendezvények   kezelése,  hírlevélre  feliratkozás,  interaktív  térkép  (google  map), 
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termékek, package-ek keresése és akár bankkártyás foglalása, prospektus-rendelési 

lehetőség elégítik ki a vendég információ-igényét. 
 

 Front office rendszer: A helyi/irodai információszolgáltatásra kifejlesztett rendszer, 

amely kezeli az adott és a környező desztinációkhoz tartozó szolgáltatások és 

közérdekű információk egészét. A modul a személyes információszolgáltatás 

professzionalistását biztosítja, az irodában érdeklődő vendég nyomtatott formában 

kaphat naprakész információt egy-egy térség kínálatának egészéről. A rendelkezésre 

álló adatok néhány gombnyomással megjeleníthetők tetszőleges helyen felállított 

érintőképernyős információs pontokon, amiknek kiépítettsége az egyszerű 

touchscreentől a nagyméretű településtérképpel, prospektustartóval, szabad szoba 

leddel és telefonnal felszerelt, információs kioszkokig terjed. 
 

 Megkeresés   megválaszolása:   A   beérkező   megkeresések   (telefonos,   e-mailes, 

nyomtatott, stb.) optimalizált és automatizált megválaszolására szolgáló eszköz, 

melynek segítségével az érdeklődő vendég néhány percen belül testre- és érdeklődési 

körre szabott, kikalkulált ajánlatokkal és csatolt információs anyagokkal ellátott 

válaszlevelet kaphat e-mailben vagy igény szerint faxon. Az MS Word-kompatibilis 

nyomtató-modul  lehetővé  teszi  személyre  szabott,  nyomtatott  válaszlevelek 

elkészítését – gombnyomásra, kötegelve, akár több tízezres nagyságrendben is – 

beállítható layouttal ablakos borítékhoz vagy etikett nyomtatással. 
 

 Back  office  rendszer:   Tárolja  a  megkeresésekre  kiküldendő,  előre  konfigurált 

válaszinformációkat, kezeli a megkereséseket, a partner-adatbázist, a 

marketingstatisztikák lekérdezési szempontrendszerét, a marketing-akciókkal 

kapcsolatos információkat, illetve a front-office-okhoz tartozó operátorok jogosultsági 

rendszerét. 
 

 Foglalási és kalkulációs modul: Lehetővé teszi a turista számára a szolgáltatások által 

felkínált szabad kapacitások azonnali, internetes megvásárlását, illetve a szolgáltatók 

által beállított kedvezmény- és felárrendszerek alapján automatikusan kiszámítja a 

szabad kapacitások árát. 
 
 Home  pages  generáló  modul:  Olyan  eszköz,  amely  minden  egyes,  a  desztináció 

menedzsment szervezethez kapcsolódó szolgáltató részére önálló weboldalt generál, 

anélkül hogy a szolgáltatónak bármi más dolga lenne, mint adatainak betöltése. Az így 

generált önálló szolgáltatói weboldalakhoz igény esetén önálló domaint is lehet 

foglalni. 
 

 Ügyfélmenedzsment (CRM): A rendszer minden rögzített megkereséssel kapcsolatos 

adatot az ún. vevő-adatbázisban tárol, ide érkeznek meg a portálon regisztrált 

felhasználók adatai, illetve ide importálhatunk (txt; Excel; xml formátumú) idegen 

adatbázisból származó partneradatokat. A vevőadatok legkülönfélébb szempontú 

leválogatásával  olyan  szegmentált  vendégadat-listákhoz  jutunk,  amelyek  alapján 

célzott kampányokat, vendég-megtartó akciókat indíthatunk, illetve statisztikai 

kimutatásokkal  segíthetjük  a  piaci  tervezést.  A  rendszer  lehetővé  teszi  az  egyes 

térségek és desztinációs szintek közötti automatizált vendégadat-cserét. 
 

 B2B megoldások: A Destour xml-interface-ei segítségével lehetővé válik a különböző 

GDS-ekkel (Global Distribution System), CRS-ekkel (Central Reservation System) és 

touroperátorokkal való adatkommunikáció. A megoldás nagymértékben leegyszerűsíti 

az  egyes  termékek  értékesítés-managementjét,  illetve  új  piaci  szegmenseket  tesz 
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elérhetővé. Az adatkommunikáció révén egyszerre akár több száz vagy több ezer 

utazási iroda kínálatába lehet eljutni real time (valós idejű) foglalási lehetőséggel, 

kontingens lekötés nélkül. 
 

 Network   menedzsment:   A   rendszer   egyik   leglényegesebb   eleme,   a   hálózat- 

management modul biztosítja, hogy egyetlen desztináció, a legkisebb település se 

maradjon egyedül kínálatával. A környékbeli desztinációkkal a rendszeren belül 

létrehozott partner-, illetve kooperációs kapcsolatok lehetővé teszik, hogy az egyes 

helyi szervezetek minden fő rendszermodulban egymás kínálatával egészítsék ki 

sajátjukat. Érvényes ez a front vagy a back-office-rendszerre éppúgy, mint a 

portálrendszerekre vagy a CRM- és megkeresés-megválaszoló modulokra. 
 

 Outdoor megoldás: A Destour legfrissebb megoldásrendszere a „Destour Outdoor‖ 

kulturális útvonalak, parkok vagy a természetjáró, vízi és kerékpáros turizmus 

promóciójához kialakított modul, melyet a kulturális és aktív turizmus iránt érdeklődő 

vendégek számára fejlesztettünk. A rendszer szolgáltatásaihoz tartoznak interaktív 

térképek - különböző anyagok letöltésének lehetőségével (térképek, útvonalak, Point 

Of  Interests),  felhasználók  által javasolt útvonalak,  térképészeti letöltési lehetőség 

GPS-készülékekkel kompatibilis turisztikai tartalommal, lehetséges szállások és egyéb 

szolgáltatások keresése és foglalása. 
 

Miért a destour? 

 mert  technológiai megoldásai  kifejezetten  a  desztináció menedzsment szervezetek 

igényeire és munkájának támogatására szabottak, segítenek a piackutatásban, 

szegmentálásban, a tervezésben, a termékek, package-ek kialakításában és online 

értékesítésében a célzott kampányok szegmenseinek kiválasztásától az akciók 

hatékonyság-méréséig 

 mert támogatja a saját szervezet menedzsmentjét 

 mert 100 %-ig kiszolgálja a vendégek információ-igényét - mind helyben, mind az 

interneten keresztül, az érintő képernyős termináloktól a call center funkciókon és 

generálható portálrendszereken át a gps- készülékekre tölthető kulturális vagy aktív 

turisztikai útvonalakig 

 mert funkcionalitásai 100 %-ban az interneten keresztül elérhetők – nincs szükség 

költséges hardware- és szoftvertelepítésre 

 mert egyszeri adatfeltöltéssel megjelenést biztosít minden szolgáltató számára a helyi 

szinttől a mikrotérségen, a régiós, országos vagy szakmai portálhálózatokon át a 

globális disztribúciós rendszerekig 

 mert önálló arculat kialakítását teszi lehetővé az alapadatokkal való megjelenéstől 

kezdve   a   gombnyomásra   legyártott,   kapacitás-kezeléssel   és   online   foglalással 

felszerelt önálló szolgáltatói vagy éppen desztinációs portálokig 

 mert  a  DESTOUR  több  mint  technológia:  20  év  európai  turisztikai  tapasztalata 

egyetlen IT-rendszerbe integrálva. (CHROME, IDEALNET) 
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8. táblázat: Vizsgált IT szolgáltatók összehasonlítása 
 

Ismérvek Vizsgált IT Szolgáltatók 

 Citybreak Feratel Destour 

Tulajdonosi összetétel svéd osztrák (magyar) olasz-magyar 

Tapasztalat 10 év 20 év 20 év 

Specifikációk területe erős utazási 
irodai 

funkciók 

telekommunikáció, 
webkamera, 

mobiltelefon, 

marketing 

print, arculat, 
multimédia, 

marketing 

Felhasználói kör főbb szegmensei utazási  irodák, 
szállodák, 

TDMSZ 

TDMSZ TDMSZ 

Forrás: saját szerkesztés 
 
 

 
A TDM informatikai rendszerrel szemben az alábbi követelmények, elvárások jelennek a 

felhasználói oldalról: 

 általános funkcionális elvárások 

 ügyfél (termék) menedzsment 

 adatmenedzsment 

 adminisztrátori funkciók, jelentések 

 belső és külső rendszerkapcsolatok 

 rendszer adminisztrációs követelmények 

 biztonsági követelmények 
 
 

 

Megnevezés Leírás 

Általános funkcionális elvárások 
 
 
Foglalás 

A rendszernek elsődlegesen a szálláshelyek foglalását kell 

támogatnia, és tartalmaznia kell a foglalási rendszer 

összetettebb verzióját (közlekedés, színház, mozi, étterem, 

autó, kerékpár, belépők, stb.) 

Keresés, listázás Tárgyszavas és összetett keresési lehetőség biztosítása 
 

Általános információk Tartalmazza az általános információkat (árfolyam, időjárás, 

stb.) 

Akciók, kedvezmények Tartalmazza az aktuális akciókat, kedvezményeket 
 

Intelligens telefon Tartalmazza  a  látogató  számára  az  útközben  szükséges 

információkat (intelligens telefonja van) 

 
Személyes információ-szolgáltatás 

Biztosítsa a személyes információszolgáltatást az irodában 

(naprakész adatok, információk egy desztináció, térség, 

(inter)régió kínálatának egészéről 
 
 
Turisztikai csomagok 

Biztosítsa a turisztikai csomagok kialakítását a meglévő 

adatbázis alapján megjelölt időszakra, ill. turisztikai 

termékre, pl. hétvégi 2 éjszakás, 3 napos program 

összeállítása, lovastúra, gyalogtúra, wellness hétvége, stb. 



127 

 

 

Megnevezés Leírás 

 szempontok alapján 
 
 

Pénzügyi folyamatok 

A programnak  támogatnia  kell  a  közvetlen  és közvetett 
értékesítést, valamint a program által előállított kimeneti 

elektronikus számlafájlnak kompatibilisnek kell lennie a 

hazánkban elterjedt számlázó programokkal 

 
Interaktív eszközök 

A rendszernek kezelnie kell a Google  Maps programot, 
valamint egy útvonaltervező programot, kezeljen továbbá 

képtárakat valamint körpanorámás képeket is 
 
 
 

Nyelvek 

Alapkövetelmény, hogy a rendszer már az elinduláskor az 

magyar és angol valamint legalább +2 választható nyelven 

lehessen elérhető. Választható nyelvek: ukrán, román, 

német, szerb, szlovák, szlovén, horvát, cseh, francia, olasz, 

orosz, lengyel (a TDM szervezet helyétől függően). 
 

Hangos menüpontok Biztosítsa az alap funkciókat hangos menüpontokban (pl. 

fogyatékosok: látássérültek is használhassák) 
 
 

Portál jellegű szolgáltatások 

Biztosítsa      honlap/portál      fejlesztést      (aktualitások, 
frissítések, bővítések). Elvárt alapszintű szolgáltatások: 

fórum, blog, chat, szavazás, üzenő fal, podcast, RSS, 

időjárás jelentő, valutaváltó 

 
Megkapó megjelenés 

Tartalmazzon  animációt,  képeket,  a  dizájn  a  célcsoport 
jellemzőknek megfelelő legyen (a turisztikai portál 

böngészése önmagában is kellemes időtöltés legyen) 

 
Érdeklődés felkeltése 

Tartalmazzon  játékos  feladatokat  (a  gyerekek  animációt 
igényelnek,  amelyek  érdeklődést  keltenek  a  desztináció 

iránt, szórakoztatva tanulás) 
 
 
 
 
Érintőképernyő 

Biztosítsa   az   érintőképernyős   tájékozódást   a   látogató 
részére  (a  látogató  a  desztináció  turisztikai 

csomópontjaiban felállított érintőképernyős információs 

pontokon tájékozódik a programokról, azok helyszíneiről, 

szabad szálláshelyek meglétéről, településtérkép segíti a 

tájékozódását, a helyi szolgáltatók prospektusait is itt 

megtalálja) 

 
Információk nyomtatása 

Biztosítsa  a  kért  információ  nyomtatási  lehetőségét  pl. 
szálloda fotóval, térképpel (a látogató nyomtatott formában 

is kapja meg a kért információkat) 

 
Marketing 

A rendszernek rendelkeznie kell egy különálló marketing 
modullal,  amit  egy 1  napos  tréning  során  is  meg  lehet 

tanulni. „drag&drop‖ 

 
Kapacitás figyelés 

Tartalmazzon kapacitás-figyelés funkciót (a kapacitásokra 

figyelése, adott szint felett automatikus üzenet generálása 

és küldése a szolgáltatónak) 
 

Időmenedzsment Tartalmazzon Időmenedzsment funkciót (feladatok 

időrendbe állítása, sorrendbe állítása, naptár) 

 
Marketing anyagok 

Tartalmazza a marketingkommunikációs anyagok 

összeállítása  funkciót  (pl.  prospektus,  szórólapok 

készítése) 

Piackutatás Tartalmazzon piackutatás funkciót (elsődleges és 
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Megnevezés Leírás 

 másodlagos adatok, információk összegyűjtése) 
 

Tervezés Tartalmazzon tervezés- projekttervezés, marketingterv 

készítés, üzleti terv készítés támogatása funkciót 
 

VIR Tartalmazza  a  Vezetői  információs-és  adatszolgáltatási, 

monitoring rendszer funkciót 
 

FAM/Study túra tervek és 

nyomonkövetés 

Adminisztrációs felületen keresztül lehessen követni a túra 
állását, meghívásos közös felületen lehessen ismertetni a 

túrát a résztvevőkkel az interneten keresztül 
 

Egyéni útvonaltervező 
Az   egyéni   útvonaltervezést   a Google   Maps   tervező 
használatával kell megvalósítani 

 

Video/webcam túra 
Biztosítani   kell   a   video   feltöltések   és   a   webcamera 
alkalmazását. 

 
Klienstechnológia 

Böngésző és keretprogram alapú megoldások kidolgozása, 
a rendszernek a mindenkori legfrissebb böngésző 

használatát kell támogatnia. 

