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A HELYZETELEMZÉS ÖSSZEGZÉSE 

I. AZ 1. RÉSZ ÖSSZEFOGLALÁSA 

Az Aba Turisztikai Közhasznú Egyesület (3896 Telkibánya, Nagy út 2/a.; képviseli: Polgári Rita 

elnök) az Interreg VA Szlovákia-Magyarország Határ-menti Együttműködési Program kereté-

ben támogatást nyert az „ABAKE – A határmenti régiók vonzóbbá tétele a határon átnyúló 

együttműködés révén” című (azonosító szám: FMP-E/1901/4.1/084) projekt megvalósítására, 

melynek keretén belül Abaúj térségi turisztikai marketing stratégia kidolgozása volt a feladat. 

A turisztikai marketing stratégia az Aba Turisztikai Közhasznú Egyesület működési területére 

vonatkozóan készült, mely 14 települést foglal magában: Abaújkér | Abaújszántó | Abaújvár | 

Boldogkőújfalu | Boldogkőváralja | Gönc | Hejce | Hidasnémeti | Kéked | Mogyoróska | Regéc | 

Telkibánya | Hernádvécse | Vizsoly. A településlistát – a térség egybefüggősége, illetve az 

Egyesület által gondozott adatbázis kapcsán – kiegészítettük a következő településekkel: Arka 

| Fony | Göncruszka | Pányok. A stratégia természetesen nem készülhetett el anélkül, hogy 

figyelembe ne vettük volna a kapcsolódó térségeket, különös tekintettel a Tokaj-Felső-Tisza-

Nyírség, újabb nevén Tokaj és Nyíregyháza kiemelt turisztikai térségre, Miskolc és Kassa kö-

zelségét, hiszen Kassa megyével közös projekt keretében készült a stratégia.  

1. Helyzetelemzés 

A történelmi Abaúj a Hernád-folyó alsó szakasza mentén a Kassától Szikszóig terjedő területet 

foglalta magába. Az elemzés elején átfogó képet nyújtunk a történelmi Abaúj vármegyéről, 

valamint részletesen bemutatjuk a stratégiával érintett települések történelmét, látnivalóit, ne-

vezetességeit. Bemutatjuk a térség vízrajzát meghatározó Hernád folyót (ez a vízi turizmus 

fejlesztésének lehetőségét hordozza magában), valamint a jelenleg is fontos természetjáró- és 

kiránduló-turizmust meghatározó Zempléni Tájvédelmi Körzetet.  

Az 1. fejezetben, a kínálat elemzésénél számba vettük az Abaúji Tájegységi Értéktár adatait, 

valamint az egyesülettől kapott, és az interneten (települési honlapokon, foglalási és program-

összesítő oldalakon) fellelhető információkat – gyakorlatilag azt a képet, amely jelenleg „látszik” 

a térségről.  

A vonzerőleltárban összesen 152 darab vonzerőt tudtunk beazonosítani, az összesen meg-

határozott 54 típus közül 32 típusban: A térségben a fő irány a történelem és a kultúra, vala-

mint a természet, illetve kiemelkedő lehet a gasztronómia – helyi termék vonal, aminek zász-

lóshajója a Hungaricum gönci barack, valamint a szaporodó kis családi gazdaságok, termelők, 

egyedi kézműves termékeikkel. Kiemelkedő jelentőségű a másik Hungaricum, a vizsolyi biblia, 

valamint a legnagyobb látogatószámot hozó Boldogkői vár; mellette a Regéci vár, a kiépülő 

látogatóközpontokkal. A vizsgált térség vonzerőinek legnagyobb része, 32 %-a helyi jelentő-

ségű, egynegyede regionális jelentőségű (főként a történelmi látnivalók, kiemelt műemlékek 

miatt), 24 %-a kistérségi jelentőségű. A stratégiában elsősorban a helyi és térségi vonzerőre 

lehet alapozni, ami predesztinálja a lehetséges célcsoportokat is. A meglévő kínálatot tovább 
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színesíti egy jelenleg is zajló négy országos Interreg pályázat keretében kidolgozott 13 hagyo-

mányőrző programcsomag.  

  

1. ábra: A térség vonzerőinek jellege hatókör szerint  

Forrás: saját szerkesztés 

A másodlagos kínálat elemzése során 119 db szálláshelyet sikerült összegyűjteni, ezek közül 

csupán 26 darab, azaz az összes szálláshely mindössze 22 %-a tagja az Aba Turisztikai Köz-

hasznú Egyesületnek. A térségben igen csekély a szállodák, és úgy összességében a keres-

kedelmi szálláshelyek száma, azok is néhány településen koncentrálódnak. A kereskedelmi 

szálláshelyek aránya 23 %. A magánszálláshelyek képviselik az összes szálláshely 77 %-át. 

Elég elkeserítő azonban, hogy mindössze 5 szálláshely, az összes magánszálláshely csupán 

5,5 %-a rendelkezik a jelen rendszer szerinti érvényes védjegy minősítéssel. A szálláshelyek 

több mint 400 szobában több mint 1720 férőhellyel rendelkeznek (a valós szám ennél azonban 

magasabb, mert vannak hiányzó, nem megtalálható adatok).  

 

2. ábra: A térség szálláshelyeinek megoszlása  

Forrás: saját szerkesztés 

A 2. fejezetben, a szervezeti keretek elemzése, értékelése során az Aba Turisztikai Köz-

hasznú Egyesületet vizsgáltuk, ami 2008-ban jött létre, mint civil szervezet, székhelye Telkibá-

nyán található. Az Egyesület mint TDM szervezet működik. A szervezet működésében azon-

ban jelentős hátrány, hogy állandó alkalmazottai nincsenek, a TDM menedzser és segítői 
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„társadalmi munkában” végzik a feladatukat, így szabott munkaidejük sincsen. A klasszikus 

értelemben vett munkaszervezet nem jött létre. Finanszírozást pluszban, a befizetett tagdíja-

kon felül, a pályázati források jelentenek.  

A 3. fejezetben, a kereslet-elemzés során elsősorban a térség vendégforgalmi statisztikai ada-

tait elemeztük, az elmúlt 10 évet tekintve. A kereskedelmi szálláshelyek vendégeinek mindösz-

sze 1-4 %-a külföldi, a belföldi vendégkör a meghatározó. A vendégszám az elmúlt években 

egy viszonylag stabil, lassú emelkedést vagy stagnálást mutatott. A 2020-as év adataiban már 

erőteljesen érződik a pandémia hatása, a vendégszám csaknem a felére esett vissza, a külföldi 

vendégek pedig szinte teljesen elmaradtak. Az egyéb – a térségben jellemzően magán- –  szál-

láshelyek adatai már változóbb, ingadozóbb tendenciát mutatnak. Bár „darabra” jóval több a 

térségben a magánszálláshely,  kapacitásukban, a férőhelyeket tekintve elmaradnak a keres-

kedelmi szálláshelyekétől. A külföldi vendégek aránya 1-8 % között mozog, itt is a belföldi ven-

dégkör a meghatározó. A vendégek 80-90 %-a kereskedelmi szálláshelyet vesz igénybe a tér-

ségben.  

 

3. ábra: A térség összes szálláshelye vendégeinek száma 

 Forrás: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu adatai alapján saját szerkesztés 

Bár megállapítottuk, hogy a külföldi vendégek száma nagyon alacsony, arányaiban mindössze 

pár százalék a térségben, az összetételüket vizsgálva megállapítható, hogy az Európából ér-

kező külföldi vendégek a meghatározók, az első három helyen Szlovákia, Oroszország és Len-

gyelország szerepel, őket követi Románia, Németország, majd Ukrajna: 

Az átlagos tartózkodási időt tekintve számottevő eltérés mutatkozik a kereskedelmi és egyéb-

magán szálláshelyek között. A kereskedelmi szálláshelyeken átlagosan 1,85-2,69 napot tölte-

nek el a vendégek, jellemzően a belföldi vendégek átlagos tartózkodási ideje magasabb, de 

még így is elmarad az országos átlagtól. 2014 előtt ennek az ellenkezője figyelhető meg, a 

külföldi vendégek tartózkodtak hosszabb ideig a kereskedelmi szálláshelyeken. Ebben minden 

bizonnyal közrejátszottak a változó turisztikai és fogyasztási trendek is, melyekről az 5. feje-

zetben adtunk áttekintést. A magánszálláshelyek adatait tekintve azt tapasztaljuk, hogy az 



 

 9 

átlagos tartózkodási idő 2,38-3,37 nap, ami csaknem egy nappal magasabb a kereskedelmi 

szálláshelyekénél. Ennek oka, hogy a jellemzően belföldi vendégkör inkább nyaralásra, üdü-

lésre veszi igénybe a zömében vendégházak szolgáltatásait.  

2. A térség versenyképességének elemzése 

A 4. fejezetben a versenyképesség elemzését végeztük el, s bemutattuk a 2021. tavaszán 

végzett saját kérdőíves kutatásunk eredményeit. Ennek néhány érdekes megállapítása: 

A térség legismertebb települései Boldogkőváralja, Vizsoly, Gönc, Regéc, és Telkibánya. Ezt 

az eredményt adták a szabad asszociációs kérdés válaszai is. Az ide érkező turisták számára 

a kulturális értékek, a természet, a kikapcsolódás, a túrázás a legvonzóbbak. A térség értéke-

lésénél a kapott eredmények gyakorlatilag visszatükrözték, illetve megerősítették a korábbi 

kérdésekre adott válaszokat. A szálláshelyek mennyisége és minősége közepes, míg a ven-

déglátóhelyek száma kevés, ugyanakkor a meglévőket jó színvonalúnak értékelik (minden bi-

zonnyal ebben az encsi Anyukám mondta étterem is közrejátszik). Nincs baj a vendégszere-

tettel és az ár-érték aránnyal, azonban az ismertség, az imázs, az információk hiánya egybe-

cseng azzal, amit hiányoltak is a térségben. Az infrastruktúra állapota, utak, megközelíthetőség 

szintén kívánni valót hagy maga után – ez azonban nagyobb léptékű, magasabb szintű fejlesz-

tést jelent. A vásárlási lehetőségek hiánya ugyanúgy jelentheti az ajándéktárgyak, helyi termé-

kek, termelőknél, gazdáknál való vásárlási lehetőségek hiányát is, nem csupán a hagyomá-

nyos értelemben vett kereskedelmi egységeket. 

Nagyon érdekes és hasznos eredményt adott az ellentétpárok összehasonlítása (4. ábra), mely 

úgy értelmezendő, hogy „inkább melyik jellemző” a térségre. Ezek a pozícionálást is segítő 

hívószavakként működhetnek majd: természetközeliség, változatosság, biztonság, olcsó (ked-

vező ár-érték), vidám, vendégszerető, hagyományőrző, álmodozó, nem zsúfolt (ez a mai, biz-

tonságra törekvő trendeket figyelembe véve igen előnyös). Ugyanakkor a kevésbé haladó, in-

novatív, öreges asszociációkra is figyelve kell kialakítani a termék- és kommunikációfejlesztést! 

A marketingstratégia, és a fejlesztendő marketing-eszközök szempontjából igen fontos infor-

mációkat találtunk a „Hol hallott, hol találkozott az abaúji térségről, településeiről szóló turiszti-

kai információval?” kérdésre adott válaszokban, hiszen – s ez megerősítette feltételezéseinket, 

tapasztalatainkat is – a turisták ma már elsősorban online tájékozódnak, s továbbra is fontos 

mások ajánlása, véleménye, miközben ezt is főként online gyűjtik be. 

Az összeségében a térséggel való elégedettség – másoknak való ajánlás – visszatérés való-

színűsége kérdés-hármas rendkívül fontos, egy térség lojalitás-indexét lehet kiszámolni belőle. 

A kapott eredmények kedvezőek a térség számára, hiszen a látogatók zöme (összesen 79 %-

a) jónak vagy kiválónak tartja a desztinációt és elégedett volt az utazásával (átlag: 4,0). Több 

mint 60 % biztosan ajánlaná a térséget másoknak is (átlag: 4,4), és közel 70 %-uk biztosan 

visszatérne a térségbe (átlag: 4,5). Ezek az eredmények biztatóak, és megerősítik az erőfeszí-

tések szükségességét. 
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4. ábra: Szemantikus skála (ellentétpárok) kérdései  
Forrás: saját szerkesztés  

A versenyképesség 

Egy desztináció turizmusának fejlettsége nem egyszerűen az egyes szereplők, vállalkozások 

egyedi sikerének összege, hanem közös, összehangolt tevékenység eredménye kell, hogy le-

gyen. A TDM-nek az adott turisztikai desztináció és az egyes szereplői versenyképességének 

mindkét, a feltételi-kínálati (ex ante) és eredmény-teljesítmény (ex post) vonatkozásában meg-

határozó szerepet kell játszania, ezért tartozik teendői közé a termékfejlesztés, a turizmus kör-

nyezeti feltételeinek kutatása, befolyásolása, a konkrét vállalkozások segítése, az értékesítés 

és kommunikáció területe, azaz az innováció és a marketing funkciói egyaránt.  

Az ex ante versenyképesség tényezőihez tartoznak a különböző támogató tényezők és erő-

források, a magerőforrások és vonzerők, a szituációs tényezők, s a kínálat minősége és meny-

nyisége. Elemei között a természeti vonzerők, a szállás- és vendéglátóhely kínálat, a kapcso-

lódó szolgáltatások, az elérhetőség, a környezeti minőség, a társadalmi kohézió, a turizmus-

barát lakosság, az infrastruktúra, a településkép, a munkaerő felkészültsége, a képzési szín-

vonal, a vállalkozói pozíciók, az innovativitás, a technológiai fejlettség, a kooperáció-készség, 

a klaszterek, hálózatok léte, a menedzsment képességek, a turizmusbarát közigazgatás, s te-

lepülés-imázs szempontok jelennek meg. Ennek fényében az abaúji térség állapota: 
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5. ábra: Az abaúji térség turisztikai versenyképessége – ex ante tényezők  
Forrás: saját szerkesztés 

Az eredmény, ex post oldali versenyképesség elemei a turisztikai bevételek mértéke, a lá-

togatószám, a vendégéjszakák száma, a rendezvények, a turisztikai helyszínek látogatottsága, 

a tartózkodási idő, a turisták elégedettsége, a turisztikai beruházások mértéke, a turizmusban 

foglalkoztatottak száma, a turisztikai vállalkozások száma, a turisztikai adóbevételek mértéke, 

a desztináció és értékeinek ismertsége, a turisztikai márkák értéke, a desztináció különböző 

összehasonlításokban elfoglalt helye stb. Az abaúji térség eredményoldali állapota: 

 

6. ábra: Az abaúji térség turisztikai versenyképessége – ex post tényezők  
Forrás: saját szerkesztés 
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A desztináció turisztikai versenyképességi vizsgálatának fenti eredményei a beavatkozási pon-

tokat is jól szemléltetik. 

II. MARKETINGSTRATÉGIAI KERETEK MEGHATÁROZÁSA 

1. A térség turisztikai jövőképe, víziója a következő tíz év után  

A fejlesztés alatt álló turisztikai térség – köszönhetően az elmúlt évtizedek lassú, de tudatos 

lépéseinek és a turisztikai piacot befolyásoló társadalmi-gazdasági folyamatoknak – a harmin-

cas évek közepére a sikeres desztinációi közé kerül. A húszas évek elejére megerősödött 

egy szűkebb, mintegy tucatnyi települést érintő, elsősorban a zempléni-térség gyorsabb tu-

risztikai fejlődéséhez kapcsolódó – az ABA Turisztikai Közhasznú Egyesület által koordinált – 

fejlesztési pólus, mely szakmai alapját képezte – a turisztikai és térségfejlesztési szempontból 

egyaránt kívánatos – területi szélességében és szakmai mélységében is bővítést ajánló 

stratégia mentén való lépések sorozatának. A Zemplén és Abaúj találkozásának másodla-

gos pozícionálásával elindult az abaúji térségi turisztikai kezdeményezések integrálása, 

melyet a Kassa és térsége – nemzetközi programokkal támogatott, több elemben tudato-

san összehangolt fejlesztési programok – hatékony, iniciálé megoldásokkal. A 2021-2027 fej-

lesztési időszak kimozdította az abaúji kisdesztinációk fejlődését, így Szikszótól, a Cser-

háton át Közép-Abaúj településcsoportjaiig, a Hernád-folyó menti fejlesztési területig in-

tegrálható, a nagy hazai és nemzetközi turisztikai piacokon is megjelenni képes termékek jöt-

tek létre. A különböző, önállóan pozícionált, sikeres „kis-desztinációk” az évtized végére egy 

nagy „Abaúj-márka” mentén – elsősorban a slow turizmus elvei és többelemű természet-

közeli, helyi értékek, helyi szokások és termékek gyakorlata mentén és a kisvárosi turiz-

mus kulturális, kreatív turizmus specialitásaival, a sikeres marketing-stratégiával a nem-

zetközi piacokon is beágyazottan megjelenő, versenyképes, a Mátra-Bükk és a Tokaj-Zemp-

lén kiemelt desztinációkhoz erős partnerként kapcsolódni tudó desztináció jött létre. 

Mindezzel a turisztikai szektor jelentős gazdaságfejlesztési (GDP), foglalkoztatási és társa-

dalmi, integráció, kulturális és természetvédő küldetést is teljesített, megállítva, kicsit vissza is 

fordítva az elvándorlási folyamatokat. 

2. Stratégiai fejlesztési – működési célok, a marketingtámogatás igénye, fel-

adata 

Az elemzések, majd pedig a térségi szereplőkkel folytatott egyeztetések során – a versenyké-

pesség, a turisztikai tevékenység-teljesítmények marketingtámogatása terén – a következő 

táblázatban összefoglalt fő stratégiai és operatív célok jelölendőek ki: 

Marketingstratégiai – fejlesztési – és műkö-
dési célok  

Szakmai érdek, feladat   

1. Márka-portfólió kialakítása, erősítése 

Az imázs és márkaorientált turista döntések alapvető 
elvárása – DESZTINÁCIÓ-MÁRKA, TURISZTIKAI 
TERMÉK-MÁRKÁK, CÉG-MÁRKÁK, TELEPÜLÉS-
MÁRKÁK létrehozása  

2. Ismertség és elismertség, elégedettség növelése Lehetőleg rendszeres mérések végzése – Évenkénti 
desztinációs, illetve folyamatos szolgáltatás-
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elégedettség mérési kialakítása a változások ösztön-
zése érdekében  

3. A szállás és vendéglátás kapacitások új turisztikai 
termékek számának növelése, vállalkozások száma, 
foglalkoztatottság növelése 

Piac-, és marketingelemzésekkel, szakértői támoga-
tásokkal segíteni a vállalkozói, fejlesztési döntéseket, 
majd beilleszteni azokat a TDM-rendszerbe 

4. Látogatottsági, tartózkodási és bevételi adatok nö-
velése 

A szálláshely-kapacitás kihasználtsági, s az átlagos 
vendégéjszaka tartózkodási mutatók országos 
szintre emelése. A látogató-turizmus stratégiai idő-
szak alatti 50%-os növelése a rendezvények, bemu-
tatóhelyek fejlesztése révén.  

5. Turizmus rendszer-elemeket segítő desztináció-
menedzsment, marketing kompetenciák fejlesztése –  

Munkatársak, segítő-érintettek menedzsment és 
marketing-szakmai képzése, új alkalmazások, külső 
szolgáltatók bevonására törekvés 

6. Termék-kínálat piacképességi, s interpretáció fej-
lesztése 

Módszertani képzések, szakértői minősítések, véle-
ményezések rendszerének bevezetése a minőség 
érdekében  

7. Belső (az Egyesület térsége, tagjai közötti) koope-
rációs és kommunikáció készség teljessé tétele, erő-
sítése 

Belső marketing program kialakítása  

8. Az Egyesület önkormányzati, s nemzetközi (tele-
pülési, szakmai, vállalkozói) partnerségi rendszer 
építése, megerősítése 

A települési kapcsolatok megismerése, szakértői-pá-
lyázati támogatással történő segítése és desztináció-
szintű kooperáció, kölcsönösen előnyös koordináció 
kialakítása 

9. Informatikai, smart, online marketing készségek, 
támogató elemek fejlesztése (honlap, social média, 
apps, adatelemzések …) 

Rendszeres képzési program, desztináció-szintű 
szakértői szolgáltatások igénybe vétele, koordinálása 

10. „Az automatizált” online tour operátori, „termék-
kialakító” turista-segéd rendszer létrehozása  

A honlaphoz kapcsolódó informatikai fejlesztés, mely 
egyedi marketing-előnyt lenne képes teremteni a tér-
ség számára. 

11. Tudatos desztináció-marketing gyakorlat kialakí-
tása. – Éves desztinációs és vállalkozói, egyéni mar-
keting-értékesítési-kommunikációs tervek készítése, 
összehangolása – erőforrásigény meghatározása 

A vállalkozások, intézmények értékesítési terveinek, 
programjainak közös-metszetben történő összehan-
golása, közös értékesítési tervek  

12. Forrásbevonásai stratégia kialakítása – pályázat 
– fundraising, szponzorálás, üzleti bevételek, közös 
üzleti modell kialakítása  

Közös forrás-szerzési program, pályázatok – a TDM 
pénzügyi lehetőségeinek bővítése – az értékesítés, 
szolgáltatások nyújtása révén. 

13. A turizmus desztinációs területi gazdasági, kultu-
rális és fizikai hatásainak mérése, értékek javítására 
törekvés  

Éves jelentés készítése a térségi gazdasági, kulturá-
lis és fizikai hatásokról – elsősorban a döntéshozói 
támogatások, együttműködési készségek növelése 
érdekében 

3. Marketingstratégiai keretek  

Az előzőekben megfogalmazott célok, marketing törekvések megvalósítása egységes szemlé-

leti, pozícionálási, márkaépítési és a marketing eszközök számára pedig programkeretet igé-

nyel.  

A desztináció értelmezése – márkapozícionálási, szemléleti keret  

Abaúj térségi (desztináció) turizmusmarketing stratégia készítési feladata mellett a TDM, s vál-

lalkozói tagjai, az érintett települések szolgáltatási kínálatukban – a Zemplén földrajzi elneve-

zést, s www.hellozemplen.hu felületet használják, amely gyakorlat mindenképpen sajátos mar-

ketingstratégiai kezelést igényel.   
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Mindennek történeti, földrajzi és praktikus piaci, a kiemelt turisztikai desztinációhoz tartozó te-

lepülésfejlesztési lehetőségek kihasználására törekvés egyaránt erősíti a „Zemplén” márka-

név-használatot. Ugyanakkor az Egyesülethez tartozó települések másik része, az Abaúj tér-

ség iránti felelősség, illetve a nemzetközi együttműködési projekt is igényli az „Abaúj” beillesz-

tését a márkastratégiába. 

Az integratív megoldásra vonatkozó javaslatunk egy „háromlépéses stratégiai modell” kialakí-

tása: 

1. lépés : Az ABA Egyesület és tagsága, jelenlegi „Zemplén” pozícionálásának meg-

erősítése  

a Zemplén térségi márkanév használatára épülő „kis-desztináció” üzenet-tartalmának megerő-

sítése – annak érdekében, hogy Zemplén-hegységhez tartozás révén a jelenlegi szolgáltatók, 

tagok továbbra is élhessenek a Zempléni imázs-transzfer előnyeiből. Ugyanakkor ezen belül 

megfelelő egyedi, megkülönböztető pozícionálással kellene megjelenni a turisztikai térképen. 

Azaz célszerű lesz egy „kis-desztinációs fantázia-névvel” beazonosítva, kiegészítve használni 

a nagy-térségi Zemplén nevet. (pl. történelmi ék-kövek/gyöngyszemek Zemplénben/Zemplén 

csücskében – historical gems (at the peaks/cups in Zemplén) – feladat egy kreatív márka-

megoldás tartalmi és arculati kidolgozása. 

2. lépés: Az Egyesület szakmai és térségformáló erejének, „hatókörének” – integráló 

szerepének növelése  

megkívánja az Abaúji (délre és nyugatra) terjeszkedést, illetve a szlovákiai Abaúj felé irányuló 

együttműködést. A második lépést egy olyan márka-elem (mag-üzenet, adott esetben almárka) 

beépítési feladatának tekinthetjük, melyben megjelenik a „Zemplén és Abaúj találkozása” /ahol 

Zemplén és Abaúj találkozik – üzenet/tartalom. Ez lehetővé teszi a két földrajzi név, mint desz-

tináció-megnevezés/beazonosítás – adott esetekben együttesen – történő használatát, egy 

sajátos imázskapcsolat kialakítását, transzfer-támogatását. Az abaúji-desztinációs terület adott 

esetben érintkezhet, együttműködhet is más abaúji turizmusfejlesztési törekvésekkel, pl. Her-

nád-vízi turizmusa.  

3. lépés: Abaúj-desztináció, mint több „kisdesztináció” fedőmárkájának kialakítása, 

megerősítése  

közép, illetve hosszabb távú fejlődés eredménye, abban az esetben, ha számos formálódó 

turisztikai kisdesztináció – Szikszótól, Csereháttól a Rakacai-tóig stb. – fejlődésével, kialakulá-

sával szakmailag szükségessé és célszerűvé válik. Vélhetően nem az ABA Egyesület szerepe, 

feladata lesz ennek menedzselése, ugyanakkor erősítője lehet mindazon turisztikai fejlesztési, 

fejlődési folyamatnak, melyek az első két „aktuális márkaépítő lépés” eredményeiként közép-

távon megjelennek majd. 

4. A turizmusmarketing stratégia programkeretei 

A marketingstratégia záró, operatív része az alkalmazandó marketing eszközöket, desztináció 

és vállalkozói, intézményi szintre javasolt marketing kampányok, megoldások számára öt stra-

tégiai programba rendezi. A program közös és egyéni marketingteendőket, megoldásokat, és 

az ahhoz szükséges kompetenciákat, erőforrás-igényeket is felvázolja.  
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7. ábra: A stratégia programkeretei  
Forrás: saját szerkesztés 
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TURIZMUSMARKETING STRATÉGIA 
 

III. TURIZMUSMARKETING STRATÉGIAI PROGRAMOK 

A marketingstratégiai programok kialakításában a térségi turizmusfejlesztési célok elérésé-

nek marketing-támogatásában arra törekedtünk, hogy ne csupán véletlen és ötletszerű, rövid-

távú aktuál-megoldásokat vonultassunk fel, hanem tudatos szakmai építkezéssel megala-

pozva, erős kompetenciákat, tartalmi-pozicionálási (márka) kereteket és komplex, ösz-

szehangolható szakmai beavatkozást lehetővé tevő együttműködési rendszereket élesz-

szünk fel, melyek majd jórészt gazdái is lesznek a szakterületi, funkcionális területeknek (ter-

mékfejlesztésnek, kommunikációnak).  