 
Ügyfél (termék) menedzsment 

 

Megkeresésre adott válaszok Biztosítsa  a  beérkező  megkeresések  megválaszolását  (e- 

mailben, faxon, levélben), ezek dokumentálása 
 
 

Érdeklődés, panaszkezelés és annak 

nyomkövetése 

Automata  válaszlevél  e-mailes  megkeresés  esetén,  de  a 
telefonos ügyintézésnek is támogatnia kell az e-mailes 

választ.  A  modul  a  betelefonáló  ügyfélnek  feltett 

kérdések/e-mailben érkező válaszok alapján automatikusan 

összeállít egy brosúrát 
 
 
 
 
Ajánlatkészítés 

Rendezze  az adatokat, információkat a  (potenciális) 

látogató kérése alapján (ajánlatkészítés az adott desztináció 

turisztikai szolgáltatásairól, ill. szolgáltatóiról, 

leggyakrabban szálláshelyekről, utazási csomag 

összeállítása, útvonalterv készítéshez térképek, koordináta 

pontok, a látnivalók rövid szöveges és fényképes 

bemutatója) 

 
Ajánlatok eljuttatása 

Biztosítsa az elkészített ajánlatok (pl. wellness ajánlatok, 

kerékpár túrák, egyéb tematikus csomagok) potenciális 

látogatókhoz történő eljuttatását 
 
 
 
 
Szolgáltatások összehasonlítása 

Tartalmazzon  összehasonlító  funkciót  (a  potenciális 

látogató összehasonlítja az egyes szolgáltatás elemeket ár- 

értékarányos választásához, pl. azonos szállodakategóriák 

összehasonlítása több paraméter alapján), igényel 

rangsorolást pl. a legolcsóbbtól a legdrágább szállodai 

szoba, több szempont együttes kezelését és ez alapján 

ragsorolást pl. ár és távolság a település központjától 
 
 
Szolgáltatások rangsorolása 

Tartalmazzon rangsorolási funkciót (pl. a legolcsóbbtól a 

legdrágább szállodai szoba, több szempont együttes 

kezelését és ez alapján ragsorolást pl. ár és távolság a 

település központjától) 

Nyomonkövetés  (hírlevél,  kérdőív, Tartalmazzon Hírlevél funkciót (hírek, akciók, friss 
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stb.) információk   a   potenciális   látogatók   elérésére   és   a 
desztináció szereplői között, szakmai hírek, akciók, friss 

információk cseréje) 

Hírlevél szűrő szegmentációs kérdőív alapján, amelyet e- 

mailben küldünk ki a hírlevélre feliratkozott ügyfélnek. A 

rendszernek logolnia kell a hírlevelek kiküldésének 

dátumát, előállítóját, sikeres és sikertelen küldések számát) 
 

Turista szegmentáció 
Turisták  szegmentált  nyilvántartása  kérdések  alapján  és 
automata válaszok, a személyiségi jogok megsértése nélkül 

 
 

Levelezés 

Tartalmazzon  tematizált  leveleket,  a  dizájn  a  célcsoport 
jellemzőknek megfelelő legyen (VIP vendégek, 

törzsvendégek megkülönböztetett bánásmódja, névnapi és 

egyéb dátumhoz kapcsolódó köszöntések) 
 

Bankkártyás vásárlás 
Biztosítsa a turisztikai szolgáltatás bankkártyával történő 
fizetését 

Vásárlás és annak nyomonkövetése Termékfigyelő, lemondási/módosítási lehetőséggel 
 
 
Turisztikai kártya kezelés 

Biztosítsa a pontgyűjtő turisztikai kártyák aktuális 

pontjainak a lekérdezését, az összegyűjtött pontok 

levásárlására adjon ajánlatot a desztináció turisztikai 

szolgáltatásaiból 
 

Turisztikai kártya kezelés Mutassa a turisztikai kártya felhasználhatóságát 

(elfogadóhelyek, kedvezmények) az adott desztinációban 

Adatmenedzsment 

 
Események naprakész kezelése 

A rendszernek dinamikusan kell az adatbázist kezelnie, a 
tagok  által  frissített  adatbázisokból  kell  automatizálva 

kiválasztania az eseményeket minden felhasználói szinten 

Az alkalmazás lehetséges 
felhasználói szintjei 

Szintenként meghatározott hozzáférési lehetőségek, 
egymásra utaltság bizonyos fokon 

 

Felhasználói adatok 
Felhasználói szintenkénti jogosultságok beállítása, ez 
alapján automatikusan beállított hozzáférési szintek 

Adatcsere szolgáltatók és 

desztinációk között 
Biztosítsa a vendégadat cserét a turisztikai szolgáltatók és a 

desztinációk között 
 

Adatcsere desztinációk között 
Biztosítsa a desztinációk adatcseréjét (kiegészíthetik saját 

kínálatukat a másik desztináció kínálatával) 

A publikus, nyilvános adatok 
elérése 

A rendszer támogassa a publikus adatok elérését, 
befogadását 

 

Adatvédelem 
A rendszer biztosítsa a felhasználók megbízható 
adatvédelmét 

 

Csoportmunka funkciók 
Közös naptár, címjegyzék, dokumentumtár és 
feljegyzésmenedzsment jogosultságoknak megfelelően 

Nyilvános felületek összekötési 
lehetőségei 

 

Automatikusan frissüljenek az adatok 

 
 

B2B funkciók 

A  rendszernek  külön  modult  kell  tartalmaznia  minden 
üzleti jellegű információ megosztására, a költségek és 

bevételek elszámolására a rendszerhez csatlakozott 

partnerekkel, ehhez egy általános célú elszámolóház modul 
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 illesztése szükséges 

Adminisztrátori funkciók, jelentések 
 

Összesítő jelentések 
A  rendszernek  biztosítania  kell  az  összesítő  jelentések 
készítését szintenkénti jogosultságokhoz kötve 

 
Központosított adminisztráció 

A rendszernek biztosítania kell valamennyi TDMSZ szint 
adminisztrációs   feladatainak   egymásra   épülő   ellátását, 

jogosultságokhoz kötve 
 

Látogató elemzések 
Google  Analytics  szintű  elemző  rendszer  használata,  a 
rendszenek automatizálhatónak kell lennie 

 

Teljesítményelemzés 
Google  Analytics  szintű  elemző  rendszer  használata,  a 
rendszernek automatizálhatónak kell lennie 

 

Pénzügyi jelentések 
Google  Analytics  szintű  elemző  rendszer  használata,  a 
rendszernek automatizálhatónak kell lennie. 

 
Egyéb jelentések 

A jelentéseknek automatizálhatóknak kell lennie, de igény 
szerint az adminisztrátoroknak lehetősége legyen 

módosítani a jelentések összetételén 
 
 
 
 
 
 
 

Lekérdezések 

Biztosítsa  a  lekérdezést  különböző  szempontok  alapján 
(kimutatások, statisztikák készítéséhez (a lekérdezés 

szempontjai lehetnek: szálláshely (szálloda, panzió, 

kemping, üdülőház, falusi vendégház, fizetővendéglátás, 

gyógyfürdő, termálfürdő,élményfürdő, szabad strand, 

múzeum, tájház, galéria, lovarda, kerékpárút, 

kerékpárkölcsönző,  kikötő,  kajak,  kenukölcsönzés, 

program, rendezvény, kézműves, védett természeti érték, 

nemzeti park, étterem, csárda, cukrászda, taxiállomás, 

vasútállomás, autóbusz állomás, Tourinform iroda, 

információs iroda) 

Belső és külső rendszerkapcsolatok 

 
Helyi/térségi/régi-ós/országos 

Biztosítani kell többféle hierarchiában (különböző, 
variálható  együttműködési  szinteken)  felépülő  rendszer 

alkalmazási lehetőségét 

Közös platform jogosultsági 
szintekkel 

Meg kell oldani a rendszer közös platformjának 
jogosultságok (szintek) szerinti elkülönítését 

Az alkalmazás lehetséges 
felhasználói szintjei 

Szintenként kell meghatározni a hozzáférési lehetőségeket, 
az egymásra utaltság figyelembe vételével 

 
Saját rendszer összeköttetési 

lehetőséggel 

Minden szint saját rendszert üzemeltessen, az egyes szintek 
között  a  közös  (de  természetesen  szintenként 

meghatározott hozzáférési jogokkal definiált) adatbázison 

keresztül lehessen kapcsolatot teremteni 
 

Egyéb külső csatlakoztatható 

adatforrások 

Kompatibilisnek kell lennie a működő foglalási 
rendszerekkel (hostver, stb.), egyéb csatlakoztatható 

adatforrásokat támogasson a rendszer 

Tour-operátorok Biztosítsa a kapcsolódást a tour-operátorokhoz 
 
 

Adatkapcsolatok 

Exportálás:    minden    lehetséges    adat    exportálása    a 
legelterjedtebb fájlformátumokba (.doc, .pdf, .xls, .csv), 

valamint a fentebb már említett számlázó rendszerek által 

használt fájltípusokban. 
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 Importálás: NeTa függvénye 
 

SPSS 
Biztosítsa az SPSS adatformátum kezelését (abból kutatási 
adatokat lehessen átvenni, ill. abba átrakni) 

 

Rendszer adminisztrációs követelmények 

 

 
 

Statisztikázó motor 

A rendszernek támogatnia kell az oldal átfogó statisztikai 
elemzésének  lehetőségét  minden  adatra  nézve 

(oldalletöltés  napi-heti-havi-negyedéves  bontásban, 

letöltött adatmennyiség, látogatók IP-cím alapján 

kategorizálása, stb.) 

Biztonsági követelmények 

Különböző elkülönült rendszerek 
együttműködése 

Moduláris működés, egy modul hibája esetén a többinek 
működnie kell 

 
 

Folyamatos üzemeltetés feladatai 

A  rendszernek  biztosítania  kell  a  napi  rendszerességű 
backup  automatikus  elkészítését,  valamint  a  24/7  call 

centert az esetlegesen felmerülő problémák megoldása 

érdekében 
 
 

Verzióváltás 

 
A rendszernek támogatnia kell a leállásmentes 

verzióváltást a zökkenőmentes üzemeltetés érdekében 

Forrás: KÖNYVES-MONDOK (2009) 
 

 
 
 

4.1.2. Honlap-turizmus 
 

4.1.2.1. Tartalomoptimalizálás 
 

 

Tartalomoptimalizálás,   amelynek   lényege,   hogy   úgy   kell   a   turisztikai   weboldalakon 

szövegesés gépi tartalmakat létrehozni, hogy már ezzel is vonzóak legyenek a potenciális 

vendégek   számára,   ugyanakkor   az   internetes   keresőrobotok   számára   is   megfelelően 

olvashatók és értelmezhetők legyenek. Ha e kritériumnak megfelel egy szolgáltató/desztináció 

honlapja, akkor a következő problémát a találati link mögötti, sokszor nem megfelelően 

megválasztott érkezési aloldal és annak tartalma jelenti. Erre már jóval kevesebb figyelmet 

fordítanak a szolgáltatók, pedig az értékesítési gondok többsége innen, a linkek mögötti, nem 

megfelelően összeállított landing page-ekből fakad. 
 

Sokan sok munkát és pénzt áldoznak arra, hogy asz első helyen jelenjenek meg az általuk 

kiválasztott kulcsszavakra, kifejezésekre a böngészők találati listájában. A keresők listáiban a 

találatok és az azokból átkattintással elérhető weboldalak, érkezési aloldalak tartalmát, 

felépítését, funkcióit azonban még nagyon kevesen tervezik meg tudatosan, az értékesítést is 

elősegítő módon. 
 

Keresőoptimalizáló  szakvélemények  szerint  akkor  jól  felépített  egy weboldali  ajánlat,  és 

annak elérési útvonala, ha a potenciális vendég maximum 3 kattintással eléri a foglalási 

gombot. Megtalálás, rákattintás, befoglalás. 
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22. példa: Egy hévízi gyógykúracsomag keresése 
 
A google keresőben a Hévíz gyógykúra kifejezésre első találatként egy ismert és jó nevű 

hévízi szálloda két találati linkje jelenik meg. A linkekben mindkét szó, a Hévíz és a 

gyógykúra is sűrűn előfordul, így a látogató nagy valószínűséggel rá fog kattintani ezekre a 

találatokra. 

Találat1: Hévízi gyógyvíz, Hévízi kúra, termálfürdő, gyógykezelések Hévízen 
 
Találat2: Gyógykezelések, gyógykúra, pakolások, masszázsok, balneoterápia 

Hová érkezik azonban a látogató a linkekre kattintva? A szálloda weboldalának hévízi 

gyógyvízről és a szálloda gyógykezeléseiről szóló ismertető aloldalaira. Mindkét érkezési 

oldalon többször is előfordul a hévízi gyógykúra kifejezés, de sehol sem szerepel a szálloda 

létező 7 éjszakás gyógykúraajánlata. Márpedig az értékesítési folyamatok kudarcainak 

többsége az ilyen aprónak tűnő hibákra vezethető vissza. Ezeknek az érkezési aloldalaknak a 

megtervezése, tartalommal megtöltése és technikai kivitelezése az egyik legfontosabb 

programozási és honlapszerkesztési feladat. A konkrét hévízi gyógykúracsomag csak kitartó 

kereséssel található meg a szálloda weboldalának árlista menüpontjában, és ott is az 

egészségpénztári tagoknak szóló árinformációkban szerepel. Az ajánlatból vagy az ajánlathoz 

csatoltan azonban hiányoznak azok a fontos tartalmak, hogy kiknek alkarjuk eladni ezt a 

kúracsomagot, milyen betegségek kezelésére alkalmas és hatásos. 

Ezek az információk ugyan máshol szerepelnek a szálloda weboldalán, de nem az ajánlattal 

együtt jelennek meg, így nem segítik elő annak eldöntését, hogy a potenciális vendégek 

szüksége van-e az adott kúrára. További nehézség, hogy a gyógykúracsomagra az árlista 

menüpontnál nincs megadva olyan link, ami közvetlenül lehetővé tenné a foglalást. Ehhez 

először a szobafoglalás menüpontba kell bemenni, ahol csak a csomag nevét lehet beírni egy 

szobafoglalási űrlapra. Vajon a sok kattintgatás után a hiányos információk ellenére lesz a 

látogatóból vendég? 
 
A példában említett szálloda árlistájában ugyanakkor példamutató mennyiségű és igényes 

tartalommal megtöltött ajánlat létezik. Köztük akad léböjtkúracsomag is. Erre a keresési 

kifejezésre azonban a szálloda saját weboldala nem szerepel a google léböjtkúra-találati 

listájának első oldalain. Ez azt jelenti, hogy a honlap ide vonatkozó tartalmát vagy nem látja, 

vagy nem tartja fontosnak a google robotja, és nem sorolja be a találati lista elejére. Ez pedig 

sok vendéget hozhatna (GYÖRGYNÉ, 2010) 
 

 
 

4.1.2.2. Tartalomfejlesztés 
 

 

A weboldalakon és az internetes találati listákban megjelenő tartalom 
 

A  tartalom  funkciója  releváns  válaszokat  adni  az  interneten  keresett  információkra,  a 

látogatók  által  a  böngészőbe  beírt  keresők  fejezésekre  és  kulcsszavakra  adott  releváns 

találatok segítségével. A tartalomfejlesztés a hazai turizmusban kiemelten fontos, mert sokan 

és sokféle turisztikai információt keresnek. Jelenleg nagyon kevés a megfelelő tartalmú 

szöveges információ a turisztikai szolgáltatók weboldalain, és sokszor a létező tartalom sem 

felhasználó- és keresőbarát. Ez megnehezíti a belföldi turisztikai ajánlatok on-line 

értékesítését. Ezért fontos feladat a keresett információkra választ adó releváns tartalm ak 

létrehozása a turisztikai weboldalakon, és rajtuk keresztül a keresőkben is. Releváns az a 

weboldal  és  az  a  találat  az  internetes  keresőkben,  amely  a  látogatók  által  keresett 

információkat tartalmazza a keresőrobotok számára is olvasható és értelmezhető formában. 
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23. példa: Egy látogató lovas túrára menne a Kőszegi-hegységbe, és szeretné megtudni, hogy 

hol, mikor, kinek a szervezésében és milyen feltételekkel vehetne részt ilyen programon. A 

látogató ezt az információt a legegyszerűbb módon keresi, beírja a böngészőbe ezt a két 

kifejezést: lovas túra Kőszegi-hegység. 
 