A stratégiai keret-programok mögött egy program-projekt háló jelenik meg. A megfogal-

mazottak mindegyike vélhetően nem fér bele az azonnal megvalósítható munkába, pláne, 

ha úgy gondoljuk, hogy mindegyikekben az ABA Egyesületnek, mint egy „desztinációs marke-

ting központnak” kellene realizáltatnia. De a megvalósíthatóságuk konkrét vizsgálata, tudatos 

előkészítése és a megvalósítók megtalálása, generálása, útjukra indításuk révén biztos, hogy 

magas sikerhányad érhető el. 

1. ABA – DESZTINÁCIÓ-MENEDZSMENT RENDSZER MEGERŐSÍTÉSE 

Az Egyesület, mint TDM rendszer kialakítására törekvő, szakmai feladatokat megvalósítani hi-

vatott, tudatos menedzselő szervezet működését az erőforrások oldaláról mindenképpen meg 

kell erősíteni, a személyi, a kooperációs-menedzsment kompetenciák, mind pedig a pénzügyi 

erőforrások részéről, illetve a tevékenységek tervezettsége, a belső együttműködést biztosító 

bizalom, tudás és aktivitások kiépítése oldaláról egyaránt.  

Az első stratégiai program középpontjában az ABA Egyesület szervezeti működésének meg-

erősítése áll, melynek keretében megoldandó: 

• főállású (TDM) marketing-média munkatárs, illetve projektszervező menedzser(ek) alkal-

mazása, akik fő feladata a stratégiai programok éves, aktuális lépéseinek leképezése és 

megvalósításának szervezése,  

• egy állandó szakmai (turisztikában-marketingben járatos) tanácsadó cég alkalmazása – a 

vezető TDM menedzser irányításával, megbízásai alapján) 

• a tagtoborzás, hatókör-szélesítés tudatos program-törekvés,  

• projekt-alapú működésre átállás, erre épülő finanszírozási modell és forrásszerzési prog-

ram, 

• a változtatásokat lekövető új működési szabályozás kialakítása. 

Éppen ezért a stratégiai program két fő részből – s azon belül több projektből - áll, úgymint 

1. alapozó stratégiai programrész, illetve 

2. belső marketing és kommunikációs programrész. 
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1. ABA – desztináció-menedzsment rendszer megerősítése 

1.1. Alapozó stratégiai programrész 

1.1.1. Desztinációs turizmusmarketing klub létrehozása és működtetése 

1.1.2. Marketing személyes és szervezeti kompetenciák, készségek fejlesztése program 

1.1.3. Turizmusmarketinget támogató szolgáltatói és tanácsadó hálózat kialakítása 

1.2. Belső marketing és kommunikációs programrész 

1.2.1. 
Térségi turizmus-nap – a turisztikai szektor érintettjeinek kooperációját, média-
kapcsolatait és a lakosság elfogadó-együttműködő képességét erősítő program 

1.2.2. Elégedettségmérési és minőségbiztosítási rendszer elemek bevezetése  

1.2.3. Térségi turisztikai elismerések, díjak alapítása 

1.2.4. Zárt, online csoport létrehozása, működtetése, tartalom-menedzsment  

1.2.5. Desztináció-építés és menedzsment – partneri-területi háló, hálózat építése 

 

1.1. Alapozó stratégiai programrész 

• Az alapozó stratégiai programok célja, hogy kialakuljon a térségben, a desztináció-

ban a – fejlesztéseket és működést támogató - marketing tevékenységet értő, azt fel-

használni és azt művelni tudó, akaró, elkötelezett személyek és szervezetek köre. 

• Az alapozó programok megvalósítása „független” a konkrét turizmusmarketing straté-

gia tartalmától, a szakszerű marketingtevékenységhez szükséges állapotot akarnak 

megvalósítani, ugyanakkor 

• alapvetően tudják majd segíteni a stratégia realizálását, megértését és az az alapján 

való aktív tevékenység sikerességét.  

A program céljait az alábbi projektekkel tartjuk megvalósíthatónak:  

1.1.1. Desztinációs turizmusmarketing klub létrehozása és működtetése 

Cél és tartalom: A program feladata, hogy kialakuljon a térségben a térségi, a települési, a 

vállalkozásoknál, civil szervezeteknél a turizmusmarketing szakmaterületen tevékeny-

kedők együttműködéshez nélkülözhetetlen laza keret, mely hatékony megvalósításokat, új 

ötleteket generálhat. A klub megvalósításának módja lehet, hogy a tagság, illetve az érdeklődő 

belső-külső szakemberek számára közvetlen felhívással élünk, pl. egy facebook közösség 

(zárt csoport) szervezése, szakmai oldal létrehozása révén is. A klubtagok kölcsönösen meg-

ismerik egymást, tapasztalatokat cserélhetnek, együttműködés generálódik mind offline, mind 

pedig online dimenzióban. Bizonyos rendszerességű személyes találkozó (pl. havonta) külön-

böző helyszíneken célszerű. A Klub nem jelent jogi szerveződést, laza közösség az Egyesüle-

ten belül, ugyanakkor fontos, hogy rövid idő után kikristályosodjon, hogy kik, mely szervezetek 

érdekeltek ennek mozgatásában.  

Indokoltság-igény: Az egyéni, az intézmények, vállalkozások saját marketingmunkája jelen-

tősen hatásosabb, gazdaságilag, finanszírozásában is hatékonyabb, összességében 
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eredményesebb lehet az azt támogató közös, vagy éppen időben, stílusban stb. összehangolt 

– egymást nem zavaró – más szervezetek marketingjével. 

Érintettek: Önkormányzatok, szakmai-kulturális-sport szervezetek, érdekelt vállalkozások, ok-

tatási intézmények, civil szerezetek és munkatársaik, önkéntesek  

Koordinátor: ABA Egyesület + projektgazda 

Indikátor – mérés: a Klub létrehozása, résztvevő személyek száma, klub-rendezvények 

száma, közös kezdeményezésű ötletek száma, megvalósult közös, részben közös marketing 

kezdeményezések, alkalmazott eszközök száma 

Időzítés: 2021. őszén célszerű elkezdeni a szervezését 

Finanszírozás: közvetlen finanszírozást első körben nem igényel, a rendezvényeket-összejö-

veteleket, megbeszéléseket, meghívott vendégek részvételét a „vendéglátó szervezet” bizto-

sítja, a marketing-akciók, eszközök megvalósítása az egyesületi, pályázati, illetve az adott kez-

deményezés üzleti modellje alapján történik.  

1.1.2. Marketing személyes és szervezeti kompetenciák, készségek fejlesztése program 

Cél és tartalom: a marketing (de érdekeltség esetén nem csak a marketing) szakterületi (ve-

zetői és operatív, végrehajtó) tudás, képességek, készségek, kompetenciák tudatos, célzott 

fejlesztése – a tevékenység sikerének alapfeltétele, ezért egyetemi és szak- és felnőttképző 

helyekkel való együttműködés révén egy sokelemű, indulásként egy éves (2022-re szóló) 

képzési, tréning, workshop program generálása célszerű. Megvalósítás lépései: (1) Kép-

zési igények előzetes felmérése a tagoknál - Szakmai oktatási-képzési háttér-együttműködé-

sek kialakítása; (2) Képzési ajánlatok, programjavaslatok begyűjtése; (3) A képzési finanszíro-

zási feltételeinek koordinációja (pályázati lehetőségek, szervezeti és személyes hozzájárulá-

sok regisztrálása; (4) Képzések idő és helyszín-tervének kialakítása, lebonyolítása (ez lehet 

egyszerű beiskolázás ösztönzése, vagy a térségbe szervezett tanfolyam, kurzus stb.).   

Indokoltság-igény: a szakmailag megalapozott marketing-tevékenységek egyik akadálya, 

hogy relatíve kevés szakember dolgozik a területen, turizmus, nonprofit (kultúra, stb.) téren, 

marketingben, egyáltalán a turisztikai terület szakmai, funkcionális terepein, ezért a képzettség, 

kompetencia és az aktuális feladat-megoldási tudás növelése szükséges. 

Érintettek: Önkormányzatok, szakmai-kulturális-sport szervezetek, érdekelt vállalkozások, ok-

tatási intézmények, civil szerezetek és munkatársaik, önkéntesek 

Koordinátor: ABA Egyesület + felnőttképzési partner  

Indikátor – mérés: az intézményes képzési kapcsolatok száma, a projektben (az éves képzési 

tevékenységben) résztvevő tagok, személyek száma, elvégzett kurzusok, tanfolyamok stb. 

száma   

Időzítés: 2021. őszén célszerű elkezdeni a szervezését 

Finanszírozás: a képzési igények felmérése, együttműködések kiépítése közvetlen finanszí-

rozást nem igényel, (esetleg szakértő bevonása lehet indokolt), a szak- és felnőttképzési tör-

vényre épülő kormányrendeletek, az új EU 2021-27-es ciklus pályázati elemei mind bőséggel 

tartalmaznak majd egyéni (ösztöndíjas konstrukciók), s szervezeti képzéseket, s előnyös 
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finanszírozási feltételeket, adott esetben személyes (vagy egyesületi önrész) hozzájárulást igé-

nyelhet.  

1.1.3. Turizmusmarketinget támogató szolgáltatói, s tanácsadó hálózat kialakítása 

Cél és tartalom: a cél, hogy legyenek a szakmai együttműködési rendszerben olyan marketing 

és más szakma-területi szolgáltató vállalkozások (tervezési, szervezési, kommunikációs és ér-

tékesítési, jogi, műszaki stb.), melyek ismerik a szakterületi törekvéseket, a térség turisztikai-

marketing feladatait és érdekeltek az abban való részvételben. Konkrét feladat: a potenciális 

partneri kör listájának elkészítése, majd a térségi fejlesztési programokat bemutató rendez-

vény(ek) szervezése, a potenciális partnerek meghívása, „szolgáltatói térkép” és konkrét szer-

vezeti lista, regisztráció készítése a lehetséges együttműködési területekről. Célszerű rangsort 

is meghatározni, adott esetben kiválasztani az egyes szakmai-területek „vezető szolgáltató-

tanácsadó partnereit”. 

Indokoltság-igény: Egy ilyen helyzet jelentős mértékben meg tudja könnyíteni a TDM, az 

Egyesület szakmai reagáló képességét, annak gyorsaságát és erejét, mind a közösségi, mind 

pedig egyéni vállalkozói szinten.  

Érintettek: Önkormányzatok, érdekelt „saját” turisztikai vállalkozások, szerezetek és munka-

társaik, potenciális térségi és térségen kívüli szakmai szolgáltatók 

Koordinátor: ABA Egyesület + projektgazda szakértő 

Indikátor – mérés: az intézményes potenciális, illetve aktuális kapcsolatok száma, együttmű-

ködési megállapodások, a projektben, fejlesztésekben, rendezvényeken, kampányokban stb. 

résztvevő szolgáltatók száma, költségek és eredmények összehasonlító mérése, kimutatása 

Időzítés: 2021. őszén célszerű elkezdeni a szervezését 

Finanszírozás: a hálózat szervezése első körben az általános működési tevékenység és költ-

ségei által finanszírozható, a konkrét szolgáltatói igénybevétel kiemelt esetekben a tagdíjból, 

de alapvetően a megvalósuló projektek költségvetéséből finanszírozandó.   

1.2. Belső marketing és kommunikációs programrész 

Mint a trendek áttekintéséből tudjuk, a belső marketing és különösen annak a kommuniká-

ciós feladatai az alapvető működési hatékonyság kritériuma. Fő feladata, hogy a turiz-

mustudatosság, a marketinggondolkodás, a turizmus-specifikus, szakmai know-how elterjesz-

tése, s az azok szakmai betartását biztosító rendszer kialakítása a turista-elégedettséghez, a 

jó kínálat kialakításához és annak megismertetéséhez. Elengedhetetlen az üzleti, önkormány-

zati, civil szervezeti és lakossági kooperációkészség megerősítése, azaz a turizmus rend-

szere térségi működtetését „olajozó” megoldások alkalmazása. A marketing ezen része 

egyértelműen közösségi, azaz a TDM, az Egyesület által koordinálandó feladat.  

1.2.1. Térségi turizmus-nap – a turisztikai szektor érintettjeinek kooperációját, média-

kapcsolatait és a lakosság elfogadó-együttműködő képességét erősítő program  

Cél és tartalom: A turizmus világnapja szeptember 27., mely alkalmas lehet egy térségi (a 

jelenleg és potenciálisan érintett településeken is megjelenő) turisztikai nap rendezésére is, 

annak érdekében, hogy a lakosság, mint együtt-élő „turizmus-szereplő”, mint potenciális 
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munkavállalók, mint potenciális „beszállítók”, illetve turisztikai vállalkozók megismerjék a szek-

tor működését, nyitottságát, lehetőségeit. Különösen alkalmas lehet egy ilyen „nyitott ajtók nap-

jaként” is működő rendezvény-sorozat a fiatalokkal, általános és középiskolásokkal való kap-

csolatfelvételre is, a turizmusban megjelenő szakmák, feladatkörök, beosztások bemutatására, 

valamint a vállalkozói sikerek ismertetésére. E nap a desztináció szakmai vállalkozásai szá-

mára is szervezendő közös program tapasztalatcsere, jó példák megismerésnek rendezvénye 

lehet, melyet a média meghívásával, együttműködésével lehet külső hatásában növelni, akár 

az önkormányzati, kormányzati, politikai szereplők, szakmai-tudományos szövetségek, mint 

partnerek irányába. 

Indokoltság-igény: A szektor térségbeli vonzerejének növelése nemcsak keresleti, hanem pl. 

munkaerőpiaci oldalról is indokolt, s a döntéshozó, település- és cégvezetői támogatások mel-

lett, érdemes megmutatni a működés szépségeit-nehézségeit egyaránt, s kicsit a kulisszák 

mögé is engedni a leendő partnereket, avagy potenciális beruházókat egyaránt. 

Érintettek: Szlovákiai szakmai partnerek, önkormányzatok, érdekelt „saját” turisztikai vállalko-

zások, szerezetek és munkatársaik, térségbeli lakosság, fiatal generáció, potenciális munka-

vállalói kör, érdeklődő befektetők,  

Koordinátor: ABA Egyesület + projektgazda 

Indikátor – mérés: a turizmus nap megrendezése, résztvevő saját vállalkozások, tagok 

száma, rendezvényen résztvevők (cégek, lakosság, diákok stb.) száma, a program hatásainak 

nyomon követése, (megkérdezések) hatások, ismertség, szakmai eredmények, versenyképes-

ség alakulása, 

Időzítés: 2021. őszén (szept. 27) megpróbálható az első „kóstoló” rendezvényi nap szerve-

zése. 

Finanszírozás: a hálózat szervezése első körben az általános működési tevékenység és költ-

ségei, tagok „természetbeni hozzájárulásai” által finanszírozható, a konkrét külső szolgáltatói 

igénybevétel kiemelt esetekben a tagdíjból, de alapvetően a megvalósuló rendezvények 

szponzori támogatást is generálhatnak.   

1.2.2. Elégedettségmérési és minőségbiztosítási rendszer elemek bevezetése 

Cél és tartalom: a turizmus rendszerének minél több eleme esetében, folyamatosan biztosí-

tani kell a vevők, a turisták, a vendégek, a látogatók véleményének a megismerését, mérését. 

Lehetőleg minden tagnál legyen kötelező elvárás, hogy használjon elégedettségmérő kérdő-

ívet, papír alapon vagy utólagos elektronikus módon, illetve biztosítsa a vélemények, a vissza-

jelzések lehetőségét a hatóságilag kötelező megoldásokon is túl, s működjön az azokra történő 

közvetlen visszajelzés, s a minőséget javító ún. elégedettség-menedzsment gyakorlata.  A pro-

jekt keretében ezen módszertanok kialakításának szakmai támogatását kell megszervezni, il-

letve a közös tapasztalatok leszűrésének, a szükséges közös intézkedésék kidolgozásának a 

lehetőségét. 

Indokoltság-igény: Ez a gyakorlat egyrészt minden egyéni szereplő érdeke, egyéni sikerének 

is fontos eszköze, másrészt a rosszul, hibásan, vagy csalárd módon működők rombolják a 

desztináció iránti bizalom, a márka felépítés lehetőségét igy a közösség, az Egyesület 



 

 21 

egészének, a korrekt szolgáltatók presztízsét, üzletét egyaránt. A vevők, turisták – akik ugye 

egyre kritikusabbak – pedig elvárják a rendszer működését.  

Érintettek: vendégek-turisták-látogatók, saját tagok, vállalkozások, minden térségbeli turiszti-

kai és kapcsolódó vállalkozás, szakmai szervezetek  

Koordinátor: ABA Egyesület + projektgazda 

Indikátor – mérés: elégedettségmérést (és esetleg) tudatos elégedettség-menedzsmentet 

végző szereplők száma, szakmai képzések és tanácsadások száma a gyakorlat elterjedését 

ösztönzendő, panaszok és elismerő vélemények, kritikus esetek száma, közös tapasztalat-

csere megvalósítása, egyesületi-desztinációs szintű intézkedések 

Időzítés: előkészületek elindulása a szervezeti, személyi, módszertani feltételek megterem-

tése után, célszerűen 2022 évi szezontól,  

Finanszírozás: egyéni vállalkozói, szolgáltatói, egyesületi saját vagy pályázati források   

1.2.3. Térségi turisztikai elismerések, díjak alapítása  

Cél és tartalom: az egyesület tagjai, partnerei, támogatói jó gyakorlatának megismertetése, a 

legjobb munkatársak közösségi szintű elismertetése érdekében egy díjazási rendszer kialakí-

tása, előzetesen meghirdetett tevékenységekre (az év … szállásadója, étterme, idegenveze-

tője, pincére, helyi terméke, turistabarát önkormányzat stb)., a térségre meghatározó befolyás-

sal bíró új megoldások, sikerek elismerésével, pályázati, ajánlási rendszerrel és/vagy szakértői 

zsűri kiválasztással.  

Indokoltság-igény: a díjak, a különböző elismerések nemcsak pótlólagos motivációt jelente-

nek, de ha folyamatosan – akár játékos formájú – vendégértékelésekre, véleményekre, ellen-

őrzésekre is épülnek, a „minőségbiztosítási rendszer” sajátos elemét képezhetik.  

Érintettek: vendégek-turisták-látogatók, saját tagok, vállalkozások, minden térségbeli turiszti-

kai és kapcsolódó vállalkozás, szakmai szervezetek  

Koordinátor: ABA Egyesület + projektgazda 

Indikátor – mérés: a megalapított díjak, elismerések száma, a rendszerben résztvevők köre, 

sajtóvisszhang, a közvélemény megítélése, elégedettségmérés eredmények javulása. 

Időzítés: meghirdetés 2022 elején az évre, díjkiosztás az évvégi zárórendezvényen 

Finanszírozás: saját egyesületi forrás, külső szakmai szervezetei, szponzori támogatás 

1.2.4. Egyesületi tagság zárt, online kommunikációs felület létrehozása, tartalom-me-

nedzsment  

Cél és tartalom: a folyamatos kommunikációs lehetőség biztosítása a tagok között, mely a 

közösségi média (facebook, linkeden stb.)  a tartalmak megosztására, (pl. drive), majd pedig 

egy megújult honlap, regisztrációhoz kötött (intranet jellegű) felületén. 

Indokoltság-igény: a gyors tájékoztatás, s az abból eredő összehangolás, tartalmak megosz-

tása, közös fellépés lehetősége minden tag és a térség fejlődése szempontjából is hasznos,  

Érintettek: egyesületi tagok, belépés-csatlakozás előtt állók, külső támogatók köre,  
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Koordinátor: ABA Egyesület + marketingmenedzser 

Indikátor – mérés: a zárt kommunikációban résztvevők száma, használati gyakoriság, ebből 

származó szakmai és üzleti eredmények száma, mennyisége. 

Időzítés: azonnali, a jelenlegi kapcsolattartási gyakorlat továbbfejlesztésével, 

Finanszírozás: nem igényel különösebb finanszírozást, a második lépésben a honlapfejlesz-

tési költségekbe kell beépíteni. 

1.2.5. Desztináció-építés és menedzsment – tagsági + partneri-területi hálózat építése  

Cél és tartalom: az Egyesület tagságának növelése, a desztináció-menedzsment tevékeny-

ség alapjainak kiszélesítése, új települések, kistérségek bekapcsolása, a közvetlen turisztikai 

szolgáltatókon, önkormányzatokon túlmutatóan beszállítói, kapcsolódó szolgáltatók és civil 

szervezetek révén. A marketing stratégia alapján a TDM-szerű működés újragondolása, s a 

bővítéssel összefüggő, azt támogató új működési szabályzatok, folyamatok kidolgozása. Pro-

jekt-alapú működési, motivációs, érdekeltségi rendszer kialakítása a tagság mozgósítására, 

aktivitásának növelésére. A projektalapú működés lényege, hogy bizonyos témák, feladatok 

megoldására a tagság, illetve külső partnerek bevonásával „hálózat létrehozása, működtetése” 

egy egyedileg a projekt számára kialakított „üzleti-működési modell” mentén. A projekt támo-

gatására célszerű külső tanácsadó bevonása. 

Indokoltság-igény: az alapozó programok előző projektjei által megerősített szakmai, szemé-

lyi kompetenciák révén az Egyesület, mint TDM munkaszervezet tevékenységének fejlesztése, 

módszertanának, új rendjének kialakítása nélkülözhetetlen, hogy valós és hatékony támoga-

tást tudjon nyújtani a tagoknak, minden tagnak – a versenysemlegesség alapelveinek betartá-

sával.  

Érintettek: az Egyesület jelenlegi és potenciális tagjai, partneri, támogatói köre,  

Koordinátor: ABA Egyesület vezetése 

Indikátor – mérés: a tagság számának alakulása, térségi hatókör bővülése, új működési rend 

kialakítása, projektalapú működési modellek létrejötte, számok alakulása, egyesületi bevéte-

lek, programok, hatókör, befolyás növekedése. 

Időzítés: a rendszer kidolgoztatása, megvalósítási lépések előkészítése, elfogadtatása után 

indulás 2022 szeptemberétől. 

Finanszírozás: tagdíj, pályázati forráslehetőségek, érdekelt tagok külön projekt-hozzájáru-

lása. 
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2. MÁRKA-TEREMTÉS ÉS MÁRKA-PORTFÓLIÓ TERVEZÉSE, ÉPÍTÉSE (CI – AR-
CULAT) 

A márka (pl. egy termékmárka technikailag olyan jelek (név, jel, forma stb.), melynek kommu-

nikációs célja az azonosítás és a másoktól való megkülönböztetés, ugyanakkor tartalmi-

lag a márka genetikai program, meghatározza annak értékeit, értelmét és jelentését adja, a 

vállalati működés fókusza, amennyiben fenntartása köré szerveződnek a vállalati feladatok. 

A márkázás során alapvető törekvésünk, hogy beazonosítsuk azokat a tényezőket, sajátos-

ságokat, erősségeket, versenyelőnyöket, melyek az adott terület, hely identitását legin-

kább meghatározzák, másoktól megkülönböztetik, beazonosítják, majd ezt megismertessük, 

tudatosítsuk, elfogadtassuk, így amikor meghalljuk a terület nevét, a hozzá tartozó üzenetet 

már kialakult, s könnyen felidézhetővé válik annak értéke, vonzereje, a pozitív megítélést 

megerősítve. A márka technikai, formai és tartalmi egységének megközelítését fogaduk el, 

hiszen a kommunikációs eszközeinek, üzeneteinek, szlogenjeinek használata a „kínálat, ter-

mékfejlesztés tartalmi elemeit” kell felépítenünk, mindazt, ami az adott desztináció, település 

„termékének” értelmét, vonzerejét adja, mint a márka-építés alapját. 

Ebből következően a márkaépítés lényegi elemei – a megvalósítandó tartalmi és kommuniká-

ciós feladat:  

• Relevancia: Megfelelő „márkaígéret”, „márkamag” (sajátosságok, erősségek, verseny-

előnyök) kialakítása 

• Előny: „Differenciálás” a versenytársakhoz képesti megkülönböztetés irányába formá-

lás, kiemelés 

• Teljesítés: Az ígéret „beváltása” – mindezen teljesítmények megvalósítása, ténnyé for-

málása 

• Jelenlét: a márka „ismertségének” megteremtése, kommunikációs támogatás 

• Kötődés: „Lojalitás” kialakítása – teljesítmény-elégedettség garantálása és kötődések 

erősítése 

A térségben nem egy márka teremtése szükséges, hanem a desztináció turisztikai rendsze-

rét képező települések, turisztikai helyszínek, konkrét vállalkozások esetében is lépni kell, ösz-

szehangolni kell, s minden olyan esetben, ahol az lehetséges, arculati és identitás szinten is 

egymást erősítő, egymásra utaló, emlékeztető megoldásokat kell kidolgozni a program, a pro-

jektek megvalósítása során. 

Cél és tartalom: a négyszintű márka-portfólió struktúrájának kidolgozása és konkrét megva-

lósítása márka-építő fórumok szervezésével. A fórumok – tartalmi és arculati, grafikai és 

kommunikációs üzeneti vonatkozásban egyaránt – a közös márkák, a kétlépésű desztináció 

márkák, a településmárkák ügyét kell, hogy irányítsák, különösen segítve a települések po-

zícionálását. Célszerű szakmailag segíteni a turisztikai termékek, attrakciók önálló márkává 

fejlesztését is, annál is inkább, mert azoknak éppen az előző két szint kereteibe célszerű illesz-

kedniük. A vállalkozások, saját érdekeltségű szervezetek a saját marketing érdekeik mentén 

fognak illeszkedni a márka-portfólióba. A projekt megvalósítása célszerűen szakértői, tanács-

adói támogatást igényel. A márkaépítkezés során célszerű az egyes „márka-menedzserek” 

klubját is definiálni, működtetni, annak érdekében, hogy a közös imázs-építő marketing 
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programba mindezek jól illeszkedjenek, akár közös pályázati források megszerzésében is 

együttműködjenek. 