 
Erre a keresőkifejezésre logikusan elő kellene jönnie minden olyan lovas szolgáltató 

ajánlatának, aki a Kőszegi-hegységben lovas túrát szervez. Ezzel szemben a találati listában 

az első megjelenés nem más, mint a Wikipédia-bejegyzés, ami a Kőszegi-hegységről szól. Ez 

az első találat azonnal és egyértelműen jelzi, hogy erre a látogatói kérdésre jelen pillanatban 

nincs megfelelő tartalom a google keresőben. 
 

1. Találat: 
 

Kőszegi-hegység – Wikipédia 
 
A Kőszegi-hegység az Alpokalja egyik fő vonulata. A hegység gyűrődéssel keletkezett, az 

Alpok… 

A második találat címe alatti rövid leírás megemlít a Kőszegi -hegységben egy szállást, ahol 

lovas túrát szerveznek gyakorlott lovasoknak. 
 

2. Találat: 
 

Aktív pihenés, szabadidő, aktivpihenes.tlap.hu 
 
Keresés 

A  Kőszegi-hegység  lábánál  lévő…-szállás  várja  azokat  a  …  Ez  a  lovas  túra  gyakorlott 

lovasok részére ajánlott, a kevésbé gyakorlott lovas… 

aktivpihenes.tlap.hu/?oldal=kereses…0… 
 
A látogató erre a találatra rákattintva azonban nem a leírásban szereplő szálláshely ajánlatára 

fog érkezni, hanem egy linkgyűjtemény weboldalának harmadik találati oldalára. Ezen a 

weblapon pedig nincs a Kőszegi-hegységbe hívó lovastúra-ajánlat. 
 
Mindezek alapján adódik egy logikus kérdés. Ha egy adott szálláshely a Kőszegi-hegységben 

van, és lovas túrát is kínál, akkor miért nem jön elő erre a keresésre az internetes találati 

listákban?  A  válasz  a  szálláshely  weboldalán  megtalálható,  ahol  a  nyitóoldalon  –  és  a 

linkeken keresztül további aloldalakon is – mindig ugyanaz az egy mondat olvasható: „Egy- 

vagy többnapos lovas túrák a térségben‖. Ebben pedig sajnos a térség szó szerepel, és nem a 

Kőszegi-hegység, illetve a közlés mögött sincs további, a földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó 

információ. Mivel a gooogle kereső nem tudja, hogy a fenti mondatban a „térség‖ szó a 

Kőszegi-hegységet jelenti, nem is sorolja be a Kőszegi-hegység lovastúra-találati listába. 

További probléma, hogy az említett aloldalakon nem található meg a program bemutatása 

sem, azaz maga a lovas túra, mint turisztikai termék. Ha lenne egy kész turisztikai ajánlat, 

abban nagy valószínűséggel már szerepelne földrajzi meghatározásként a Kőszegi -hegység is. 

Ez  persze  már  tovább  mutat  a  tartalomfejlesztés-alapú  termékfejlesztés  irányába,  amely 

szintén   a   turizmus   előtt   álló   nagy   kihívás   és   feladat   közeljövőben.   Az   internetes 

keresőrobotok ma még minden szöveget alakilag értelmeznek. Ha a honlapon az áll, hogy 

„lovas  túrák  a  térségben‘,  akkor  a  keresőrobot  ezekhez  a  szavakhoz  fogja  besorolni  a 



134 

 

keresőkben ezt a tartalmat. Ezt meg is teszi, és erre a keresésre első találatként a szálláshely 

ajánlatát kapjuk. A kereső jól végezte a dolgát. (TURIZMUS PANORÁMA BULLETIN) 

 
4.2. Hatékonyságmérés 

 
4.2.1. A desztinációs marketing szervezetek tevékenységének hatékonyságmérése 

 

 

A legismertebb hatékonyság mérési terület az egyes marketingkampányok hatásának 

vizsgálata, ahol az adott kampány költségeit vetik össze a kampánynak köszönhető bevétel - 

növekedéssel. Ez a tevékenység a klasszikus értelemben vett termékek esetében viszonylag 

egyszerűen elvégezhető, a szolgáltatások esetében azonban bonyolultabbá válik, mivel azok 

sajátos jellemzői – például megfoghatatlanságuk és tárolhatatlanságuk – újabb kihívások elé 

állítják a marketing szakembereket. 
 

A gyakorlati életben sokkal kevésbé elterjedt, azonban hasonlóan fontos terület a 

marketingteljesítmény folyamatos ellenőrzése, ahol a célokat rendszeresen összevetik a 

tényleges  teljesítménnyel,  analizálják  az  eltérések  okait,  majd  gyakorlati  program okat 

fogalmaznak meg arra vonatkozóan, hogy a jövőben miként lehet közelíteni az eredményeket 

a célokhoz. E feladat lényegesen összetettebb, mivel a célok különbözőek lehetnek, például 

piacrészesedés növelése, bevételek növelése, éves forgalom növelése, ügyfélkör 

elégedettségének növelése. 
 

A jól működő hatékonyságvizsgálati koncepciónak meg kell különböztetnie az elégedettség és 

elérés vizsgálatokat a hatékonyságmérésétől. A desztinációs marketing szervezetek 

hatékonyságmérése során minden egyes tevékenység esetében vizsgálni szükséges, hogy azon 

túlmenően, hogy az információ eljutott az adott célcsoporthoz, a potenciális utazók az 

információnak köszönhetően az adott desztinációba: 

 elutaztak-e 

 a  célterületen  tovább  tartózkodtak-e,  több  helyet  kerestek-e  fel,  több  szolgáltatást 

vettek-e igénybe, és mindezeknek köszönhetően 

 többet költöttek-e. 
 

A hozzáadott érték vizsgálatához tisztában kell lenni azzal is, hogy a marketingtevékenység 

hiányában a vizsgált személyek és csoportok miként viselkedtek volna, azaz ki kell szűrni 

azokat, akik mindenképpen elutaztak volna és/vagy tartózkodási idejüket, költésüket sem 

befolyásolta a DMO-tól kapott információ. 
 

Mindezen  adatok  „eredőjét‖,  a  bevétel-növekedést  azzal  kell  összevetni,  hogy  mekkora 

költség árán érte el a marketing szervezet az eredményeket. 
 

Egy külképviselet  által  megjelentett  sajtóhirdetés olvasói  elérését  és az egy elérésre  es ő 

kiadást például azzal kell összevetni, hogy a kívánt üzenet a megfelel ő célcsoporthoz eljutott- 

e, illetve hogy a kapott információ befolyásolta-e őket. A befolyásolás alatt azt értjük, hogy 

további információt kértek és az alapján eldöntötték, hogy elutaznak az adott desztinációba. 

Továbbá ide sorolhatjuk azokat is, akik mindenképpen az adott úti célt választották volna 

legközelebbi utazásuk során, a DMO marketingtevékenysége azonban további attrakciókra, 

tevékenységekre, területekre, szolgáltatásokra, stb. hívta fel figyelmüket, ezért az eredetileg 

tervezettnél tovább tartózkodtak az adott desztinációban vagy többet költöttek a korábban 

tervezettnél. A belföldi (desztináción belüli) turizmus szempontjából ide tartoznak azok, akik 

külföldi (más desztinációba történő) utazás, vagy az otthon maradás, „nem utazás‖ helyett 

választottak valamilyen belföldi úti célt. Ezzel növelve a turisztikai bevételeket, illetve - a 
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fentiekhez hasonlóan - a mindenképpen belföldi utazást tervező turisták esetében azt, hogy a 

marketingtevékenységnek köszönhetően többet költöttek az eredetileg tervezettnél. mindezen 

adatokat az egyes küldő piacokról az adott desztinációba látogató turisták számával, valamint 

költésével összehasonlítva a leghatékonyabb marketing eszközök kiválasztása támogatható. 
 

A hatékonyságmérés javasolt eljárások a következő területeket foglalják magukba: 

 alapvető  turisztikai  teljesítménymutatók  (például  turisták  száma,  turisták  legfőbb 

demográfiai jellemzői és fogyasztói magatartásuk, turisták költése, foglaltsági adatok) 

elemzése, a célközönségnek megfelelő stratégia kialakítása és a taktikai eszközök 

kiválasztásának  támogatása  (például  hirdetés  nyomtatott  médiában,  honlap, 

óriásplakát, direkt marketing, turistainformációs irodák teljesítményének értékelése, 

egyéb információs források értékelése, vásárok, médiakapcsolatok, vállalkozások 

támogatása, szakmai rendezvények), 

 marketingtevékenység  elemeinek  teljesítményvizsgálata  (például  elérések  száma, 

internetes oldalletöltések száma, postai úton visszaküldött kuponok száma, zöldszámra 

beérkezett hívások száma, részvétel, kapcsolatok és szerződéskötések száma a 

vásárokon, study tourok száma, hirdetések médiafelületének nagysága, tartalomelem- 

zés, szakmai kapcsolatok száma, üzletkötések száma), 

 eseti elemzések (például változások nyomon követése, hatásvizsgálat, többváltozós 
analízis, kísérleti és kvázi-kísérleti eljárások alkalmazása), valamint 

költség-bevétel elemzés (költségek és bevételek alakulásának elemzése, költség-bevétel arány 

elemzése). (SULYOK, 2004), (WTO, 2003) 
 

 
 

4.2.2. Példák hatékonyságmérési gyakorlatokra 
 
 

Alfejezetünkben  bemutatunk  példákat  a  szervezeti  hatékonyságmérésre  és  a  turizmus 

területén gyakran alkalmazott témakiemelések hatékonyságmérésére. 
 

24. példa: Magyar Turizmus Zrt. hatékonyságmérési gyakorlata 

(MARKETINGSTRATÉGIA 2010-2012) 
 
Alkalmazott  kommunikációs  eszközeink  hatékonyságát  mérjük,  és  összehasonlítjuk 

eszközeink eredményességét. A különböző területeken használt marketingmix elemeit ezen 

rendszeres monitoring alapján választjuk ki. 

Hatékonyságunk rendszeres mérőszámai: 

 Honlap-statisztikáink alapján portáljaink látogatottsága, az oldalletöltések száma, 

látogatóink internethasználati szokásai (elérés ideje, hossza, nyelve, technikai 

paraméterei),  kedvelt  tartalmaik, megkereséseik  száma, foglalási  hajlandóságuk,  a 

honlapfejlesztés/fenntartás költségei, az adatbázisunkban található személyes 

elérhetőségi adatok mennyisége; 

  A kiadványterjesztés nagyságrendje, a költség/elérés arányok, a kiadványaink által 
generált telefonos/online érdeklődés; 

 Vásárok, kiállítások, rendezvények költséghatékonysága, standköltségek/elérés, 
terjesztett kiadványok száma, bevételek alakulása; 

  DM/hírlevél elérések száma, generált honlaplátogatottság; 

  Szakmai rendezvényeken részt vevők száma; 

  Média megjelenések hírértéke a ráfordított költségek arányában, elérés, megtérülés. 
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A fenti, saját adatokon alapuló monitoring mellett a KSH belföldi és külföldi 

vendégforgalomra, árbevételekre stb. vonatkozó adatainak folyamatos értékelése is képet ad 

tevékenységünk eredményességéről. A rendszeresen gyűjtött és feldolgozott 

hatékonyságmérési adatokat a legfontosabb küldőpiacokhoz, a kiemelt termékekhez, ille tve a 

központi marketingkampányokhoz kapcsolódó, eseti kutatásokkal egészítjük ki. 

2009-2011 között az alábbi, hatékonyságméréshez kapcsolódó kutatásokat végezzük el: 

  Értékeljük  az  új,  illetve  a  kiemelt  termékekkel  kapcsolatos  marketingeszközöket 

(például honlapok, kiadványok stb.), és előzetesen teszteljük az arculati terveket, a 

kampányok kreatív anyagait. 

  Látogatói elégedettség vizsgálatot végzünk a magyar és a külföldi turisták körében. 

  Vizsgáljuk a Tourinform irodákat felkeresők elégedettségét. 

  Feldolgozzuk a turisztikai szakemberek észrevételeit. 

  A  belföldi  témaévek  előtt  felmérést  végzünk  a  magyar  lakosság  attitűdjeiről, 

ismereteiről  és  utazási  szokásairól  az  adott  termékkel  kapcsolatban.  A  témaév 

lezárását követően a felmérést megismételjük: a kampányév hatását az eredmények 

közti eltérés, valamint a kampány ismertségére vonatkozó válaszok tükrözik. 

 Az  egyes  belföldi  témaévek  hatékonyságmérése  a  kiemelt  marketingakciók 

vizsgálatával  egészül  ki,  amelyet  az  akcióban  részt  vevő  turisták  és  szolgált atók 

körében végzünk el. 
 

A kiépülő CRM-rendszer lehetővé teszi a fogyasztókkal történő kétirányú kommunikációt, 

így többek közt a visszajelzések monitorozását is. Kimutatjuk a társaság akcióihoz a 

szolgáltatóktól kapott hozzájárulások, kedvezmények összegeit is, összevetve az akciók által 

elért eredményekkel. A magánszektor közvetlen hozzájárulása a marketingakciókhoz 

bevételként ugyan nem realizálódik, de a marketingtevékenység kereteit bővíti, az akciókkal 

elért potenciális turisták számát növeli, így hatékonyságunkat javítja. 
 
 

 
25. példa: A VisitBritain és a holland nemzeti turisztikai hivatal hatékonyságmérési 

gyakorlata 

 
A VisitBritain hatékonyságmérési tevékenysége: a nemzeti turisztikai hivatalok által generált 

hozzáadott érték mérésének lehetőségei 

A marketingtevékenység hatékonyságmérése öt, egymásra épülő részre bontható: célok 

meghatározása, erőforrások figyelemmel kísérése, eredmények figyelemmel kísérése, hatások 

vizsgálata, valamint a hatásoknak az erőforrások figyelembevételével történő vizsgá lata. A 

brit turisztikai hivatal hatékonyságmérési tevékenysége a nagyközönségre/utazókra, a 

turisztikai szakmával történő együttműködésre, a hirdetési és PR tevékenységre, az 

információszolgálatra, az Internetre és további marketing eszközökre terjed ki. 
 

 
A holland nemzeti turisztikai hivatal gyakorlata: az Internet hatékonyságmérése 

A desztinációs marketingben az Internet mint kommunikációs csatorna: 

 vizuális szempontból hatékonyan mutatja be a desztinációt 

 naprakész információt szolgáltat 

 segítségével a különböző adatbázisok egymáshoz könnyen kapcsolhatók 

 egyszerűsíti a foglalást/vásárlást 

 széles közönséget ér el. 
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A hatékonyságmérés során az Internet segítségével például az alábbiak mérhet ők: a látogatók 

adatai, az elérhető információ minősége, valamint az Internet hatása az utazási döntésekre. A 

kutatási módszerek között a látogatók számának regisztrálását, az utazók megkérdezését az 

Internet használati szokásaikról, a turisták megkérdezését utazási szokásaikról/illetve az adott 

utazásukról a desztinációban, valamint a honlap látogatók megkérdezését említhetjük. 
 
 

 
26. példa: A Zöldturizmus éve 2007 témaév hatékonyságmérése 

 
A kampányév hatékonyságát többféle módszer kombinálásával vizsgálták: összesítették a 

különböző eszközök által elért hírértéket, a megszólított személyek számát, és kérdőíves 

megkérdezéseket folytattak a teljes lakosság és a nemzeti parkok látogatóinak körében. A 

magyar lakosság attitűdjeinek és utazási szokásainak változását a kampányévet megelőző és a 

kampányévet követő, azonos módszertannal készült felmérés eredményeinek 

összehasonlításával vizsgálta a Társaság. Mindkét kutatás ezerfős, a magyar lakosságot a 

legfontosabb demográfiai jellemzők alapján reprezentáló mintán, személyes megkérdezéssel 

történt. 
 
A Nagy Ízutazás kampányév pozitív tapasztalataira alapozva a Magyar Turizmus Zrt. 2007- 

ben is egy kiemelt termékre, a zöldturizmusra koncentrálta erőforrásait belföldi 

marketingtevékenysége során. 
A   Zöldturizmus   Évében   –   a   környezettudatosság   szerepének   hangsúlyozásával   –   a 
természetjárás, a nemzeti parkok, a kerékpározás, a vízi- és a lovasturizmus élvezett kiemelt 

szerepet. A Zrt. célja a kampányévvel a hazai lakosság érdeklődésének felkeltése, illetve 

erősítése  volt  hazánk  természeti  értékei  iránt.  A  cél  az  volt,  hogy  az  olyan  aktív 

kikapcsolódási formák, mint a természetjárás, a lovaglás, a kerékpározás vagy az egyéb, 

természet kínálta programok részben a passzív, nézelődő turizmus alternatívájaként, részben 

annak kiegészítőjeként, hangsúlyosabban jelenjenek meg a belföldi turisták te vékenységében. 

A kampányév során a nemzeti turisztikai marketingszervezet kiemelt figyelmet fordított a 

környezettudatos életmód népszerűsítésére a belföldi lakosság körében. 
 

Kiadványokkal,   a   médiában  megjelenő   cikkekkel  és  hirdetésekkel,   önálló  honlappal , 

fotópályázattal és számos rendezvénnyel – köztük a Magyar Nemzeti Parkok Hete 

programsorozattal – hívta fel a Zrt. a magyar lakosság figyelmét hazánk természeti értékeire 

és az ezekre épülő turisztikai lehetőségekre. 

A kampányévet megelőzően a Magyar Turizmus Zrt. kutatást végzett a zöldturizmus 

témakörében, amelyből kiderült, hogy a magyar lakosság közel fele, a 2007. évi kampányt 

megelőző három évben egyetlen magyarországi Nemzeti Parkban sem járt és nem szokott 

túrázni vagy lovagolni sem. Az MT Zrt. zöldturizmus kampányéve sikeresen változtatott ezen 

a szomorú képen: a zöldakciók országszerte több tízezer zöldutazót mozgattak meg! 
 

A témaév hatékonyságának eredményei 

 A Zöld Út 2007 programsorozat még a Nagy Ízutazás kampányévnél is nagyobb 
ismertségnek és népszerűségnek örvendett. 

 A megkérdezettek túlnyomó többsége (84,9%) szerint jó volt a kezdeményezés, a 

kampányév jó hatással volt Magyarország mint úti cél imázsára a magyar lakosság 

körében. 

 Javult a nemzeti parkok ismertsége, imázsa és látogatottsága. 

 A kampányév kedvezően befolyásolta az utazási szándékokat. 
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• A leghatekonyabb  kiadvanynak az MT Zrt. napilapokba befiiziitt ,Itthon otthon van" 

turisztikai melleklete es az azonos cimii magazin bizonyult. 

• A legsikeresebb rendezveny a Magyar Nemzeti Parkok Hete volt. 

• A kampanyev soran a Magyar Turizmus Zrt. altai generalt mediabeli megjelenesek 

hirerteke 135 milli6 forint volt. (MAGYAR TURIZMUS ZRT, 2008) 
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5. Innovatív alkalmazások a desztináció-marketingben 
 

5.1. Turisztikai kártya 

 
A turisztikai kártya népszerű, a Világ számos országában használják a turisták utazásaik 

során. A turisztikai kártya a turizmus élénkítése céljából a látogató kül- és belföldi utazó 

számára  számtalan  kedvezményt  nyújtó  komplex  szolgáltatási  csomag,  amelynek 

legfontosabb célja, hogy fogyasztásra ösztönözzön. 
 

A turisztikai kártya lehet desztináció vagy termék alapú kártya. Típusától függően a 

fogyasztásösztönzés irányulhat egy adott desztináció szolgáltatásaira (desztináció - kártya: pl. 

Budapest Kártya, Magyar Turizmus Kártya) vagy ösztönözheti egy tematikusan összeállított 

turisztikai termék egyes elemeinek fogyasztását (termék – kártya: pl. Wineline Magyar 

Borturizmus Kártya, Thermos Kártya – Észak-alföldi régió fürdőszolgáltatói). 

A  kártyát  használók  számára  előnyt  jelent,  hogy  kedvezményes  szolgáltatások 

igénybevételére jogosítja a kártya felmutatóját az adott desztinációban. A kártya sikere 

nagyban függ, hogy melyek a kínált kedvezményes szolgáltatások, és milyen mértékű a 

kedvezmény. A kártya a kedvezményes áron kínált szolgáltatások mellett grátisz elemeket is 

tartalmazhat, pl. egy welcome drink, tömegközlekedés. 

A kártyák érvényességi idejét tekintve két csoportot különböztethetünk meg. Vannak olyanok, 

amelyek csupán néhány napra érvényesek (48-72 óra), és ezalatt számos szolgáltatás ingyen 

vehető igénybe a kártyabirtokos számára, amely általában tartalmaz tömegközlekedési 

lehetőséget is, és vannak éves érvényű kártyák, amelyek egész évben korlátlan alkalommal 

igénybe vehetőek kedvezményeket nyújtanak. 

A kártya nyújthat közvetlen megtakarítást, amelyek mértéke általában 5-50 % -ig terjedhet 

(egyes esetekben – általában egyszeri alkalommal – akár 100 % is lehet), illetve pontgyűjtő 

kártyák, amelyek vásárlásra ösztönzik a kártyabirtokosokat. Ez esetben a kedvezmény pontok 

formájában kerül jóváírásra, visszatérítésre a kártyán, melyeket egy későbbi vásárlás során be 

lehet váltani (10-99 %-os kedvezmény. 

A kártya az első út alkalmával aktiválódik, névvel, vezetéknévvel kitöltve és a bélyegzés 

dátumával Az ellenőrzést végző személyzet kérésére a kártyát fel kell mutatni a 

személyazonosság igazolására szolgáló dokumentummal együtt. 

A kártyák között az is különbség, hogy a szolgáltatót terheli-e jutalékfizetés vagy sem. A 

kártya  által  kínált  szolgáltatások  jó  minőségű  szolgáltatások,  egyes  kártyák  garantált 

minőségű szolgáltatást kínálnak, de a többiek is a kártya menedzselés folyamatában a kínált 

szolgáltatás minőségére odafigyelnek. Ha a vendégvisszajelzésekből úgy ítélik meg, hogy a 

kínált szolgáltatás minősége kifogásolható, akkor nem hosszabbítják meg a szolgáltatóval a 

szerződést. 
 

A kártyák menedzselését leggyakrabban a desztináció információszolgáltató irodája végzi, 

amely a Tourinform iroda, vagy ha működik turisztikai desztináció menedzsment szervezet, 

annak a front office irodája Itt történik a kártyák kezelése, forgalmazása, hiszen 

legkönnyebben itt vásárolhatja meg a látogató. Ezen kívül a város több helyszínére telepített 

információs pontokon is általában megvásárolható. A TDM szervezetek komplex módon 

képesek a turisztikai kártyát menedzselni, hiszen azt a termékfejlesztéssel és promócióval 

együtt kezelik, így sokkal hatékonyabb lehet a kártyahasználat, mint ha csak a desztináció 

információszolgáltató irodája végzi. 

A  kártya  a  forgalom  ösztönzés  mellett  felhívja  a  figyelmet  a  desztináció  szolgáltatóira 

valamint a desztináció promócióját támogatja. 
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27. példa: Bemutatjuk Magyarországon a legismertebb turisztikai kártyákat (MONITORING 

JELENTÉS, 2006) 

 Budapest  kártya  „Az  egész  város  a  zsebében‖   –  BTH  Budapesti  Turisztikai 

Szolgáltató Kht. 1997-ben vezette be. Az első évek nehézségei után jelenleg évente 

már 100 ezer darabnál is több fogy belőle (2005: 137 ezer). Érthető módon elsősorban 

a   Budapestre   érkező   külföldiek   vásárolják,   nagy  előnye,   hogy   a   sok   egyéb 

kedvezmény  mellett,  a  2,  vagy  3  napos  kártyák  korlátlan,  ingyenes  közlekedést 

tesznek lehetővé a BKV járatain, amely nagyban megkönnyíti a fővárosba látogató 

külföldiek életét. 

 Magyar Turizmus Kártya:„Igényeinek megfelelő színvonalon és olcsóbban pihen, 

ha zsebében a Magyar Turizmus Kártya!‖ – a Hotelinfo terméke, a Magyar Turizmus 

Kártya.  A kártyához kapcsolódóan  vannak  olyan  kedvezmények,  amelyeket 

egyszerűen a kártya felmutatásával kaphat meg a felhasználó – azaz az érvényességi 

időn belül korlátlanul élvezheti –, míg más esetekben ez néhány alkalomra 

korlátozódik, ekkor a kártya mellett található szelvényfüzet megfelelő 

értékszelvényének leadása szükséges az olcsóbb, vagy ingyenes szolgáltatás 

igénybevételéhez. Ár 6.240 Ft. (2009-ben az ára 7.000 Ft – a szerző megjegyzése) 

 Balaton Turizmus Kártya „Fedezze fel újra a Balatont!‖  – Az egy évig érvényes 

Balaton Kártya Standardet, 4 napos, 10 napos, valamint családoknak kialakított 

csekkfüzetek egészítik ki, amelyekkel számos közlekedési és kulturális szolgáltatás 

vehető igénybe kedvezményesen. 

 A  Dél-dunántúli  régióban  2005-ben  vezettek  be  –  kísérleti  jelleggel  –  hasonló, 

kuponos   kártyát   (füzetet),   de   ez   nem   jelentett   áttörést   a   belföldi   turizmus 

élénkítésében. 

 A „Budapest vendégül látja Magyarországot‖ kampány kapcsán már egy újgenerációs 

kártya került kialakításra, mely a pénzügyi elszámolást egyszerűsítve felhasználó - és 

szolgáltató-barátabb. 

 Wineline Magyar Borturizmus Kártya – A magyar borturizmus elősegítését és a 

magyar borok piaci versenyképességét erősítő célzattal indult útjára 2006-ban a bor és 

gasztronómia évében a Wineline Magyar Borturizmus Kártya. A kártya országszerte 

számos borturizmushoz kapcsolódó helyen nyújt kedvezményt (borászatok, éttermek, 

borszaküzletek, szálláshelyek). A kártyához jár a Hungarian Wine Guide című 

útikönyv, amely tartalmazza Magyarország borvidékei térképét. 

 Debrecen  Kártya  –  2006-ban  vezették  be,  kezdetben  a  város  éttermeiben  és 

szálláshelyeiben biztosított 10 %-os kedvezményt. A kedvezményadó helyeket egy 

kártyához adott füzet tartalmazza. Ma már Debrecen és Debrecen vonzáskörzetének 

meghatározó turisztikai szolgáltatásait is tartalmazza, pl. élményfürdő, múzeumok. A 

szelvényfüzetes változata tartalmaz egy kombinált napijegyet a debreceni 

tömegközlekedési eszközökre. A turisztikai desztináció menedzsment szervezet 

kialakításához   elnyert   ROP   pályázatból   „intelligens‖   turisztikai   kártyává   lesz 

átalakítva. 

 Alföld szíve Kártya – Jász-Nagykun-Szolnok megye turisztikai kártyája (ALFÖLD 

SZÍVE KÁRTYA) 

 A  fentieken  túl  több  turisztikai  desztináció,  város  rendelkezik  saját  kártyával 

(Badacsony kártya, Keszthely kártya, Bük kártya, Heves kártya, Mohács Turisztikai 

kártya, Fűzfő Kártya - Balatonfűzfő, Mezőkövesd – Matyóföld Kártya, stb.). 

http://www.tiszainform.hu/
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 A  turisztikai  régiók  közül  Budapesten,  a  Balatonnál,  a  Dél-Dunántúlon  működik 

regionális szintű turisztikai kártyarendszer. 
 

 
Néhány észrevétel a már idézett jelentésből: 

 

A Budapest kártyától eltekintve egyik kártya sem nevezhető sikeresnek. Alapvető 

hiányosságok vannak a kártyák promóciójával, ami negatívan befolyásolja az értékesítés 

hatékonyságát is. A (potenciális) belföldi turisták csak kis százaléka rendelkezik 

információval a turisztikai kártyákról, illetve azok előnyeiről. A kártyarendszer 

továbbfejlesztése szempontjából tehát az offenzív marketingtevékenység, főként a 

bevezetési szakaszban meghatározó fontosságú. 

Akár  hazai,  akár  nemzetközi  kártyák  működését  vizsgáljuk  a  tapasztalatok  rendkívül 
vegyesek. Egyes kártyák a bevezetés szakaszától sikeresek, vannak kártyák, amelyek több 

éves veszteséges működést követően fordultak jövedelmezőre, más esetekben a 

szolgáltatási háttér átalakítása, vagy a hatékonyabb marketing sem javított érdemben (pl. 