 

2. Márka-teremtés és márka-portfolió tervezése, építése (CI – arculatok) 

2.1. Desztináció-márka  

2.1.1. „Sztorik Zemplén csücskében”   

2.1.2. „Sztorik találkozása” – desztináció Abaúj és Zemplén találkozásában 

2.2. Településmárka(k) – mint turisztikai találkozóhelyek/látogatóközpontok 

2.2.1. Telkibánya, Vizsoly, Abaújszántó, Boldogkőváralja … 

2.3. Termék-márka (rendezvény, turisztikai attrakció … 

2.3.1. 
Egyedi-értékek/attrakciók (Boldogkő vára, Regéci vár, Gönci barack, Abaúji szőt-
tes, Íjász-verseny … 

2.3.2. 

Rendezvények Abaújszántó (Ivó-Nap, Motoros Találkozó, Szántói Napok, Cimbal-
mos Fesztivál, Szüreti Nap, Autós Fesztivál), Boldogkőváralja (Borverseny és Pá-
linkamustra, Csülkös Pálinkás Nap, Boldogkői Várjátékok, Gönci Barack Vígas-
ság), Gönc (Pálinkafesztivál), Hidasnémeti (Hidasi Napok), Mogyoróska (Főzőver-
seny) és Telkibánya (Nyári Kulturális Napok) 

2.3.3. Turisztikai termék/kínálati csomag márkázása (kínálat rendszerének márkái) 

2.3.4. Helyi-termékmárka rendszer – desztináció piaca projekt 

2.4. Szervezetek, vállalkozások márka-építése  

2.4.1. Hotel VécseCity (Sardagna-kastély), Bestillo Pálinkaház, Molnár családi gazdaság 
(Gönc) 

 

Indokoltság-igény: a turisták helyszín, desztinációválasztási döntései alapvetően márka- és 

imázsalapúak. E nélkül kevésbé lehet a piaci lehetőségeket befolyásolni. Ez a márka-tudatos-

ság lehet az alapja a desztináció imázs-kommunikációjának és konkrét értékesítési kampánya-

inak is. 

Érintettek: az Egyesület jelenlegi tagjai, partneri, támogatói köre  

Koordinátor: ABA Egyesület + projektgazdák 

Indikátor – mérés: fórumok létrejötte, együttműködők köre, életre keltett márkák száma, már-

kák ismertsége, értékesítési adatok alakulása  

Időzítés: 2022-től folyamatosan, addig felkészülés 

Finanszírozás: tagdíj, közvetlen érintettek hozzájárulása a márkaépítési alaphoz, pályázati 

források  
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2.1. Helyi termék védjegy és termelési rendszer kialakítása  

Cél és tartalom: A helyi termékek helyben megtermelt vagy összegyűjtött alapanyagokból, 

helyben kialakult eljárások (receptek) alkalmazásával, többnyire kisüzemi keretek között elő-

állított, esetleg csomagolásukban is helyi anyagokat, helyi kulturális elemeket felhasználó, ily 

módon a hely sajátosságait megjelenítő termékek. Másrészről a helyi munkaerővel a helyi 

– kb. 50 km sugarú körön belüli – lakossági igényeket kielégítő termékek sorolhatók ebbe a 

körbe. A helyi termékek lehetnek élelmiszerek (feldolgozás nélkül vagy feldolgozott formában), 

egyéb mezőgazdasági termékek (pl. virágok) vagy kézműves termékek. Szerepüket elsősor-

ban a vidék-, gazdaságfejlesztés szempontjából szokták kiemelni. A helyi termékek ilyen szem-

pontból több, térségi szintre bonthatók: (1) belső piac ellátása és önellátás; (2) a belső piac és 

a térségbe látogatók igényeinek kielégítése; (3) külső piacra előállított termékek (egyedi, exk-

luzív termékek). Minden helyi termékhez tartozik azonban egy helyi történet is…  

A helyzetelemzésben bemutatott trendek, megváltozott fogyasztói szokások, vásárlási és uta-

zási döntések azonban a turisztikai hasznosításukat is előtérbe helyezték. Főként a slow turiz-

mus, a kulturális – kreatív – gasztronómiai turizmus esetében lehet rájuk építeni, akár egyedi 

termék, ajándék, akár rendezvény, akár pedig tematikus út szinten. Szélesíti a térség turisztikai 

kínálatát, erősíti a térségi identitást, arculatot formál, adott esetben a térséget azonosító szim-

bólum-rendszerbe is beépíthető (pl. Dél-Tirol és alma).  

A térségben kiemelkedő helyi termék a gönci barack, mely hungarikum is. Erre ráépülve már 

találkozhatunk termékekkel és rendezvényekkel, elsősorban Boldogkőváralján és Göncön. E 

mellett jó kezdeményezések vannak helyi termelőknél, gazdáknál, amelyekre adott esetben 

már programokat is építenek. Ezeket kell összefognia és koordinálnia egy komplex helyi ter-

mék programnak, mely átfogó célja lehet: „A helyi termékek és szolgáltatások fogyasztásának 

tartós növekedése”. Az ehhez kapcsolható lehetséges alprogramok (pl. fogyasztói tudatosság 

erősítése, a helyi termelők versenyképességének növelése, helyi értékesítési hálózat kialakí-

tása, hatékony gazdasági működés, oktatás és képzés a helyi termelők részére, stb.) közül a 

fokozottabb turisztikai célú hasznosítás alprogramját emeljük ki.  

(1) Átfogó helyi termelői és termék kataszter létrehozása, az adatbázis folyamatos fris-

sítése, napra készen tartása 

(2) Szemléletformálást támogató és segítő szakértői hálózat kialakítása 

(3) Helyi termelők hálózatba szervezése 

a) Képzési programok rendszerének kidolgozása 

(4) Helyi termékek értékesítési rendszere (lásd az 5. programot is) 

a) közös kommunikációs program kidolgozása 

b) boltokban, polcokon történő értékesítés – helyi lakosoknak és turistáknak 

c) kiemelt turisztikai attrakcióknál történő értékesítés (kvázi ajándéktárgy) 

d) turisztikai szolgáltatóknál történő értékesítés (pl. szálláshelyeken beépítve az 

ételkínálatba, helyi vendéglátóhelyek kínálatába) 

e) online értékesítés, majd végül webshop.  

(5) Védjegyrendszer kialakítása 

a) Védjegykritériumok meghatározása 

b) Arculati elemek, kézikönyv 
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c) Termékek és termelők, előállítók, szolgáltatók minősítési kritérium-rendszeré-

nek kidolgozása 

d) Védjegy-kommunikációs program kidolgozása 

(6) Visszacsatolás, monitoring (folyamatos feladat, éves értékeléssel) 

Indokoltság – igény: A térség már ma is rendelkezik helyi vezértermékkel, ez a hungarikum-

nak is nyilvánított gönci barack. Örvendetes egyéb kezdeményezések, porták, gazdák is meg-

jelentek a térségben, nem beszélve arról, hogy a térség Abaújszántó révén a tokaji világörökégi 

borvidéknek is része. Az aktuális fogyasztói és turisztikai trendek alapján a helyi termékek nép-

szerűségét és keresettségét a turizmusban is hasznosítani kell.  

Érintettek: egyesületi tagok (önkormányzatok, szolgáltatók, termelők, gazdák, vállalkozások-

üzemek), együttműködő partnerek, határon túli kapcsolódó termékek előállítói, szakértők 

Koordinátor: ABA Turisztikai Egyesület + külső szakértő(k), projektgazdák  

Indikátor – mérés: létrejött helyi termékek száma, értékesítésbe bevont helyi termékek száma, 

védjegyezett termékek száma 

Időzítés: 2022 év elejétől folyamatosan, addig elő- és felkészülés 

Finanszírozás: az első fázisok nagy forrásbevonást nem igényelnek, egyesületi források, tag-

díjak, helyi termék-előállítók támogatása (szakmai és szponzoráció) + pályázati lehetőségek 

célzott felhasználása.  
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3. MARKETING-ORIENTÁLT KÍNÁLAT-FEJLESZTÉS  

A termék-portfólió a marketing-mix egyik alapeleme. Az abaúji térség turisztikai kínálata ma is 

sokszínű, érdemes a kínálatot olyan termékekbe, termékcsoportok rendezni, melyek marke-

ting-eszközökkel jól megtámogathatóak, az interpretációs technikák folyamatosan alakíthatók 

az aktuális trendeknek megfelelően.  

 

A kínálat marketing-orientált, marketinggel támogatandó fejlesztését négy alprogramba szer-

veztük: 

• Az egyedi termékek programok célja, hogy kiegészítő szolgáltatásokkal és új interp-

retációs módszerekkel megerősödjenek a meglévő, kiemelt termékek, elsősorban a kul-

turális, történelmi látnivalók, attrakciók, a kialakulóban lévő gasztronómiai kínálat. 

• Az egynapos programok – bár hosszú távon cél a vendégszám emelkedése is, ven-

dégéjszakák növelésével és generálásával – továbbra is meghatározóak a térségben, 

elsősorban a közeli desztinációkból érkező, kiránduló turisták, illetve a közeli desztiná-

ciókban nyaralók száma, mely utóbbiak egynapos látogatásra ösztönzendők.  

• A rendezvénykínálat gazdagítása mind az egynapos, mind pedig a több napos tartóz-

kodást támogatja. A korábban ismert és „bejáratott” rendezvények újraindítása, frissí-

tése, a nagyobb fesztivál-jellegű események mellett új, kisebb programok generálása 

is cél lehet.  

• Érdemes tovább gondolni a nemrégiben kidolgozott, helyi hagyományokra és kézmű-

vességre épülő programcsomagokat, azok hatékony megvalósítását előkészíteni, il-

letve új, tematikus út formába „csomagolni” a kínálat egy részét, mely marketinggel, 

online értékesítési eszközökkel jól megtámogathatóak.  

A program céljait az alábbi projektekkel tartjuk megvalósíthatónak:  

3.1. Egyedi termékek - a meglévő termékkínálat teljessé tétele 

A legismertebb településekhez és vezér-attrakciókhoz kapcsolódó kínálat megtartása és fej-

lesztése alapvető érdeke a térségnek. ezekre épülnek a kis-desztinációs marketing és márka 

3. Marketingorientált kínálat-fejlesztés 

3.1. Egyedi termékek – a meglévő kínálat teljessé tétele 

3.2. Egynapos programok 

3.3. Rendezvények 

3.3.1. A meglévő rendezvények fejlesztése 

3.3.2. Új, kisléptékű rendezvények, események generálása  

3.4. Több napos program-csomagok  

3.4.1. A 13 egyedi hagyományőrző programcsomag interpretációs fejlesztés 

3.4.2. „Sztorik völgye” (kis)térségi kulturális tematikus út létrehozása, mint új termék 
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programok is, így ezek „komplettírozása” fontos része az egész stratégiának. A turisztikai ter-

mék nem más, mint sok-sok szolgáltatás halmaza, melyek együttesen a turisták valamennyi 

igényét kielégítik. Így célszerű a termékeket aszerint vizsgálni, hogy a felmerül(het)ő igények 

szempontjából teljes-e a szolgáltatási kör, vagy sem. Ezek szolgáltatások összessége hatá-

rozzák meg a turista elégedettségét, és végső soron a teljes utazásával kapcsolatos élményeit.  

Cél és tartalom: A turisztikai termékek vonzerejét úgy kell bővíteni, hogy az a versenytársaktól 

jól megkülönböztethető legyen. Ennek fő eszközei az egyediség, az exkluzivitás, az aktuali-

tás, az elérhetőség, az autentikusság, a keresleti tendenciákhoz való alkalmazkodás, a 

biztonság, és nem utolsó sorban a kapcsolódó szolgáltatások megfelelő száma és minősége. 

Az egyedi termékek (fő attrakciók, szolgáltatások) esetében a termékmag az elemi szolgálta-

tás, az alapvető kínálati elem, attrakció (pl. egy vár, múzeum, étterem, túraútvonal), melyet a 

turista által elvárt szolgáltatások tesznek konkrét termékké. Megkülönböztető, extra vagy exk-

luzív szolgáltatásokkal tehetők ún. kiterjesztett termékké, sőt márkává, melyek az adott att-

rakció, termék, de az egész térség versenyképességét is növelik.  

Az alprogram célja a meglévő fő termékek szolgáltatásbővítése, hiányzó kiegészítő szolgálta-

tások kialakítása – például: ajándéktárgyak, túra- és idegenvezetés, hagyományőrzés, ké-

nyelmi szolgáltatások, információ és tájékoztatás, egyedi és kreatív interpretáció, interaktivitás 

lehetősége. A szolgáltatásbővítés szükséges lépései attrakcióként, termékenként: (1) jelenlegi 

szolgáltatási portfólió felmérése, (2) hiányzó szolgáltatások beazonosítása, (3) szolgáltatásbő-

vítés tervezése, prioritások és sorrend felállítása, (4) finanszírozási feltételek menedzselése, 

(5) realizálás. A projekt keretében javasoljuk, hogy külső és belső szakemberekből alakuljon 

egy „termék-team”, akik feladata a programhoz kapcsolódó egyesületi tagok kínálatának át-

világítása, javító tanácsok, javaslatok megfogalmazása. Különösen fontos a közös, többsze-

replős kínálat, szolgáltatáscsomag ilyen összefüggésekben történő tesztelése, értékelése. 