Graz) az eladási statisztikákon. 
 
 

 
28. példa: Néhány Európában használt turisztikai kártya 

 

 

 European  City  Cards  Európa  44  országában  nyújt  kedvezményt  az  odautazók 

számára. A kedvezmény mértéke változó (10-100%). Ingyenes vagy kedvezményes 

tömegközlekedés, múzeumok, szórakoztató központok, állatkertek, galériák, 

nevezetességek, városnéző túrák, kulturális és folklór programok, éttermek, 

gyógyfürdők, reptéri transzfer, autókölcsönzés, sportolás, szállás. Online is 

megrendelhető (a város honlapján) vagy a város információs pontján megvásárolható. 

A kártyának néhány napos érvényességi ideje van. 

 Róma  turisztikai  kártya  Róma  Város  és  a  Jóléti  és  Kulturális  Minisztérium, 

együttműködésben az ATAC-kal, által támogatott Roma Pass a főváros turisztikai- 

kulturális kártyája, mely anyagi kedvezményeket és szolgáltatásokat nyújt a város 

múzeumainak   látogatásához.   23   euro   ellenében   ingyenesen   lehet   belépni   két 

múzeumba és régészeti helyszínre, és a teljes tömegközlekedési hálózatot igénybe 

lehet venni. Csökkentett árú belépőket és kedvezményeket kínálnak a további 

meglátogatott  múzeumokba  és  helyszínekre,  kiállításokra,  színház  és  tánc 

eseményekre. A Roma Pass szettben is megvásárolható, tartalma: 

 Roma Pass Transport: jogosultság a tömegközlekedési eszközökre 

 Roma  MAP:  térkép,  mely  jelöli  a  Turisztikai  információs  pontokat,  a  metró 

állomásokat, múzeumokat/helyszíneket (cím, telefonszám, autóbusz és metró, nyitva 

tartás) 

 Roma Pass Guide: a leszerződött múzeumok/helyszínek listája 

 Roma  News:  események  és  turisztikai  szolgáltatások,  melyekre  érvényesek   a 

kedvezmények, típus szerint osztva: művészet, zene, színház, tánc, szórakozás és 

kiegészítő közlekedési szolgáltatások. 

 Fertő Tó Kártya – Neusiedler See Card 

 Osttirol Karte – Kelet Tirol Kártya 
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Néhány  fontos  szempont,  amelyet  a  turisztikai  kártya  bevezetésénél  figyelembe  kell 

venni: 

 Kártya önmagában nem termék, ha így kezelik kudarcra lesz ítélve. 

 A  turisztikai  kártya  mögött  valóságos,  rendszerezett,  magas  színvonalú  (ideális 
esetben ellenőrzött) turisztikai szolgáltatásoknak kell állnia. 

 A kártyával elérhető kínálat nem lehet egyoldalú (szolgáltatási sokféleség – így jobban 

megéri  a  vendég  számára)  ez  alól  kivételt  jelentenek  pl.  a  szálláshelykártyák, 

tematikus kártyák (pl. borturizmus) amelynek célja, hogy egy bizonyos típusú 

szolgáltatáshoz az ország legkülönbözőbb részein is kedvezményesen lehessen 

hozzájutni. 

 Ármeghatározás – a kártya elsődleges célja a turisztikai forgalom élénkítése, nem 

pedig az eladott kártyák árbevételének növelése, így a kártya ára ennek megfelelő. A 

nyújtott kedvezmények mértéke általában a szolgáltatók marketingpolitikája által 

meghatározott. 

 Legyen benne olyan  kulcsszolgáltatás, amely praktikus, így már önmagában ezért 

érdemes megvenni a kártyát (pl. közlekedés) 

 Piaci bevezetés, marketing, terjesztés – a kártyák megismertetésére, népszerűsítésére 

különféle eszközöket is igénybe kell venni, pl. honlapon való megjelenés, átlinkelések 

a szolgáltatói és a desztinációs honlapok között, hírlevélben információk elhelyezése, 

promóciós célzattal ingyen szétosztott kártyák 

 Kártya  menedzselés  –  a  kártya  szolgáltatásainak  bővítése,  a  kínált  szolgáltatások 

aktualizálása, a kártya használók tapasztalatainak összegyűjtése, feldolgozása, a 

változtatások átvezetése 

 Ugyanazon a területen ne legyenek konkurens kártyák, átfedések 

 Több régióban felmerült a régiós turisztikai kártya bevezetésének igénye, egyes régiók 

(pl. Közép-Dunántúl) a ROP akcióterveiben is szerepelteti ezt a célt. A nemzetközi 

minták alapján ez indokolt és sikeres kezdeményezés lehet, előtte azonban fontos 

lenne a kártya kialakításának, bevezetésének feltételeit, alternatíváit alaposan 

megvizsgálni. 

 Egységes,   szlovák-magyar   turisztikai   kártya   bevezetését   tervezik   az   Európai 

Regionális  Fejlesztési  Alapból finanszírozott Magyarország-Szlovákia  Határon 

Átnyúló Együttműködési Program keretében. 
 

 
Intelligens turisztikai kártyák 

Jelenleg két nagy technológiai csoportja van a kártyáknak. Az egyik csoportot intelligens- 

kártyának, míg a másik csoportot azonosító-kártyának nevezik. 
 
 

 
Érdekesség:  Az  alábbi  táblázatban  összefoglaltuk  a  különbségeket   (TÜKE-KÁRTYA 

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY) 
 

 

 Intelligens-kártya Azonosító-kártya 

Mérete ISO 7810, ISO 7813 Szabványos bankkártya: 85,5 x 54 x 
0,76 mm* 

Anyaga általában 4 rétegben fóliázott műanyag 

Nyomtatási technológia Offset 4 szín (300 dpi) 2 oldal 

Megszemélyesítés: dombornyomás, lézer print, thermo print, aláírás csík 

Elektronikus adathordozó és Intelligens Chip, Inteligens Chip ID, RF ID Chip, 
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azonosító technológia RF 
Chip 

mágnescsík, 
1D-, 2D-, 3D vonalkód, led 

Olvasási technológia mechanikus, 
rádiófrekvenciás 

mechanikus, 
rádiófrekvenciás, 

optikai 

Kártya nettó árak 250 – 700 Ft 50 – 300 Ft 

Olvasó terminálok árai 50.000 -250.000 Ft 30.000 – 150.000 Ft 

Az elektronikus technológia 
lényege 

A kártyára adatokat lehet 
rögzíteni, melyeket speciális, 

legtöbbször a kártya 

típusához fejlesztett olvasó 

berendezésekkel lehet 

olvasni 

A kártyára egy egyedi 
azonosító kerül, melyet 

szabványos kártyaolvasóval 

lehet olvasni. 

Az olvasó berendezés online 

kapcsolat útján ellenőrzi a 

kártya jogosultságait 

Felhasználási területek elektronikus pénztárca, 
feltölthető kártyák, 

mobiltelefon kártya, 

adatkulcsok, elektronikus 

aláírás, igazolványok, stb 

Termékazonosítás 
termékkövetés, 

ügyfélnyilvántartás, 

kedvezményrendszerek 

pontgyűjtő rendszerek, stb. 
 

 
Érdekesség: Kártyatípusok összehasonlítása (előnyök és hátrányok): 

 
Intelligens RF Chip 

 a kártya érintés nélkül olvasható, írható 

 adatok titkosítottak, nehéz feltörni 

 offline működik, nem kell online kapcsolat 

Drága kártya, drága olvasó berendezés, gyártónként eltérő szabványok, interferencia 

problémák miatt olvasási nehézségek adódhatnak, elvesztése esetén óriási károkat okozhat az 

offline működés miatt. 
 

Intelligens Chip kártya 

 offline működik, nem kell online kapcsolat 

 írható, olvasható nagy adattárolási lehetőség elkülönített adattárolás biztosítása a 
kártyán 

 legrégebbi intelligens technológia 

Mechanikus, ezért a kártya élettartama rövid, másolható technológia, elvesztése esetén óriási 
károkat okozhat, az offline működés miatt, drága kártya és drága olvasó, gyártónként eltérő 

szabványok 
 

RF ID Chip kártya 

 a kártya érintés nélkül olvasható, írható 

  az azonosítót nehéz feltörni elvesztése esetén azonnal letiltható az adatok nem a 

kártyán, hanem egy központi rendszerben tárolódnak 

 a kártya hosszú élettartamú 

A  kártyát  csak  online  kapcsolattal  rendelkező  eszközön  lehet  használni,  interferencia 
problémák miatt olvasási nehézségek adódhatnak, offline korlátozott használat lehetséges, 

drágább, mint az optikai azonosítás 
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Chip ID kártya 

 divatos technológia 

 elvesztése esetén azonnal letiltható az adatok nem a kártyán, hanem egy kö zponti 

rendszerben tárolódnak 
Mechanikus ezért a kártya élettartama rövid, másolható technológia, drágább mint az optikai 

azonosítás 
 

Mágnescsík-kártya 

 elterjedt technológia 

 elvesztése esetén azonnal letiltható az adatok nem a kártyán, hanem egy központi 

rendszerben tárolódnak 
A kártya élettartama igen rövid, drága olvasó-berendezés, egyszerű másolni 

 

1D, 2D vonalkóddal ellátott kártya 

 elterjedt technológia 

 érintésmentes optikai olvasás 

 olcsó kártya és olvasó-berendezés 

 elvesztése esetén azonnal letiltható az adatok nem a kártyán, hanem egy központi 

rendszerben tárolódnak 

 a kártya hosszú élettartamú 

A  kártya  felületéből  a  megjelenítése  helyett  foglal  el,  egyszerű  másolni,a  felület  fizikai 
sérülése esetén nehezen olvasható 

 

Az intelligens (Smart) kártya esetében is szükséges lehet időnként online kapcsolat. A 

folyamatos online kapcsolatot mobil internet szolgáltatóval oldják meg a fejlesztők. Jelenleg 

Magyarországon a bankkártya-olvasók mindegyike online kapcsolatot épít fel a bank központi 

rendszerével. 
 

Egyéb technológiák: 

A technológiák fejlődése miatt, a kártyaazonosítás idővel nem lesz biztonságos, emiatt új 
megoldásokat keresnek a fejlesztők. A terrorcselekmények és visszaélések miatt egyre jobban 

terjednek el, a személyenként egyedi, genetikai, az emberi test által hordozott egyedi 

azonosítók olvasása, mint például az újlenyomat, retina, arckép, hang, test-hőpontok olvasása. 

Ezen technológiák elterjedését jelenleg az adatvédelmi jogszabályok megnehezítik, de a 

biztonságos,   új   azonosítási   technológiák   e   személyes   azonosítók   olvasására   épülnek 

leginkább. 
 
 

 
Érdekesség: Elektronikus kártyák felhasználásának lehetőségei 

 

1. Az elektronikus kártyák általános feladatai: 
a. azonosítás: a kártyákat leggyakrabban azonosításra használjuk, annak érdekében, hogy a 
kártyabirtokost meg tudjuk különböztetni, hogy milyen jogosultsággal rendelkezhessen. Az 

elektronikus azonosítóval rendelkező kártyákat a mindennapi életben is megtaláljuk, mint 

például   személyigazolvány,   lakcímkártya,   diákigazolvány,   hűségkártya -programok.   A 

legelterjedtebb elektronikus olvasásra alkalmas azonosító az egyedi vonalkód. 

b. adattárolás: Az elektronikus kártyák közül az intelligens kártyák esetében van lehetőség a 

kártyára történő adatok írására és olvasására. Legelterjedtebb változata a Smart chip ká rtya, 

melyen a chip típusától függően tárolhatunk adatokat. Mivel az adatok kártyán tárolódnak, 

ezért nincs szükség az chipolvasó-berendezéseknél folyamatos online kapcsolatra, míg a csak 
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azonosító jellel ellátott elektronikus kártya olvasásánál szükséges online kapcsolatra vagy egy 

adatnyilvántartó eszközre. Ez utóbbi elven működnek a pénztárgépek, bár a már elérhető 

fejlettebb eszközök is online kapják meg az adatokat. 
 

2. Elektronikus kártyarendszer alkalmazási területei: 
a.  Intelligens  technológiák:  Leggyakrabban  elektronikus  pénztárca,  mobiltelefon  kártya, 
személyazonosító kártya, telefonkártya, bérletek esetében használják. Egyre jobban terjed az 

intelligens chip kártya a bankkártyák esetében is, de használatuk országonként eltérő. 

Magyarországon a POS bankterminálok és az ATM automaták online kapcsolatban vannak 

egy központi banki ZSIRO rendszerrel, így a tranzakció hitelesítése azonnal megtörténik. 

Magyarországon ezért a bankkártya intelligens használata jelenleg nélkülözhető. Intelligens 

Intelligens kártyát használnak számos hűségprogramot üzemeltető cégek, de ebben az esetben 

sem  használják  ki  teljes  mértékben  az  intelligens  chip  által  nyújtott  előnyöket.  (pl: 

SuperShop). 

b. Vonalkód azonosítóval ellátott kártyák: Leggyakrabban használt technológiák, melyet a 

mindennapi élet számos területén megtalálunk. Termékazonosításnál, jegyazonosításnál, 

szállításnál, a vonalkód technológia a legelterjedtebb Ennek a technológiának számos 

világszabványa létezik, melyeket az Európában beszerezhető vonalkód-olvasó berendezések 

mindegyike tudja értelmezni. Európában az EAN és az UCC szabvány a legelterjedtebb. A 2D 

kódok képesek adatok tárolására is, de az csak egyszer írható, módosításra nincs lehetőség. 

c. RF ID azonosítóval ellátott kártyák: A legelterjedtebb technológia beléptető 

rendszereknél, és a vonalkódnál nagyobb biztonságot igénylő rendszereknél Érintésmentes 

olvasása miatt gyorsan azonosíthatóak a kártyabirtokosok. Erőteljes kutatások folynak a RF 

ID   technológia   a   mindennapi   életben   való   alkalmazására,   az   Egyesült   Államokban 

megoldották a párhuzamosan több RF ID kártya olvasását egy ugyanazon időn belül akár több 

méter távolságból. Ezért hamarosan autópálya matrica ellenőrzésre, termékellenőrzésre is 

fogják alkalmazni, később a technológia árának csökkenésével pedig felválthatja a vonalkód 

technológiákat. 

d. Chip ID azonosítóval ellátott kártyák: Ezt a formát leginkább hűség-kártyaprogramok 

alkalmazzák, de akár beléptetésre is alkalmazható. Jelenleg leginkább szállodákban 

találkozhatunk   vele,   ahol   kulcsként   működik.   A   technológia   hátránya   az,   hogy 

mechanikusan kell a kártyát olvasni, és az RF ID árcsökkenése miatt egyre inkább a háttérbe 

szorul. 
 

 
Kártyatechnológiák kiválasztása 
A különböző feladatok és igények, különböző technológiát igényelnek. Az intelligens chip 
technológiák fejlesztését már 1980-as években kezdték meg, annak érdekébe, hogy egy 

biztonságos akár offline azonosítást és gyors használatot tudjon biztosítani, az akkor elterjedt 

mágnescsík azonosítás helyett. Akkoriban az online azonosítás elképzelhetetlen volt, hiszen 

az ehhez szükséges vonalkapcsolt hálózat használata nagyon drága és kiépítése körülményes 

volt. A technológia elterjedését nagyban akadályozta a chipek gyártási technológiai 

különbségei és egy egységes szabványok hiánya. A különböző chipgyártó cégek rendszerei 

nem  voltak  kompatibilisek  egymással,  gyakran  szándékosan  titkolták  a  chiphez  való 

hozzáférés lehetőségét. 
 
 

 
Példa 29: Az intelligens turisztikai kártyák gyakorlatban történő felhasználásának lehetőségét 

bemutatjuk a tervezett Intelligens (Debrecen – Hortobágy) turisztikai kártyán. 
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A cégek egy része, főleg a szolgáltatói területen különféle hűségkártya rendszereket alkalmaz 

a forgalom megtartására, növelésére, mely kétségkívül növeli a forgalmat és a szolgáltatás 

presztízsét. Egyik leginkább elterjedt változata a meghatározott értékű szolgáltatás előre 

megvásárolható  többnyire  papíralapú  kártya,  melynek  használatával  kedvezményhez 

juthatnak használói. Hátrányai között szerepel a folyamatos – akciónkénti – előállítási költség, 

kötött és korlátozott szolgáltatások, sérülékeny, korszerűtlen, könnyen hamisítható. 

Jelenlegi formájában és használatában a Debrecen turisztikai kártya egy kedvezmény-kártya, 

kb. 20 szolgáltatóból álló elfogadó helyet jelent, ahol a szolgáltatók 5-10%-os kedvezményt 

adnak saját szolgáltatásaikból a kártyát bemutató vendégnek. 

A tervezett modern kártyarendszer informatikai alapú, a tranzakciók nyomon követhetőek, 

hamisítás lehetősége kizárt. A fejlesztéséhez szükséges a technikai rendszer beszerzése, 

telepítése, amely egy rádió frekvenciás adó egységet tartalmazó plasztik kártya, a háttérben az 

azonosítást egy informatikai rendszer szolgáltatja, amely tárolja az adatokat, jogosultságok at 

és a kezeli a tranzakciókat. 
 
Az intelligens (Debrecen – Hortobágy) turisztika kártya harmonizál a Thermos hűségkártya 

program (Észak-alföldi termál klaszter tagok, azaz a régió fürdőszolgáltatói) célkitűzéseivel, 

ahhoz illeszthető. Az implementálás és az összekapcsolás előnye, hogy közösen könnyebben 

építhető a márka név (Brand) és szélesebb körben szólíthatók meg a potenciális vendégek. Az 

informatikának köszönhetően lehetőség van dinamikus, folyamatosan változó, előre 

megtervezett és szervezett akciókat biztosítani a vendégeknek, nagyobb volumenű értékesítés. 

Korszerű, virtuális rendszer, egyszerű értékesítés, könnyen előállítható. A tranzakciók 

rögzítésének köszönhetően lehetőség van a vendégek szokásainak megfigyelésére és 

kiértékelésére, így nyerve értékes statisztikai adatokat, mely segítséget nyújt a 

termékfejlesztési irányvonalakban, marketing-kommunikációban stb. 
 
A kártyarendszer bevezetését képzéssel is szükséges megalapozni. A kártya rendszer 

bővítésének lehetősége a (új termékkínálati elemek kártyára helyezése) és a két kártya 

összekapcsolásának szinergiahatásának feltárásárára érdemes stratégia és cselekvési program 

készíteni. 

A képzés célja, hogy a turisztikai szolgáltatók ismerjék meg a turisztikai kártya nyújtotta 

lehetőségeket, az értékesítés főbb jellemzőit, speciális feltételeit, a befolyásoló tényezőket. A 

desztináció szolgáltatói képesek legyenek olyan turisztikai termékeket összeállítani, azt a 

kártyára tenni, amely a vendégigényeknek megfelel. A kártya jelentősége továbbá, hogy új 

kínálati, ill. termék-elemeket képes generálni, amelyekre az alkalmazott módszereket 

szükséges megismerni. A turisztikai kártya erősíti a desztináció iránti lojalitást a 

vendégelégedettség növekedése által. A konzultáció az egyéni igények (a desztináció 

turisztikai szolgáltatói) figyelembe vételét teszi lehetővé, segíti a speciális h elyzetekhez való 

alkalmazást. 
 

 
 

30. példa: Gyenesdiási turisztikai kártya 
 
A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület 2008-ban bevezetett egyhetes érvényességű, névre szóló 

kedvezménykártyájának  forgalma  a  második  évben  40%-kal  nőtt,  mely  iránt  2010-ben 

további 26%-kal nőtt meg a kereslet a rossz idő ellenére is. 
 
A kártya fő vonzereje elsősorban abban rejlik, hogy vendégek a kártyával egy héten keresztül 

ingyenesen látogathatják Gyenesdiás mindkét strandját, melyek az elmúlt években minőségi 

fejlesztéseken estek át (a Diási Játékstrand 2010-ben elnyerte egy régiós online szavazás 
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során a „Balaton legjobb strandja‖ címet). A kártya természetesen a más kiegészítő 

programlehetőségek miatt is csábító, hisz a környék termál- és gyógyfürdőit, múzeumait, 

hajókázási, aktív sportolási programokat, illetve széles gasztronómiai kínálatot vehetnek vele 

jutányosan igénybe a vendégek. A jó konstrukcióban bevezetett kártyát egyre többen keresik, 

és a Nyugat-Balaton családbarát üdülőfalujában megszálló vendégeket nagymértékben 

befolyásolja szálláshelyük kiválasztása során. 

Az egyesület a kártyát – annak sikereinek köszönhetően – a vendégek igényeihez tovább 

igazítva a jövőben is működteti. További információk a kedvezménykártyával kapcsolatosan: 

(GYENESDIÁS KÁRTYA) 

 
5.2. Turisztikai nagykövet program 

 
A  turisztikai  nagykövetek  személyes  élményeikkel,  tippjeikkel,  ötleteikkel  saját 

anyanyelvükön segítik az adott desztináció, város iránt érdeklődő turistákat, honfitársaika t. 

Olyan külföldieket kell kiválasztani turisztikai nagykövetnek, akik az adott desztinációban 

élnek, dolgoznak, alaposan ismerik és szeretik a várost. 

Saját tapasztalataik alapján anyanyelvükön mutatják be a várost és a turisztikailag érdekes 

lehetőségeket, továbbá tanácsokat is adnak az érdeklődőknek azon a blogon, melyet külön 

erre a célra alakítanak ki. Az internetes felületen nyomon lehet követni a nagykövetek 

kalandjait, akik rendszeresen, pl. hetente küldenek be írásokat különféle témákban 

(gasztronómia, éjszakai élt, szabadidő, kultúra, egyéb élmények), valamint fényképpel 

illusztrált beszámolókat a városról, a programokról. A Facebookon online konzultáció is 

folytatható, ennek keretében a nagykövetek rendszeresen on-line válaszolnak a turisták 

kérdéseire pl. heti egy alkalommal. 

A blogbejegyzések közvetlen, személyes hangvételű írások, konkrét és praktikus tanácsok, 

ajánlók, vélemények kerülhetnek fel az oldalra, melyek a Facebook rajongói révén rendkívül 

széles körhöz juthatnak el, több nyelven. Az érdeklődők számára sokkal hitelesebb és 

hangsúlyosabb is az ilyen formában kapott információ, hiszen látszik, hogy a nagykövetek 

szeretnek itt élni, lelkesednek. Látásmódjuk ráadásul a helyieknek is érdekes és hasznos lehet, 

ugyanis megtapasztalhatják, hogyan lát bennünket egy külföldi. 

Nagy előnye a programnak, hogy rendkívül költséghatékony, ugyanis minimális 

költségtényezőkkel jár: a nagykövetek nem kapnak díjazást, ingyen vállalják és 

megtiszteltetésnek érzik a „pozíciót‖. A szakmai partnerek segíthetik a programot grátisz 

jegyekkel,  pl.  múzeumbelépő.  A  blogok  és  a  Facebook  használata  ingyenes,  ráadásul 

hatékony, sok netezőt elé, meghódít. A nagyköveti pozíció meghatározott időre szól, pl. 3 

hónap, aminek letelte után, újabb nagyköveteket lehet kiválasztani. Ilyen programot indított a 

Budapesti Turisztikai Hivatal. 

 
5.3. Turisztikai információk elhelyezésének innovatív megoldásai 

 
iPhone-os alkalmazás 

A Magyar Turizmus Zrt. turisztikai iPhone-os alkalmazásának segítségével mostantól a 

Nemzeti Turisztikai Adatbázis (NETA) közel 25 ezer hazai turisztikai szolgáltatójának adatai 

között böngészhetnek az érdeklődők. Az Apple App Store-ból letölthető ingyenes alkalmazás 

segítségével a felhasználók könnyedén kereshetnek szálláshelyet, étteremet, látnivalót, 

Tourinform irodát, rendezvényt, strandot, gyógyfürdőt, szabadidős kikapcsolódást stb., 

amelyekhez legtöbbször képgaléria is elérhető. 

A felhasználó helyzetéhez közeli találatokat térkép mutatja meg a készülékben. A két nyelven 
– angolul és magyarul – hozzáférhető alkalmazás az időjárás feltérképezésében is segítséget 

nyújt:  a  friss  helyzetkép  mellett  ötnapos  előrejelzést  biztosít  az  érdeklődők  számára.  A 

http://www.gyenesdias.info.hu/gyenesdias-kartya/
http://www.gyenesdias.info.hu/gyenesdias-kartya/
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közösségi megosztások mellett a felhasználók aktuális üdülési ajánlatok között 

szemezgethetnek, friss híreket olvashatnak, és ha „elakadnak‖, rögtön tárcsázhatják az éjjel- 

nappal hívható Concierge szolgálatot, amely a Magyarországon történő aktualitásokról is 

tájékoztatást nyújt. A külföldi vendégek továbbá olyan hasznos dolgokat is elérhetnek az 

alkalmazás  segítségével,  mint  a  hangos  szótár,  vagy  a  valutaváltó  (TURIZMUS 

PANORAMA BULLETIN, 2010) 
 

Edutaintment 

Szórakoztató formában mindig hatékonyabb az információ átadás, ezért érintőképernyős 

Kioskokon keresztül olyan játékos alkalmazások telepíthetők, amely a fiatal korosztály 

számára is izgalmassá teszi az adott desztinációt. 
 

Játékos feladatok 

Feleletválasztós kvíz: 

Pl. a desztináció kultúrtörténeti értékeit ismerheti meg a látogató. a kérdések tematikusan 

kerülnek csoportosításra, amelyek közül a játékos választhat: épületek, köztéri alkotások, stb. 

Minden egyes feladathoz magyarázó szöveg és ábra tartozik, így a látogató tovább mélyítheti 

tudását. A játék végén regisztrálhat a játékos és felkerülhet egy toplistára. 

Élmény-kalauz: pl. Madár-kalauz 

A Hortobágy számos védett és fokozottan védett madárfajnak nyújt otthont. Az alkalmazás a 

madarak  sziluettjeit  mutatja  természetes  élőhelyükön.  A  feladat,  hogy  a  játékos  minél 

kevesebb segítséget igénybe véve válassza ki a lehetséges megoldások közül, hogy milyen 

madarat lát. Segítségek: megszólal a madár hangja, a sziluett fényképpé vált, szöveges leírás a 

fajról. A játék végén regisztrálhat a játékos és felkerülhet egy toplistára. 
 

iVision 

Az ivision olyan eszköz- és szoftvercsalád egysége, melynek segítségével nagyméretű, 

hatékony információs (plazma, LCD, stb) hálózatok alakíthatók ki korunk kihívásainak 

megfelelően. A szolgáltatás meghatározó része a kommunikációs közeg. Az online rendszer 

kialakítása lehetővé teszi, hogy a helyszín speciális igényeihez alkalmazkodjon. A rendszer 

főbb összetevői: szerkesztőségi központ, átviteli csatorna, végberendezések, képernyők. Az 

ivision szolgáltatás előre meghatározott műsorblokkokat vetít. A blokkok részét képezik az 

egyes műsorelemek, illetve bármilyen írott vagy képi anyag. 

Megjeleníthető tartalmak: 

 aktuális szolgáltatói ajánlatok, reklámok 

 desztinációk promóciós filmjei 

 szolgáltatók, pl. szállodák, programok bemutató filmjei 

 utazási hírek 

 kulturális ajánlatok 

 programajánlók 

 társadalmi célú információk 

 kellemes képi, hangulati effektek 
 

Üzenetküldő szolgáltatás – „intelligens képeslap” 

A külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy az internet térhódításával, hogy a látogatók 

szeretnek szinte azonnal beszámolni ismerőseiknek az élményekről. Az érintőképernyőn futó 

szoftver lehetőséget biztosít a látogató számára, hogy fénykép készüljön róla, amelynek 

hátterét a látogató választhatja ki. Így bármelyik látogató behelyezheti magát az előre 

elkészített desztináció helyszínbe. Amint az elért eredménnyel elégedett, máris küldheti 

tetszőleges email címre az elkészült képet, így barátai értesülnek a desztináció 

meglátogatásáról. Az installáció kettős célt szolgál: 
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 modern kapcsolattartási lehetőség a látogató számára 

 a  desztináció  olcsó  marketing  eszköze,  hisz  más  is  szeretne  majd  hasonló  képet 

küldeni, melyre a kiállítás meglátogatásával nyílik lehetőség. 

Nemcsak desztináció látogatóközpontjában, információs pontjaiban alkalmazható, hanem a 

desztináció egyes attrakcióinál is. 
 

 
 
 

5.4. Pályázati orientáció a turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek 

marketingtevékenységében 
 

 
 

A marketing feladatokat célszerű megosztani a területi szintek között. A helyi szintű TDM 

szervezeteknek elsősorban a termékfejlesztéshez kapcsolódó feladatokat kell ellátni, míg a 

térségi szinten inkább a piacépítés, a promóció a feladat. Természetesen nem lehet pontosan 

szétválasztani a szintenkénti marketingfeladatokat, adott desztináció(k) jellemzőitől függ, 

hogyan célszerű az adott szintre a feladatok meghatározása. Természetesen a szintek között 

szükséges van koordinációra, hogy párhuzamosságok ne legyenek. 
 