Indokoltság-igény: A termékmix a marketing központi eleme („mit marketingeljünk?”). A tu-

risztikai termék sok szolgáltatás együttese, melyet a turista vagy maga válogat össze, vagy 

kész csomagot, ajánlatot vesz igénybe. Ugyanakkor ami a turista számára „csak” egy rész-

szolgáltatás, az a térség számára a desztinációs termék része, a teljes térség megítélését be-

folyásolja. Cél a térség imázsának, jó hírnevének növelése a szolgáltatásminőség javítása ré-

vén.  

Érintettek: Önkormányzatok, termék-gazdák, szolgáltatók, tulajdonosok és üzemeltetők, helyi 

vállalkozások, bevonható potenciális új szolgáltatók  

Koordinátor: ABA Egyesület + teamvezető projektgazda 

Indikátor – mérés: létrejött új (teljesebb) szolgáltatások, szolgáltatáselemek száma, átvilágí-

tott kínálat száma, eredmények, értékesítési adatok, elégedettség értékek növekedése,  

Időzítés: 2021 őszétől folyamatosan 

Finanszírozás: önkormányzati, üzemeltetői, szolgáltatói források bevonása, pályázati lehető-

ségek célzott felhasználása. 
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3.2. Egynapos programok  

A külön kategóriaként megjelenő egynapos programok meglévő vagy új fejlesztési termé-

kek kínálata kell, hogy legyen. Alapvetően ún. garantált programokként való kínálatuk teszi 

szükségessé a kiemelésüket. Ezen egynapos garantált programok feladata, hogy adott idő-

pontban, adott helyen igyekezzen „összegyűjteni” a szűkebb, tágabb turisztikai térségben, 

desztinációban itt tartózkodó turisták egy körét. Jellemzően ilyen lehet egy várban heti rend-

szerességgel tartandó nagyobb bemutató, egy jelentősebb „piaci-vásári attrakció helyi termé-

kek mérvadó kínálatával, pálinka- és borkostolás, avagy egy rendszeres esti szabadtéri „film-

vetítés”, „koncert” stb. kapcsolódó exkluzív vendéglátással stb.  

Cél és tartalom: a projekt feladata, hogy a „egyedi-termék-team” belső és külső szakértői csa-

patlétrehívásával, az egyesületi tagság részvételével létrejöjjön – különösen a fő-, elő- és utó-

szezonhoz igazított, tematikusan felépített, aktuális lehetőségekre reagáló egyedi, garantált 

termékkínálati „csomag”. Erre a kínálatra célzott marketingkommunikációs, értékesítési kam-

pány is építendő. 

Indokoltság-igény: a hosszabb időt egy helyen töltő turisták keresik ez elérhető távolságban 

lévő egyedi, vonzó kínálatot, melyek jelentős látogató-turista megjelenést eredményezhetnek 

a fogadó terület számára, komoly vendéglátási, termék- és kulturális szolgáltatási árbevétele-

ket is generálva. 

Érintettek: Egyesületi tagság, partnerek, potenciális befektetők, „mozgó” vendéglátás, helyi-

termékgazdák, kereskedők, értékesítési és kommunikációs csapat, 

Koordinátor: ABA Egyesület + kiválasztott fejlesztő team projektgazda 

Indikátor – mérés: egyedi, garantált események száma, látogató-turista szám, bevételek, is-

mertségi-elismertségi mutatók, vendég-éjszaka generálás, új termékek és szolgáltatások meg-

jelenése,  

Időzítés: a 2022-es turisztikai idényre célszerű egy ilyen „csomag”, kínálat kialakítása, 

Finanszírozás: a szervezésbe esetleg bevonásra kerülő szakértők díjazása saját forrásból, 

vagy a projektben érintettek által finanszírozva, a megvalósítást a projekt-szereplők, pályázat, 

illetve szponzorok egyaránt finanszírozzák, 

3.3. Rendezvények   

A rendezvények, események egy térség turisztikai kínálatának fontos részei, önmagukban is 

marketing eszköznek tekinthetők. Jelen helyzetben a rendezvények az egyik legjobb lehetősé-

gei annak, hogy egy térség turizmusának új lendületet adjanak, különösen akkor, ha korábban 

már kedvelt, bevezetett rendezvényekről, fesztiválokról beszélünk. A nagyrendezvények kon-

centrált hatását kisebb események, új, például egy napos programok generálásával lehet nö-

velni és területileg kiterjeszteni. Fontos, hogy a térségben időben készüljön el a következő évre 

tervezett eseménynaptár.  

3.3.1. A meglévő rendezvénykínálat fejlesztése  

Cél és tartalom: Állandó és stabil rendezvénykínálat kialakítása, megtartása a térségben, 

építve a korábban már bevezetett és ismertté vált eseményekre (pl. Abaújszántó: Ivó Nap , 
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Cimbalmos Fesztivál, Szüreti Nap, Motoros Találkozó; Boldogkőváralja: Boldogkői Várjátékok 

(plusz garantált programok a várban), Gönci Barack Vígasság, Csülkös Pálinkás Nap, Borver-

seny és Pálinkamustra; Gönc: Pálinkafesztivál; gönci és vizsolyi vallási események). A rendez-

vénykínálat térbeli és időbeli koordinációja, „hiányzó”, a kiemelt településeken legalább évi egy 

nagy esemény alapítása, szervezése (pl. Telkibánya). A rendezvények szolgáltatási portfólió-

jának teljessé tétele (lásd 1. programrész).  

Indokoltság-igény: A rendezvények, fesztiválok a turistát legkönnyebben elindító, megmoz-

dító vonzerők, így célszerű ezekre is koncentrálni a térség kínálatának alakításakor. A mostani 

járvány utáni helyzetben különösen fontos a társaságra vágyás, közösségben történő igényes 

és élménydús időtöltés iránti igény kielégítése. A jó rendezvények stabil és lojális törzsvendég-

kört eredményezhetnek, akik ezeken az eseményeken túl is szívesen látogatnak a térségbe és 

ajánlják barátaiknak, rokonaiknak. A szabadidő hasznos eltöltésének egyik legjobb módja. 

Fontos, hogy a rendezvények a helyi jellegzetességeken alapuljanak, azokat autentikus módon 

mutassák be, ezzel egyedi élményt generáljanak.  

Érintettek: önkormányzatok, szolgáltatók, rendezvényszervezők, programgazdák + a kapcso-

lódó szolgáltatók, helyi vállalkozók  

Koordinátor: ABA Egyesület 

Indikátor – mérés: rendezvényeken résztvevő látogatók száma, jegybevételek nagysága 

Időzítés: folyamatos 

Finanszírozás: önkormányzati források, rendezvénygazdák saját és pályázati forrásai, közös 

marketingkommunikáció forrás-képzése, pályázati források célzott felhasználása  

3.3.2. Új, kisléptékű rendezvények, események generálása  

Cél és tartalom: A nagyrendezvények mellett, az év bármely szakában szervezhető valami-

lyen program, azonban fontos, hogy a térségre jellemző helyi termékekre, hagyományokra, 

történetekre épüljön (pl. „sztorizz velünk aratáskor”, „sztorizzunk kenyérsütés közben”). Így a 

szezonalitás hatása csökkenthető, míg az egyedi, különleges, akár személyre szabott élmé-

nyek, a biztonságos kisebb társaságban való hasznos időtöltés biztosítható. További egyedi-

ség kölcsönözhető a programoknak, ha a résztvevők nem csupán „szemlélődők”, hanem inter-

aktív a részvételük, aktívan közre is működnek. A helyi termékek, gasztronómia kifejezetten 

alkalmas erre – így a programokon keresztül sajátos termékfejlesztés is megvalósítható. A ki-

sebb, többnyire egynapos vagy hétvégi programokra alkalmasak: jeles napok, ünnepek; helyi 

híres szülöttek, személyiségek; szokások, hagyományok; családi és vallási ünnepek; helyi ter-

mékekhez kapcsolódó események (pl. szüret, gyümölcs-érés, -szedés, aratás és kenyérsütés), 

az élet eseményei (hagyományos lagzi, névnap), gasztro-porták, termék-sztorik.   

Indokoltság-igény: A megváltozott életvitel, fogyasztói és utazási szokások, interaktivitás 

iránti igény, új turizmusformák (pl. slow turizmus) bevezetése, a biztonságos egyéni élmények 

iránti kereslet növekedése 

Érintettek: önkormányzatok, attrakció-gazdák, helyi vállalkozók, szolgáltatók, termelők, az 

Egyesület tagjai  

Koordinátor: ABA Egyesület + külső szakértő(k) + projektgazdák 
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Indikátor – mérés: létrehozott új programok száma, a programokon résztvevő látogatók 

száma, bevételek nagysága 

Időzítés: folyamatos 

Finanszírozás: kezdetben jelentősebb forrásbevonás nélkül megvalósítható, szolgáltatók sa-

ját forrása, pályázati lehetőségek célzott felhasználása 

3.4. Több napos program-csomagok   

A programcsomagok hagyományos, utazási irodai értékesítése a közeljövőben kevésbé lesz 

népszerű, az érdeklődés csökken irántuk – legalábbis a belföldi utazások tekintetében. A cso-

magban kínálat szolgáltatások azonban – elsősorban a kényelem és a változó fogyasztói szo-

kások miatt – valószínűleg népszerűbbek lesznek, amennyiben online könnyen elérhetővé, 

foglalhatóvá válnak, s kiegészülnek az egyedi igényeknek megfelelő, személyre szabott válo-

gatás, „csomagolás” lehetőségével. Ennek marketing támogatását a későbbi programok tartal-

mazzák.  

3.4.1. A 13 egyedi hagyományőrző programcsomag interpretációs fejlesztése 

Cél és tartalom: A meglévő, közelmúltban kidolgozott programcsomagok nagyon szépen ösz-

szegyűjtik a térség ismert és kevésbé ismert látnivalóit, szolgáltatásait. Hagyományos értéke-

sítése csak szűk körben valószínűsíthető, ugyanakkor alternatív változatok, „leágazások” be-

építésével a célcsoportok szélesíthetők, elsősorban közösségek (pl. iskolai osztálykirándulá-

sok, nyugdíjas, hobbi közösségek) irányába. Az egyéni vendégek számára akkor válhat igazán 

vonzóvá, ha az ajánlatok konkrét szálláshelyekkel, bázishelyekkel is kiegészülnek, s megje-

lennek az adott szolgáltató ajánlatai között is (így pl. szálláskeresés során is megtalálhatóvá 

válnak). Az interpretáció tekintetében a „privát túrák” változat kialakítása, mely túravezetőt, a 

helyet jól ismerő kísérőket biztosít az érdeklődők számára, így az egyedi élménytartalom fo-

kozható. Ehhez képzési program társítható. Mindezek érdekében célszerű a fejlesztés és az 

értékesítés együttesen koordináló tagi és szakértői csapat, projektgazda-team létreho-

zása. 

Indokoltság-igény: A térség változatos kínálatát kihasználó, ugyanakkor egyéni, személyre 

szabott igények kielégítésére vágyó, különleges élményeket kereső utazók számának növeke-

dése, a biztonságra törekvés aktuális trendje, a változó utazási szokások indokolják az inter-

aktivitás és egyénre szabhatóság beépítését. Határon átnyúló bővítésre is alkalmas.  

Érintettek: Egyesületi tagok (helyi, környékbeli vállalkozók, turisztikai attrakciók üzemeltetői, 

tulajdonosai, helyi művészek, kézművesek, őstermelők, stb.), új vállalkozások, túravezetők 

Koordinátor: ABA Egyesület + projekt-team 

Indikátor – mérés: Foglalások száma, egyéni összeállítások, „csomagolások” száma, az 

igénybe vett 

Időzítés: 2021 őszétől folyamatosan  

Finanszírozás: Jelentősebb forrásbevonás nélkül megvalósítható + szolgáltatói források be-

vonása, pályázati lehetőségek célzott felhasználása  
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3.4.2. „Sztorik völgye” (kis)térségi, desztinációs kulturális tematikus út létrehozása, mint 

új termék 

Cél és tartalom: A tematikus útvonalak ismert és kedvelt formái egy térség kínálatának újra-

csomagolására, újra-pozícionálására, ugyanakkor új célcsoportok elérésére, és önmagukban 

kevésbé ismert vagy keresett szolgáltatások bevonására, piacra segítésére szolgálnak.  Valódi 

útvonalként azonban csak akkor működnek, ha az útvonal – legalább szakaszaiban – végigjárt, 

és koordinációs szervezet hangolja össze, menedzseli a benne szereplő állomásokat, szolgál-

tatásokat.  

Az útvonal elsősorban nagy attrakciók, megállók köré építhető, ezek különféle tematika vagy 

típus szerint több változatba rendezhetők: például a „kulturális sztorik” fő állomásai lehetnek a 

várak, és a látogatható kiemelt egyéb műemlékek, múzeumok – kiegészítő programként pedig 

kapcsolhatók hozzá a kézműves és gasztronómiai szolgáltatások; a „gasztro-sztorik” az őster-

melőkre, gazdákra, farmokra épülnek, és a témába vágó vagy azt jól kiegészítő kulturális lát-

nivalókkal, vendéglátóhelyekkel egészíthetők ki. Cél, hogy mindenhol legyenek olyan alap-

vető történetek, sztorik, legendák, mesék, amelyekre felépíthető az útvonal. Kiegészíthető 

lakossági, helyi közösség-építő tevékenységgel, a többi programokban javasolt eszközökkel 

(pl. verseny, díj), a ma még ismeretlen „sztorik” összegyűjtésére. Az útvonal hosszabb-rövi-

debb szakaszainak bejárása ösztönözhető kapcsolt kedvezményekkel, mely egy-egy követ-

kező állomás felkeresésekor vehető igénybe. Fontos az információs eszközökkel, táblákkal 

való támogatása is.  

Indokoltság-igény: A változatos, ugyanakkor gyakran pontszerű kínálati elemek közös mar-

keting-kommunikációja, az egyéni igényekre (is) szabható élmény és interaktivitás, a változó 

fogyasztói és utazási szokások indokolják. A tematikus út kiválóan alkalmas határon átnyúló 

kínálat kialakítására, különös tekintettel a jelen projektben szereplő Kassai területre.  

Érintettek: Egyesületi tagok (önkormányzatok, helyi, környékbeli vállalkozók, turisztikai attrak-

ciók üzemeltetői, tulajdonosai, helyi művészek, kézművesek, őstermelők, stb.), új vállalkozá-

sok, túravezetők, helytörténeti klubok vagy egyesületek, kutatók, helyi lakosság   

Koordinátor: ABA Egyesület + külső szakértő(k) bevonása + projektgazda 

Indikátor – mérés: Az útvonalat bejárók – kedvezményeket igénybe vevők – száma, bekap-

csolódó szolgáltatók száma, látogatószám az egyes megállóhelyeken  

Időzítés: 2022 januárjától folyamatosan  

Finanszírozás: Jelentősebb forrásbevonás nélkül is megkezdhető + szolgáltatói források be-

vonása, pályázati lehetőségek célzott felhasználása  
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4. IMÁZSERŐSÍTŐ-MARKETING, KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIAI-PROGRAM 

Ezen marketingprogramcsomag célja, olyan kommunikációs, elsősorban Public Relations 

technikák, eszközök alkalmazási gyakorlatának, rendszerének kialakítása, melynek alapvető 

célja a turisztikai térség, s kínálatának, szereplőinek az ismertségét, elismertségét növelni, a 

térség iránti bizalmat, elfogadottságot, kötődést erősíteni, megalapozandó a közvetlen értéke-

sítési tevékenységet. A PR. az imázsépítés fontos eleme, realizáló tevékenysége a márkaépí-

tés stratégiai programnak is. A feladat tehát, egy egyre nagyobb médiamegjelenést érjünk el, 

egyre több helyen – nem fizetett kommunikáció, nem hirdetések, reklámok eszközeivel – kap-

janak a potenciális turisták, vélemény formálok, szervezők stb. információkat a térség turisztikai 

lehetőségeiről, konkrét kínálatáról.  

E program tehát közvetve segíti az értékesítést, a rendeléseket, látogatásokat, azzal, hogy 

nemcsak ismertté, hanem vonzóvá, szerethetővé, szakmai partnerré teszi a térséget és turisz-

tikai szereplőit mind a lakossági, mind szakmai körökben. 

4. Imázserősítő-marketing, kommunikációs, PR stratégiai-program 

4.1. Média-kapcsolatok – felelős és belső „hírügynökség” 

4.2. i-pontok (belső tájékoztatási pontok a desztinációban (keresztértékesítés) 

4.3. Települési partnervárosi kapcsolatok aktív használata 

4.4. 
TDM / turizmus / marketing szakmai szervezetekhez és programjaikhoz 
(konferenciák, díjak, stb.) együttműködések építése, study tour 

4.5. Versenyek, játékok – PR kampányok adott témák köré építve 

 

4.1. Médiakapcsolatok – felelős és belső hírügynökség 

Cél és tartalom: A desztináció, s a turisztikai szereplők különböző online, hagyományos elekt-

ronikus és nyomtatott médiában való megjelenése jelentős befolyással van a piaci, szakmai 

ismertségre, sikerességre, s az értékesítése is. Ezt a tevékenységet, a média-kapcsolatot tu-

datosan formálni kell, ezért célszerű egy ebben járatos munkatárs, vagy megbízott alkal-

mazása. A másik feltétel, hogy a desztináción belüli áramoljanak az információk, s lehetőleg a 

médiafelelős tudjon minden leendő, megtörtént eseményről, tervről, minden olyan történésről, 

melyből „hírértéket” lehet teremteni, s különböző technikákkal ingyen, vagy részben fizetett 

megjelenéssel a releváns helyeken tudjanak róla. Ez a hír-hálózat, kapcsolattartók együttmű-

ködése, egy helyi „hírügynökségi – híreket fogadó és gyűjtő” majd menedzselő munka elen-

gedhetetlen. 

Indokoltság-igény: A fizetett hirdetésekkel való megjelenés mellett, annál még gazdaságo-

sabb népszerűsítés, ha érdekesek vagyunk, hírértéket tudunk teremteni, mely esetekben in-

gyen is elérhető a cikk, tudósítás formájában való sajtó megjelenés. 

Érintettek: Egyesületi tagok (önkormányzatok, helyi, környékbeli vállalkozók, turisztikai attrak-

ciók üzemeltetői, tulajdonosai, helyi művészek, kézművesek, őstermelők stb.), új vállalkozások, 

túravezetők, helytörténeti klubok vagy egyesületek, kutatók, helyi lakosság, civil szféra.   
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Koordinátor: ABA Egyesület – marketing-médiamenedzser 

Indikátor – mérés: együttműködési rendszer kialakítása, sajtómegjelenések, rendezvények 

száma, együttműködő média köre, célcsoporti, aggregált elérési és AVE mutatók,  

Időzítés: 2022-re felállítandó rendszer, s folyamatos működtetés 

Finanszírozás: alapvetően saját forrás, programok, pályázatok finanszírozási lehetőségei,  

4.2. i-pontok - belső tájékoztatási pontok a desztinációban 

Cél és tartalom: Az i-pontok projekt lényege, hogy minden turisztikai helyszínen, minél több 

információ legyen elérhető a desztinációról, az Egyesület tagságáról, a tájékoztatás vagy akár 

a közvetlen értékesítés támogatása céljából. Az i-projekt egy „saját kis-Tourinform hálózat” 

önkéntes kialakítása, melyre egy – az együttműködőkből álló projekt-team felállítása és te-

vékenységük közösség általi támogatása célszerű. Az információátadás és a sajátos keresz-

tértékesítés mindenki számára kölcsönösen előnyös lehet (az értékesítés esetén akár külön 

érdekeltségi rend is kialakítható). Ezen helyszíneket sajátos, egyedi „i” betűs arculattal célszerű 

megjelölni. 

Indokoltság-igény: A turisták nemcsak előre tervezetten hoznak döntéseket, hanem rugalma-

san, már a térségben tartózkodva is módosítják, alakítják azt. Ezért a helyszíneken elhelyezett 

információk (nyomtatott és elektronikus) fontos forgalomterhelő, forgalomnövelő hatással bír-

hatnak.  

Érintettek: Egyesületi tagok, attrakció-gazdák, szállás és vendéglátóhelyek, várak, múzeu-

mok, bemutatóhelyek, rendezvény-helyszínek stb. 

Koordinátor: ABA Egyesület + projektgazda 

Indikátor – mérés: i-pontok száma, információs kontaktusok gyakorisága, információs anya-

gok, keresztértékesítés.  

Időzítés: megvalósítás az őszi előkészítés után 2022-es szezontól célszerű 

Finanszírozás: közös egyesületi forrás, érintettek projekt-hozzájárulása, szponzorok, pályá-

zati lehetőségek. 

4.3. Települési partnervárosi kapcsolatok aktív használata 

Cél és tartalom: A térség városai, települései között több rendelkezik partnervárossal, melyek 

fontos szerepet játszhatnak a turisztikai piac szélesítésében, potenciális turistákként és poten-

ciális értékesítési partnerekként egyaránt számolhatunk velük, ha megszervezi az Egyesület 

ezt az együttműködési hálót, a meglévő találkozások, rendezvények száma növelhető, s a la-

kossági és vállalkozói kapcsolatok egyaránt beintegrálhatóak a turizmus marketing rendsze-

rébe. Az Egyesület nem csak használhatja, hanem bővítheti is ezt a település-diplomáciai, kul-

turális és turisztikai szempontból jelentős hálózatot. Ezt a projektet is egy projekt-team (belső 

érintettek, menedzser, külső szakértő) fogja össze. Az együttműködés a térsgé települései szá-

mára is kedvező lehetőség, szakmailag segíti a partnervárosi kapcoslatok még hasznosabbá 

tételét. 

Indokoltság-igény: a már meglévő bizalmi, szakmai kapcsolat segítő lépés a határon túli, 

nemzetközi piacok eléréséhez,  
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Érintettek: Egyesületi tagok (önkormányzatok, helyi, környékbeli vállalkozók, turisztikai attrak-

ciók üzemeltetői, tulajdonosai, helyi művészek, kézművesek, őstermelők stb.), helytörténeti 

klubok vagy egyesületek, kutatók, helyi lakosság.   

Koordinátor: ABA Egyesület – projektteam  

Indikátor – mérés: településkapcsolatok száma, közös programok, események, megjelené-

sek, ismertség növekedése, generált forgalom és bevételek,  

Időzítés: 2022-es szezontól 

Finanszírozás: települések támogatása, saját forrás, pályázati és szponzori finanszírozás,  

4.4. Az Egyesület más TDM, turisztikai, marketing és más szakmai szervezetekkel való 

együttműködés, kapcsolódás 

Cél és tartalom: Az Egyesület számára fontos, működési minőséget, ismertséget, tapasztala-

tokat növelő gyakorlat, ha széles szakmai kapcsolatrendszerrel rendelkezik, illetve támogatja 

a tagjait a saját szakmaterületi szövetségek munkájába való bekapcsolódásra. TDM-szerveze-

tek szövetségek, rendezvényszervezők, a vendéglátás és a szállodai országos szakmai szer-

vezetek mellett, a marketing területi kapcsolatok egyaránt jelentenek információs és kapcso-

latépítő, üzleti lehetőségeket, partnerségeket építő lehetőségeket. Az „egyszerű” kapcsolat-

építés mellett szakmai pályázatokon, versenyeken való részvétel egyaránt kívánatos. 

Mindezen lehetőségek kidolgozására szintén célszerű egy szakmai projekt-team, belső és 

külső szakmai támogatással történő felállítása, éves programok mentén történő működ-

tetése. Célszerű közös információs és imázsanyagok, kiállításokon megjelenést támogató ins-

talláció stb. beszerzése révén felkészülni a közös eseményekre. 

Indokoltság-igény: Az országos és nemzetközi hálózatokba történő bekapcsolódás, konfe-

renciákon, szakmai találkozókon való részvétel, megjelenés szakmai kiállításokon a társég és 

a térséget megtestesítő vállalkozások szervezetek számára is építő jellegű, kvázi kötelező fel-

adat.  

Érintettek: Egyesületi tagok, együttműködő önkormányzati, vállalkozói, beszállítói partnerek, 

civil szervezetek  

Koordinátor: ABA Egyesület és projektteam 

Indikátor – mérés: partnerszervezetek, szövetségek számra, bekapcsolódó egyesületi tagok 

száma, közös események rendezvények, szakmai pályázatok, elnyert díjak száma, megjelent 

cikkek, tudósítások száma 

Időzítés: folyamatos felkészülés, 2022-től lépésekben megvalósuló tudatos aktivitások.  

Finanszírozás: saját forrás, pályázati támogatások,  
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4.5. Versenyek, játékok - PR kampányok adott témák köré építve 

Cél és tartalom: Saját szervezésű vagy más pl. szakmai szövetséghez, egyetemekhez kap-

csolódó versenyek, játékok kialakítása, azokhoz való kapcsolódás annak érdekében, hogy fel-

hívjuk a figyelmet a térségre, annak településire és az egyes szolgáltatókra, vállalkozásokra 

egyaránt. Ilyen lehet a Turisztikai Szövetség, a Magyar Marketing Szövetség és mások által 

szervezett versenyeken való megjelenés, vagy pl. a szezon indulásakor saját kezdeményezésű 

verseny valamely partner-média, szervezett kooperációjával, elsősorban a hazai küldő piaco-

kon, szegmenseknél való megjelenésre. Célszerű lenne évente egy saját szervezésű rendez-

vény, illetve néhány külsőn való részvétel gyakorlatának kialakítása. 

Indokoltság-igény: A PR kampányok indoka, hogy időben és tematikájában koncentrált ese-

mények, médiamegjelenések, tudósítások, a kívánatos célcsoportokat elérő, interaktivitást is 

kezdeményező programok fontos, figyelemfelhívő, népszerűsító hatásúak, melyre könnyebben 

építhető az eladási, értékesítési tevékenység. 

Érintettek: egyesületi tagok, szolgáltató vállalkozások, települések és a partnerszövetségek 

Koordinátor: ABA Egyesület, kapcsolódó témájú projektteam, klub  

Indikátor – mérés: versenyeken való részvétel száma, saját szervezésű program 

Időzítés: 2022-ben történő előkészítés, tervezés  

Finanszírozás: saját forrás, pályázati támogatások, szponzori támogatások 
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5. ÉRTÉKESÍTÉS – ÉRTÉKESÍTÉS-TÁMOGATÓ MARKETINGPROGRAM 

A helyzetelemzésben jól látható, hogy szálláshely kapacitásban, illetve értékekben gazdag a 

térség, azonban ezek értékesítése problémákba ütközik. A folyamatosan változó fogyasztói 

magatartás trendeket, a turista viselkedését figyelembe véve kell megtalálnunk őt és meg-

győzni az ideutazásról. 