 

 
31. példa: Bemutatjuk, hogyan érdemes megosztani a helyi és a térségi szintek (TDMSZ) 

között a marketingfeladatokat (Regionális Operatív Program pályázati felhívása alapján) 
 

 

 Feladatok HTDMSZ 

(helyi 

szint) 

TTDMSZ 

(térségi 

szint) 

Turisztikai kutatási, tervezés, fejlesztési és monitoring feladatok 

TFM 1 Kutatás, felmérés, hatásvizsgálat: 

Tervezéshez felmérések/kutatások (keresleti és kínálati 

oldalt egyaránt feltérképező) készítése a desztináció 

specializálódását meghatározó, döntés előkészítő 

kutatások és elemzések elvégzése/elkészíttetése; az egyes 

szintekkel való együttműködésben 

X X 

TFM 2 Tervezés koordináció 

Fejlesztési koncepciók, stratégiák, programok, cselekvési 

és akciótervek kialakítása a desztináció önálló, más 

desztinációval össze nem hasonlítható kínálati profiljának 

kialakítása érdekében 

X (X) 

TFM 3 Fejlesztési és projektkoordinációs, projekt-vezetési, 

illetve menedzsment és turisztikai szakmai feladatok 

ellátása 

X (X) 

TFM 4 Innováció-menedzsment, jó gyakorlatok terjesztése, 

implementálása 

(X) (X) 

TFM 5 Fejlesztési források felkutatása, pályázás X X 

TFM 6 Pályáztatás, helyi idegenforgalmi pályázati alapok 

működtetése 

(X) (X) 
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TFM 7 Beruházás- és befektetés-ösztönzés (X) (X) 

TFM 8 Monitoring és értékelési rendszer működtetése 

(pl. stratégiák, programok, akciótervek megvalósulásának 

nyomon követése és értékelése, piaci és keresleti 

monitoring, projekt és fejlesztési monitoring, szervezeti 

és hálózati monitoring és értékelési feladatok ellátása) 

X X 

TFM 9 Minőségirányítás és védjegy-rendszer működtetése (X) X 

TFM 

10 

Szemléletformálás és szakmai disszeminációs feladatok 

ellátása (pl. turizmusbarát, fenntarthatósági és innovatív 

szemlélet, elért szakmai eredmények szakmai 

kommunikációja, ismertté tétele) 

X X 

Desztinációs szintű marketing menedzsment, PR, kommunikációs és értékesítési feladatok 

MÉ 1 Piackutatás, felmérés, adatgyűjtés X X 

MÉ 2 Marketingtervezés, stratégiakészítés 

az egyes szintekkel együttműködésben versenyképességi, 

pozícionálási, piacszélesítési stratégia elkészítése, 

folyamatos aktualizálása 

(X) X 

MÉ 3 Arculattervezés X X 

MÉ 4 Turisztikai márka és márka-menedzsment feladatok 

ellátása (az egyes szintek TDM szervezeteivel 

koordináltan) 

(X) X 

MÉ 5 Marketing-menedzsment, PR és kommunikációs 

feladatok ellátása 

(X) X 

MÉ 6 Marketing kiadványok készítésének koordinációja (az 

egyes szintek TDM szervezeteivel koordináltan) 

(X) X 

MÉ 7 Belföldi promóció, kampányok lebonyolítása (az egyes 

szintek TDM szervezeteivel koordináltan) 

X X 

MÉ 8 Belföldi és közel külföldi turisztikai vásárokon való 

részvétel koordinációja (az egyes szintek TDM 

szervezeteivel és a nemzeti szinttel koordináltan) 

x X 

MÉ 9 Külföldi promóció, kampányok lebonyolítása (az egyes 

szintek TDM szervezeteivel és a nemzeti szinttel 

koordináltan) 

(X) X 

MÉ 10 Külföldi nagy turisztikai vásárokon való részvétel 

koordinációja (az egyes szintek TDM szervezeteivel és a 

nemzeti szinttel koordináltan) 

(X) X 

MÉ 11 Webmarketing (X) X 

MÉ 12 Kooperációs marketing feladatok ellátása (X) X 

MÉ 14 Study tourok szervezése (az egyes szintek TDM 

szervezeteivel koordináltan) 

(X) X 

MÉ 14 Kiemelt termék-, illetve ügyfél menedzsment feladatok 

ellátása 

(X) X 

MÉ 15 Települési, illetve térségi marketing feladatok ellátása (X) X 
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MÉ 16 Értékesítés-ösztönzési feladatok ellátása (x) X 

Turisztikai információszolgáltatási és látogató-menedzsment rendszer működtetéséhez 

kapcsolódó feladatok 

ILM 1 Helyi turisztikai információszolgáltatás és látogató- 

menedzsment rendszer működtetése 

(pl. Tourinform iroda (amennyiben nincs ilyen akkor más 

információs iroda) és más információs pontok, 

táblarendszer és egyéb információ-szolgáltatási 

alkalmazások hálózatának a szakmai koordinációja) 

X - 

ILM 2 TDM IT rendszer működtetése - IT-alapú 

információszolgáltatás és tartalom-menedzsment 

biztosítása 

X X 

ILM 3 Információs kiadványok készítése, koordinációja X X 

ILM 4 Kapacitás menedzsment, programtervezés, 

programkoordináció, programszervezés – 

Rendezvények időpontjának összehangolása, 

rendezvénynaptár összeállítása és garantált program 

kínálat megszervezése 

X (X) 

ILM 5 Központi NETA adatszolgáltatás – vonzerő- és 

szolgáltatási leltár aktualizálása 

Egységes rendszerhez kapcsolódó információs rendszer 

napra készen tartása, ill. a szervezet feladatai 

szempontjából releváns információk feltöltése 

X (X) 

ILM 6 Turisztikai kedvezmény és vendégkomfort rendszerek 

működtetése (helyi, térségi szinten) 

X (X) 

ILM 7 Turisztikai kártyák működtetése (legalacsonyabban csak 

térségi szinten), ill. működtetésében való közreműködés 

(helyi, térségi szinten) 

(X) X 

ILM 8 Call center működtetése (X) (X) 

ILM 9 Turisztikai elsősegélyrendszer működtetése (X) X 

ILM 

10 

Panaszmenedzsment rendszer működtetése X (X) 

Jelmagyarázat: 
X = jellemző feladat 

(X) = előforduló feladat 
- = nem jellemző feladat 

 
 

 
32. példa: Pécs TÉDÉEM PÉCS Turisztikai Nonprofit Kft. 

 
A TDM: 

 Desztináció a turista szemével: úti cél („élmények ígérete‖) 

 Desztináció a turisztikai szolgáltatók, vállalkozók részéről: turisztikai fogadó terület 

(hálózatba szervezett szolgáltatások sora) 

 Menedzsment:  az  adott  desztináció  versenyképes  turisztikai  termékké  fejlesztése, 

piacra vitele. 
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E célok megvalósítására kialakított feladatrendszer végrehajtása a TÉDÉEM PÉCS Nonprofit 

Kft. keretein belül kettő szervezeti egységben zajlik: 

 Turizmusmarketing egység 

 Turisztikai tájékoztatás egysége 
 

A turizmus marketing egység feladatai: 

1. termékfejlesztés, 
2. piacra vitel (belföldi), 

3. fogadási feltételek javítása, 

4. szemléletformálás, 

5. kommunikáció, 

6. hálózatépítés, partnerség kialakítása 
 

Turizmusmarketing egység 

Termékfejlesztés 

 Pécs  pozícionálása  a  hazai  és  nemzetközi  turisztikai  piacon  (pl.  vezértermék 

meghatározása, célcsoportok) 

 kutatások,  felmérések,  statisztikák  készítése  és  elemzése  (a  kereslet  és  kínálat 

folyamatos követése) 

 turisztikai fejlesztések, új termékek kialakításának kezdeményezése, összehangolása 

 beruházások ösztönzése 

 szolgáltatási csomagok kialakítása és kialakításának ösztönzése 

 a szolgáltatási színvonal emelése, minőségbiztosítás (védjegyrendszer) 

 turisztikai projektek tervezése és menedzsmentje 

 programszervezés és koordinálás 

 forrásszerzés (pályázatírás, szponzorok megszerzése) 
 

Piacra vitel 

 arculat kialakítása, márkaépítés 

 promóció, értékesítés (szakvásár, kitelepülés, prezentáció, on-line, study tour, reklám) 

 egységes elektronikus foglalási és értékesítési rendszer kidolgozása és működtetése 
 

Fogadási feltételek javítása, látogatómenedzsment (a turisták magas szintű elégedettségét és a 

lakosság életminőségének javítását megcélozva) 

 vendégáramlás szervezése 

 turisztikai  tájékoztatási  rendszer  kiépítése  (turisztikai  info  szolgálat,  táblarendszer, 

kiadványok,  on-line  információk  és  foglalás,  telefonos  és  audio-guide-os 

idegenvezetés, multimédiás info pontok, WIFI, látogató központ) és folyamatos 

aktualizálása 

 interaktív, innovatív, többnyelvű, akadálymentes (elsősorban fogyatékosokat segítő) 

interpretáció megvalósításának ösztönzése 

 szolgáltatási   környezet   (helyi   autós  és  buszos  közlekedés,   parkolás,   gyalogos 

szektorok, illemhelyek, közbiztonság,  rugalmas nyitva tartás, üdülési csekk- 

bankkártya fizetés, Pécs turisztikai kártya megszervezése) színvonala javításának 

kezdeményezése, koordinálása 

 környezeti  infrastruktúra  (parkok  és  terek,  utcák  állapota,  városarculat,  utcakép, 

utcabútorok, vendéglátó egységek és kitelepülés) fejlesztésének ösztönzése, turisztikai 

szempontok érvényesítése 

 ajándéktárgyak, helyi „hívó termékek‖  készíttetése és forgalmazása helyi képző -és 

iparművészek bevonásával 



153 

 

 lakossági és ifjúsági „turista barát‖  akciók szervezése, ráhangolás a vendégszeret ő 

magatartásra, helyi és térségi turisztikai értékek megismertetése 

 a  turizmus szakma  vendéggel  közvetlen kapcsolatban  álló  szereplőinek  (taxisofőr, 

szálloda recepciós, pincér, rendőr) továbbképzése. 
 

Kommunikáció 

 a cég szponzori és lakossági partnerkapcsolatainak kiszélesítése 

 a cég tevékenységének folyamatos bemutatása (média, hírlevél, honlap) 
 

Hálózatépítés, partnerség 

 kapcsolattartás (és együttműködés) a turizmus egyéb helyi, térségi, régiós és országos 

szakmai és civil szervezeteivel 

 érdekkülönbségek harmonizálása – ebben a termékfejlesztés támogatása 

 tagoknak és partnereknek nyújtott tanácsadás és egyéb szolgáltatások (üzletviteli és 

pályázati) 

 tagoknak és partnereknek szervezett képzések, tréningek 
 
 

 
Turisztikai tájékoztatás egység (helyi turisztikai információs szolgálat) 

 a városba látogató turisták megfelelő tájékoztatása 

 az  egységes  elektronikus  foglalási  rendszer  működtetése,  a  tartalom,  információk 

folyamatos karbantartása, frissítése (TÉDÉEM PÉCS) 
 
 

 
33. példa: Veszprémi TDMSZ kialakítása a ROP pályázati támogatással 

 

 
 

A  Veszprémi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  48.  204.  976  Ft  összegű  vissza  nem  térítendő 

támogatást  nyert  el  a  Közép-dunántúli  Operatív  Program  „Helyi  Turisztikai  Desztináció 

Menedzsment   Szervezetek   támogatása‖   pályázat   keretében   az  „Összefogás   Veszprém 

Turizmusáért‖ című projekt megvalósítására, melynek összköltsége mintegy 57 millió forint. 

Ezen  projekt  keretében  építik  majd  meg  a  Szent  Mihály  székesegyház  melletti  lépcsőt. 

Veszprém és térsége egységes arculattal és marketing stratégiával je lenhet meg a turisztikai 

piacon:  közös  arculati  terv  és  szétszerelhető-szállítható  kiállítási  installációk  készülnek, 

csalogató  imázs  táblákat  helyeznek  el  a  városba  vezető  főbb  utak  mentén,  óriásplakát - 

kampányt  indítanak,  a  nyomtatott  sajtóban  turizmus  oldalt  terveznek,  a  város  turisztikai 

portálján  pedig  helyismereti  játékban  lehet  részt  venni.  Ezen  kívül  rendszeres  hírlevelet 

kapnak  a  korábbi,  és  a  potenciális  város-látogatók.  Kiépül  a  vendégközpontú  turisztikai 

információnyújtás   professzionális   rendszere:  bővül   az   idegenvezetési   tevékenység,   új 

fogadóirodát  alakítanak  ki  jegyirodai  szolgáltatással  az  Óváros  tér  2.  szám  alatt,  ahol 

infóterminált állítanak szolgálatba, a jelenlegi iroda pedig önálló háttér-irodává alakul. 

Új útbaigazító és vonzerő-táblák kerülnek a parkolókba, és mobiltelefonra adaptálható 

információs megoldásokat is bevezetnek. A fenntarthatóság elveit szem előtt tartva valósulnak 

meg turisztikai  fejlesztések,  helyi  és kistérségi  turisztikai  szereplők bevonásával: bor - és 

gasztronómiai falut szerveznek, és havonta kirakodóvásárt. A projekt ideje alatt (2010. május 

1. - 2011. június 30.) felméréseket, hatásvizsgálatokat végeznek, és elkészül az úgynevezett 

vonzerőleltár, ami alapja lehet egy helyi szakmai képzési központnak, illetve egy hel yi kutató 

és tanácsadó  szolgáltatásnak.  A TDM-szervezet  menedzsmentje  számára  szintén  szakmai 
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képzések és workshop-ok válnak elérhetővé, illetve bővítik az általuk használt 

számítástechnikai, irodai feltételeket. 
 

 
 

5.5. Alapelvek a turisztikai desztináció (TDM) honlapjának kialakításához 

 
20 alapelv a legjobb gyakorlat kialakításához 

 

1.   Élmény-értékesítés 

A desztináció weboldala értékesíti a térség (város, region) élményeit, ezért a dizájn napjaink 

igényeinek  megfelelő  legyen,  tartalmazzon  multimédiás és  interaktív  modulokat.  Erre  az 

egyik legjobb példa a NYC‘s Offical Tourism Bureau weboldala, a www.nycgo.com. 

 
2.   Minőség és releváns információk 

Gyakran a legfontosabb információk hiányoznak, mint pl. az éttermek és az üzletek teljes 

listája. A legfontosabb hogyan mutassuk be ezeket az információkat; listázva vagy táblázatba 

rendezve, amelyben megadjuk a létesítmény nevét, az attrakciók elérhetőségi telefonszámát és 

weboldalukat, de ez nem mindig elég, szükség van további információkra. 

 
3.   Interaktív térkép 

A weboldal megspékelésének nagyon hatékony módja az interaktív térkép használata, amely 

felhasználó-barát élményt ad. A térkép-variációk szűrés lehetőségével megmutatják, amit 

keresünk. Ennek jó példája a www.visitsweden.com. 

 
4.   Rendezvénynaptár 

Mi történik a desztinációban? Mikor vannak rendezvények? A jó website megmutatja a 

közelgő eseményeket, mint a versenyek, koncertek, fesztiválok, helyi tradicionális 

rendezvények, vásárok. Nemcsak naptárként funkcionál, hanem a figyelmet rá is irányítja a 

rendezvényre, mint pl. a Nyári színpadok koncertjei New York Central Parkjában 

(www.nycgo.com). 

 
5.   A keresőmotorok helyes beállítása 

A desztinációs oldalak fejlesztésekor sokan elkövetik azt a hibát, hogy területalapon, 

táblázatokban teszik lehetővé a turisztikai szolgáltatókra való keresést az érdeklődő számára. 

Ebben az esetben a találati lista egy linkhalmaz lesz, amely nem tematikusan, hanem 

valamilyen egyéb szempont szerint, pl. névsorban tartalmazza az adatbázisbeli elemeket. Az 

érdeklődő weboldal-látogató valószínűleg a keresőmotorok találati listájának használatához 

hasonlóan az első néhány elemet tekintik csak át, a lista többi része ekképpen irreleváns 

marad, ezzel a szolgáltatók elesnek a potenciális turistáktól, a desztinációs oldal pedig 

érdektelenné válik az internetező számára. A keresőmotorok helyes beállításával ezen 

probléma kezelhető. Megoldás lehet például olyan találati lista szerkesztése, amely 

tematikusan, külön oldalakon jeleníti meg az egyes turisztikai szolgáltatók adatait. 

 
6.   A   weboldal   héttér-információinak   helyes   megadása   (meta-tag)   és   keresőmotor- 

optimalizációja 

Jellemzően ez a desztinációs weboldalak gyenge pontja. Az egész weboldal számára vagy egy 
címet alkalmaznak, vagy azonos metaadatot és keresőszót. Minden aloldal marketing 

lehetőséget rejt magában a keresőmotorok találati listájában való megjelenés esetén, ezért 

külön-külön célszerű az oldalakat meta-tag adatokkal és keresőszavakkal ellátni. A helyes 

beállítást célszerű olyan szakemberrel elvégeztetni, aki a legjobb keresőszó -kombinációkat 

http://www.nycgo.com/
http://www/
http://www/
http://www.nycgo.com/
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tudja  az  oldalakhoz  rendelni.  A  némi  ráfordítás  hamarosan  megtérül  a  jó  rákattintási 

statisztika által. 

 
7. Idegen nyelvek 

Mely településről, régióból, országból érkeznek a turisták az adott desztinációba? Fontos 

felmérni a vendégérkezési statisztikákból a fő küldő területeket, hogy a látogatók 

anyanyelvükön jussanak hozzá a számukra szükséges információhoz. Ez egy gesztus a 

vendégek irányába, s nem azt jelenti, hogy az adott látogató nem beszél angolul vagy németül. 

Nem utolsósorban azért is van erre szükség, mert egy adott nyelven működő keresőmotor 

elsősorban azon a nyelven keres találatokat, amelyen a látogató a használja. 

Ha az európai piacot nézzük, akkor a weboldalnak legalább 7-10 nyelvváltozatot kellene 

tartalmaznia. Ez természetesen óriási feladat a weboldal működtetője számára, azonban nem 

szükséges minden apró információt szó szerint lefordítani. Célszerű az idegen nyelvű oldalak 

struktúráját kialakítani és azt egy szűkített információtartalommal feltölteni. Ezt a 

későbbiekben tovább lehet fejleszteni, amennyiben igény van rá, vagy idő és pénz engedi. 

 
8.   Keresőmotor optimalizáció kulcsszó-kombinációkra (longtail) 

Nem csupán azon jellemző kulcsszó-kombinációkat érdemes figyelembe venni, mint például 

szálloda + desztináció vagy utazás + desztináció, hanem figyelmet kell fordítani azon 

kulcsszavakra,  amelyek  valamilyen  speciális  vendégszegmens  számára  lehet  használatos. 

Ezen keresőmotor-optimalizációban nagy lehetőség rejlik, valójában a niche marketing egyik 

megnyilvánulása. Ekképpen tehát érdemes foglalkozni a családbarát szálloda + desztináció 

vagy a szilveszteri utazás + desztináció keresőszó-kombinációkkal is. Természetesen számos 

variáció létezik, érdemes áttekinteni a lehetőségeket és ellenőrizni a kulcsszavakat a Google 

fizetett hirdetés sávjában. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ehhez a speciális tartalommal 

feltöltött oldalvariánsokra van szükség, amely pluszmunkát jelent az oldal kialakításakor. A 

munka azonban könnyíthető akképpen, hogy az egyes oldalak egy részét a weboldal má s 

részeiről származó általános információval töltjük fel, s így csak a speciális információt kell 

külön-külön megírni az egyes oldalakhoz kapcsolódóan, majd megadni a sajátos mega-tag és 

kulcsszó adatokat. 

 
9. Tartalmak átvétele 

Egy  desztináció  turisztikai  vagy  rendezvényszervezői  oldalának  fejlesztésekor  gyakran 

szükség lehet látogatói visszajelzések felhasználására. Nem kell azonban megijedni a 

feladattól, hiszen a klasszikus véleményező-oldalak, például a TripAdvisor.com kitűnően 

használható ebben az esetben. RSS-frissítéssel ellátva az oldalt folyamatosan az aktuális 

értékelést lehet nyomon követni. 

 
10. Weblap-tartalom megosztása 

A desztinációs oldal tartalmát nem sajátíthatjuk ki csak az adott weboldal látogatói számára. 

Érdemes lehetővé tenni, hogy más oldalak is hozzáférjenek a desztinációs weblap bizonyos 

tartalmaihoz, például az adott régióban működő szálloda a saját weboldalán a TDM -oldalon 

lévő térképet használhassa. A szálloda szűrők alkalmazásával be tudja állítani, hogy milyen 

tartalmat mutat meg a térképen, így a számára fontos információkat közölheti az internetes 

látogatóival. A megoldás hasznos lehet utazásszervezők és utazási irodák számára is. A 

turisztikai szolgáltatók így időt és pénzt takarítanak meg, hiszen nem kell a weboldaluk eze n 

részét leprogramozniuk. Emellett az adott tartalom megjelenítése mellett a desztinációs 

weboldalra is vethet közben pillantást az érdeklődő turista. 
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11. Egységesítés és integráció 

A desztinációs oldal nemcsak információt nyújt az érdeklődők számára, hanem foglalások, 

jegyrendelések, előjegyzések, stb. megtételére is alkalmasnak kell lennie. Ez történhet saját 

fejlesztésű  rezervációs  rendszer  kialakításával  vagy  egy  meglévő  alkalmazás  átvételével. 

Mivel a szállodák jellemzően saját rezervációs rendszerrel rendelkeznek, ezért célszerű kis 

jutalékot kérni tőlük, például 5-8%-ot vagy egy éves rendszerhasználati díjat (érdemes 

megtartani azonban a lehetőséget a hotel saját weboldalán történő rezervációra is). A rendszer 

működtetéséből származó bevétel a későbbiekben az üzemeltetésre vagy a fejlesztésre lesz 

felhasználható, esetleg fedezheti a weblap online vagy keresőmotor-marketingjének költségeit 

is. 

 
12. Duplikációk elkerülése 

Nagyon gyakran a turistairodák, a rendezvényszervezők és a szállodai szervezetek is külön- 

külön desztinációs tartalmat fejlesztenek. Ebben az esetben a keresőmotorok találati listájában 

versenyeznek egymással a jobb helyezésért. Minden fél számára egyszerűbb és 

költséghatékonyabb megoldás, ha a különböző szervek kooperációra lépnek egymással és 

megpróbálják elkerülni a többszörösen elhelyezett adatokat, kiszűrni a meglévő duplikációkat. 

 
13. Részletes információk a desztináció megközelíthetőségéről 

Nemcsak azt szükséges tudatni az érdeklődő utazóval, hogy milyen szabadidő-eltöltési 

lehetőségei vannak, hanem azt is, hogy hogyan juthat el a térségbe, milyen eszközökkel 

közelítheti azt meg. Ezért nemcsak a helyi közlekedési információk elhelyezése szükséges, 

hanem a desztináció környékén működő repülőterekre, autóbusz-, vonatállomásokra vagy 

autópálya-kihajtókra vonatkozó adatok is nagyon hasznosak lehetnek a turisták számára. 

Célszerű lehet az utazási társaságok foglalási rendszeréhez való hozzáférés biztosítása a 

desztinációs oldalon. Együtt is működhet a desztinációs oldal utazásszervezőkkel, amelyek 

weboldalain jegyvásárlásra vagy rezervációra van lehetőség. 

 
14. Blog integrálása 

Amennyiben a desztinációs oldalon blog elhelyezésének gondolata felmerült, érdemes egy 

meglévő  blogot  a  desztinációs  oldalba  integrálni.  Ez  keresőmotor-optimalizáció 

szempontjából kiváló döntés, mert látogatottságot generál az oldal számára. Emellett a 

blogolók nemcsak véleményt nyilvánítani tudnak, hanem a weboldal többi funkcióját is 

használhatják, például rezervációra van lehetőségük helyben. 

Emellett érdemes valamilyen érdekességgel felkelteni a blogolók érdeklődését, a sztorikon 

keresztül ugyanolyan reklámüzenetet közvetítődik, mint a direkt reklámban, mégsem érzi 

kellemetlennek azokat senki. Emellett célszerű lehet olyan helyiek megkeresése, akik 

lokálpatriótaként kiállnak az adott térség mellett, és meggyőző érveket tudnak felsorakoztatni 

a blogoló potenciális utazók meggyőzésére. 

 
15. Közösségi hálózatok stratégiája 

Számos szervezet próbál saját közösségi oldalt vagy hálózatot kialakítani, amelyen a tagok 

személyes információt oszthatnak meg egymással, vagy chat-elhetnek. A saját közösségek 

létrehozása helyett érdemes részt venni ezeken a közösségi portálokon (pl. FaceBook, 

MySpace, iwiw, myVIP, stb.) illetve utazási portálokon saját profillal, hiszen fórum indítására 

van lehetőség illetve meglévő fórumokhoz hozzá lehet szólni. Ezzel befolyásolható az adott 

portál közössége, illetve nyomon követhető, hogy a portáltagok milyen véleménnyel, vagy 

tapasztalattal vannak az adott turisztikai desztinációról. A weboldalról célszerű lehetővé tenni, 

hogy a desztinációs oldal url-je könyvjelzővel ellátható legyen, a webcímet meg lehessen 

osztani az ismerősökkel  vagy az adott  profil rajongójává lehessen válni.  A saját blogról 
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származó  újdonságokat,  sztorikat  pedig  RSS-en  keresztül  le  lehet  közölni  például  a 

FaceBookon. Ez kiváló példája a vírusmarketingnek. 

 
16. Fotó- és videómegosztás 

A desztinációról készítsünk videófilmet, és azt helyezzük el a YouTube videómegosztón! 

Emellett saját csatorna létrehozása is célszerű, illetve a YouTube mellett használhatjuk a 

Flickr-t is, ahol képeket és videókat is fel lehet tölteni. A keresőmotorok, főképp a Google 

képeket is megjelenít találatként, főképpen az univerzális keresések esetében, például a 

Berlin+Brandenburg+kapu vagy Amszterdam+vöröslámpás+negyed keresőszó- 

kombinációknál.  A  korábbiakban  említett  módon,  fel  lehet  kérni  helyieket  a  bemutató 

videóban való szereplésre, hiszen ettől lesz a videó hiteles, meggyőző. Emellett célszerű 

együttműködni a helyi fényképész klubbal vagy partifotóssal, akik aktuális videókat és 

fényképeket biztosíthatnak a helyi eseményekről, rendezvényekről. A CNN 

http://www.ireport.com weboldal egy nagyszerű példa arra, hogyan működhet jól a helyi 

újságírás. 

 
17. Utazás utáni kapcsolatfelvétel 

Az adott desztinációból hazatérő utazókat meg kell kérni arra, hogy írjanak véleményt az 

útjukról a weboldal blogjában vagy értékeljék vakációjukat. Az általuk készített fotók és 

videók  publikálása  szintén  javítják  az  oldal  tartalmát.  Emellett  ezen  újdonságok 

promotálhatók a közösségi oldalakon, s újra egy vírusmarketing eszköz bevetése történt a 

gyanútlan áldozatok tudta nélkül! 

 
18. A Web nyomon követése 

Állítsunk be RSS-frissítésre utaló figyelmeztetést, amennyiben valaki az adott desztinációról 

írt, nyilvánított véleményt. Ezen egyszerű szolgáltatással könnyen lehet az aktuális 

megnyilvánulásokra reagálni vagy azonnal megoszthatók pontosító információk a potenciális 

utazókkal. A Netvibes segítségével tartalmak szelektált csoportja állítható össze, így nem kell 

az egyes oldalakat külön-külön betölteni. Frissítési figyelmeztetés beállítható a Google blog 

search vagy a Google alerts segítségével. 

 
19. Először tervezni szükséges 

A weboldal kialakításakor a legfontosabb az oldal céljának tisztázása. Le kell fektetni azokat 

az alapvető szempontokat, amelyeknek az oldalnak meg kell felelnie. Érdemes az alapvető 

funkciókat csoportosítani majd az egyes halmazokat kapcsolatba hozva egymással struktúrába 

állítani. Lerajzolva szemléletesebben ábrázolható az elvárt funkció- és alkalmazás hierarchia. 

A következő mintaábra (8. ábra) ezt szemlélteti: 

http://www.ireport.com/
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8. ábra: Elvárt funkció- és alkalmazás hierarchia 

Forrás: Best practise (2009) 

 
20. Nemzetközi stratégia 

Amennyiben  nemzetközi  szintű  turisztikai  marketinget  szeretnénk  folytatni,  nem  lehet 

megkerülni   olyan   webdesigner   alkalmazását,   akinek   nemzetközi   turisztikai  marketing 

tapasztalata van, s kezelni tudja a többnyelvűséget. A desztinációs honlap célja az adott terület 

promotálása, s a design ezen cél elérésének egyik eszköze. A designnak összhangban kell 

lennie a weboldallal kapcsolatos alapvető elvárásokkal és a keresőmotor-optimalizációval. 

Mindezek mellett azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy a weboldal navigációjának 

a  desztináció  szintjének  megfelelőnek  kell  lennie,  s  mindemellett  a  felhasználóbarát 

használatot is biztosítania kell. A könnyű használat szűrőkkel, szöveg- és képi navigációval 

érhető el. Az oldalaknak elsősorban jól strukturáltnak kell lenniük, s erre épül rá a megkapó, a 

desztináció sajátosságaihoz igazodó design. (BEST PRACTISE, 2009) 
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