A program célja az értékesítés hatékonyságának növelése, ami kiterjed a látogatószámok és 

vendégéjszakák növelése, az értékesített szolgáltatások számának növelése, valamint helyi 

termékek értékesítésének a fellendítése. 

A stratégiai program célja, hogy az eddigiekben is bemutatott programok, intézkedési javasla-

tokra építve hatékony közös és egyedi értékesítési megoldásokkal, azt támogató kampá-

nyokkal, sales promotion akciókkal erősítsük meg a közvetlen piaci munkát.  

5. Értékesítés, értékesítés támogató stratégiai program 

5.1. Értékesítési program 

5.1.1. Desztinációs honlap, mint értékesítési csatorna  

5.1.2. Desztinációs applikáció, mint értékesítési csatorna  

5.1.3. Térségi tour operátor 

5.1.4. Helyi termékek értékesítési hálózata (polcok, piac, boltok, webshop) 

5.1.5. Közvetítők (online közvetítők – OTA) 

5.1.6. Közvetlen szolgáltatói értékesítés 

5.2. Értékesítés Támogató program 

5.2.1. Kapcsolt értékesítés (közösségi és szolgáltatói szint) 

5.2.2. Turisztikai Kártya 

 

5.1. Értékesítési program  

Az értékesítési program feladata, hogy több csatornán keresztül tegye lehetővé a térségi tu-

risztikai kínálat, a szálláshelyek, rendezvények, belépők stb. elérését, foglalását, beszerzését. 

A több-csatornás (multi-chaneling) értékesítés gyakorlata szintén igényli az együttműködést, 

az összehangolást. Az öt megoldási javaslat kialakítására, működtetésére külön figyelmet kell 

fordítani. 

5.1.1. Desztinációs honlap, mint értékesítési csatorna 

Cél és tartalom: A program feladata, hogy a desztinációs honlap a jelenlegi kapcsolatfelvételt 

támogató, közvetítő jellegű értékesítési felületei mellett és majd helyett új értékesítési csator-

nává, interaktív, személyre szabható utazásszervezővé váljon.  

Egy olyan egyedi turisztikai termék-csomag tervező rendszer kialakítása javasolt, ahol a 

vendég a honlapon megtalálja a térség teljes kínálatára vonatkozó információkat, ajánlásokat 

kap az igényeinek megfelelően, melyek alapján összeállíthatja a számára legmegfelelőbb az 

adott ott-tartózkodási időre vonatkozóan a preferált termék-szolgáltatás csomagot, annak el-

meit közvetlenül foglalni tudja, jegyet, belépőt, szállást, éttermi asztalt stb. tud vásárolni, 
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vagyis egy helyen megtalál minden döntéshez szükséges információt, és közvetlenül fizetni 

is tud.  

A teljes automatizáltsági cél-állapotig fokozatosság elve alapján két közbülső lépés java-

solt: (1) az összeállított egyedi csomag tartalma letölthető, automatikusan külön fájlba rendez-

hető, adott esetben nyomtatható, ami a későbbi, a közvetlen szolgáltatói kapcsolatfelvételt 

igénylő utazásszervezést támogatja, (2) az összeállított egyedi csomag szolgáltatásai a hon-

lapon keresztüli szolgáltatói kapcsolatfelvételek mentén foglalhatók. 

Indokoltság-igény: A térség specifikus „kis desztinációs” sokszínű kínálata és a fogyasztói 

utazási szokások és a hozzá kapcsolódó utazási döntések változása indokolják az interaktív 

és egyénre szabható csomagolási és értékesítési megoldások a desztinációs honlapon történő 

kialakítását. 

Érintettek: Egyesületi tagok (önkormányzatok, helyi, környékbeli vállalkozók, turisztikai attrak-

ciók üzemeltetői, tulajdonosai, helyi művészek, kézművesek, őstermelők stb.) 

Koordinátor: ABA Egyesület 

Indikátor – mérés: konverziók száma (a látogatók által összeállított csomag ajánlatok, köz-

vetlen szolgáltatói foglalások, megvásárolt csomagok, különböző szolgáltatások száma, elköl-

tött pénz mérétke) 

Időzítés: 2022 tavasztól folyamatosan 

Finanszírozás: A jelenleg elérhető pályázati források célzott felhasználása, új pályázati lehe-

tőségek, illetve adott esetben az érintettek által létrehozott alapból történő finanszírozás, hozzá 

szervezhető szponzori támogatás. 

5.1.2.Desztinációs applikáció, mint értékesítési csatorna 

Cél és tartalom: A program feladata, hogy létrehozza a desztinációs mobil-applikációt új érté-

kesítési csatornaként, ráépülve az eddigi csatornákra, interaktív, személyre szabható utazás-

szervező funkcióval. 

A weboldal hozza a látogatókat, az applikáció pedig segít megtartani őket. Ezen kívül az offline 

jelenlétet is támogathatja, például az applikáción elérhető extra leírásokkal, tartalommal, navi-

gációval vagy éppen digitális kártyával, belépőkkel. A kialakításnál figyelni kell az extra és 

hasznos élmény és tartalom kialakítására, mint például elérhető exkluzív kedvezmények, hű-

ség programok, klubtagságok. Egy jó applikáció képes együttműködni marketing-szoftverek-

kel, így intelligens eladásösztönző megoldásokkal bírhat (kuponok, upsell, cross sell lehetősé-

gek stb.) A push üzenetek alkalmasak lehetnek arra, hogy értesítsük a látogatót új informáci-

ókról, csomagajánlatokról, új attrakciókról, ajánlatokról. A honlapra javasolt egyedi utazásszer-

vező, csomag tervező rendszer az applikáció segítségével még inkább kiteljesedhet. 

Indokoltság-igény: A mobilhasználati szokások folyamatosan változnak. Az ott eltöltött időnk 

90 %-ában applikációkat használunk, hiszen ezek gyorsabbak, könnyebben átláthatók, kényel-

mesebbek és funkcionálisabbak, mintha csupán a weboldalakon böngésznénk. 2020 harmadik 

negyedévében az elérhető alkalmazások száma meghaladta a 4,8 milliót. S bár a felhasználó 

zömmel az öt kedvenc appját használja, elsősorban szórakozásra, social felhasználásra, a 
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vásárlás az ügyintézéssel egyre nagyobb arányt hasít ki az alkalmazásokkal töltött időből 

(15 %). Az okostelefonon történő vásárlás aránya a hazai piacon is nő (46 % ezen keresztül 

bonyolítja le tranzakcióját; Forrás: eNet). Az adatot közelebbről megnézve a hazai lakosság 

közel 60 %-a a mobilra optimalizált reszponzív oldalakon vásárol (2018: 58%), ám a nemzet-

közi piacokon megindult a vásárlói applikációk (appshop) térnyerése. 

Érintettek: Egyesületi tagok (önkormányzatok, helyi, környékbeli vállalkozók, turisztikai attrak-

ciók üzemeltetői, tulajdonosai, helyi művészek, kézművesek, őstermelők stb.) 

Koordinátor: ABA Egyesület + projektfelelős + megbízott fejlesztő, 

Indikátor – mérés: applikáció letöltések száma, konverziók száma (a látogatók által összeál-

lított csomag ajánlatok, közvetlen szolgáltatói foglalások, megvásárolt csomagok száma) 

Időzítés: 2023 tavaszán történő megvalósítás, majd folyamatosan 

Finanszírozás: Új pályázati források, szponzoráció. 

5.1.3. Térségi tour operator 

Cél és tartalom: a program feladata a térségre koncentráló klasszikus értékesítési csatorna 

kialakítása, térségi ajánlatokat szervező és közvetítő utazási irodával való szerződéses együtt-

működés életre hívása. Megfontolandó a turisztikai egyesület szerepvállalása az utazás szer-

vezésben és közvetítésben.  

Indokoltság-igény: A heterogén utazási szokások és a pandémia miatt kialakult kockázat ke-

rülés következményeként az utazási irodát igénybe vevő utazók mérsékelt emelkedése, majd 

stagnálása várható.  

Érintettek: Egyesületi tagok (önkormányzatok, helyi, környékbeli vállalkozók, turisztikai attrak-

ciók üzemeltetői, tulajdonosai, helyi művészek, kézművesek, őstermelők stb.), belföldi turiz-

mussal foglalkozó tour operátorok 

Koordinátor: ABA Egyesület 

Indikátor – mérés: értékesített szolgáltatások és csomagok száma 

Időzítés: 2021. ősztől 

Finanszírozás: a megállapodás mögötti együttműködés, szerződési rendszerben jutalékos 

ösztönzés működteti azt, 

5.1.4. Helyi termékek értékesítési hálózata (polcok, piac, boltok, webshop) 

Cél és tartalom: A program feladata a védjegy rendszerrel megerősített helyi termékek szer-

vezett értékesítési hálózata létrejöjjön. A hálózat elemei: periodikus helyi termelői piac (esetleg 

változó helyszínnel), szolgáltatóknál, boltokban, üzletekben, akár szálláshe lyeken elhelyezett 

helyi termék polcok, helyi termék bolt (vezértermékek helyszínei közül kiválasztott pont vagy 

pontok), későbbiekben webshop. 

Indokoltság-igény: A térség jelentős turisztikai erőforrásai a helyi termékek, amelyek a jelen-

legi fogyasztói trendek alapján kedveltek és keresettek. A „termék-sztorik” néven kialakítható 
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helyi termék rendszer, védjegy használati szabályokkal, hátterébe termelői integrátori rend-

szerrel fotnos turisztikai kínálatot támogató program. 

Érintettek: Egyesületi tagok (önkormányzatok, helyi, környékbeli vállalkozók, turisztikai attrak-

ciók üzemeltetői, tulajdonosai, helyi művészek, kézművesek, őstermelők stb.) 

Koordinátor: ABA Egyesület – helyi termék program felelőse 

Indikátor – mérés: helyi termékek száma, értékesítő, bemutató helyek száma, értékesítésből 

származó árbevétel 

Időzítés: 2022. tavasz 

Finanszírozás: Célzott pályázati program, az érintett termelők, turisztikai szolgáltatók hozzá-

járulása, befektetései 

5.1.5. Közvetítők (online közvetítők – OTA – Online Travel Agency) 

Cél és tartalom: A program feladata a desztináció jelen érettségi szakaszában szükséges 

online közvetítői jelenlét (pl. szállás.hu és mások) erősítése.  

Indokoltság-igény: A desztináció alacsony ismertsége, heterogén szolgáltatói felkészültsége 

indokolja a profi értékesítők közreműködését. 

Érintettek: Egyesületi tagok helyi, környékbeli turisztikai szálláshelyek, vállalkozók, turisztikai 

attrakciók üzemeltetői, tulajdonosai, helyi művészek, kézművesek, őstermelők stb.), belföldi 

turizmussal foglalkozó tour operátorok, OTA 

Koordinátor: ABA Egyesület 

Indikátor – mérés: értékesített szolgáltatások és csomagok száma 

Időzítés: 2021. ősz 

Finanszírozás: külön finanszírozás nem igényel, a szakmai támogató, szervező tevékenység 

a tagdíjból  

5.1.6. Közvetlen szolgáltatói értékesítés 

Cél és tartalom: A program feladata, hogy a szolgáltatók felkészüljenek a közvetlen (saját 

szolgáltatói honlapon keresztüli, e-mailes, telefonos, walk in) értékesítési feladat eredményes 

elvégzésére, átírva az értékesítési arányokat közvetlen forma javára. A közvetlen értékesítés-

hez szükséges készségek, képességek kialakítását az alapozó stratégiai programok támogat-

ják. 

Indokoltság-igény: Az utazás közvetítőktől való függetlenség. A jelenlegi kockázatkerülés és 

biztonság keresés indokolja a közvetlen szolgáltatói kapcsolatfelvételt, ami az utazás szerve-

zés élményszerűségét is növelheti. 

Érintettek: Egyesületi tagok (önkormányzatok, helyi, környékbeli vállalkozók, turisztikai attrak-

ciók üzemeltetői, tulajdonosai, helyi művészek, kézművesek stb.) 

Koordinátor: ABA Egyesület 
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Indikátor – mérés: közvetlenül értékesített szolgáltatások száma, közvetlen foglalást biztosító 

szolgáltatói honlapok száma 

Időzítés: 2021. ősztől folyamatos 

Finanszírozás: szolgáltatói források 

5.2. Értékesítéstámogatási program 

Az értékesítéstámogató, ún. sales promotion programok, kampányok célja, hogy adott időben, 

speciálisan kialakított kedvezmények, előnyok, vagy annak ígérete mellett döntésre késztesse 

a vevőt, a turistát, ezzel gyorsítva meg az értékesítést. Az ilyen akciók, kampányok igen haté-

konyak, eredményesek, ha a szakmai szabályok betartása mellett kerülnek kialakításra. 

5.2.1. Kapcsolt értékesítés (közösségi és szolgáltatói szint) 

Cél és tartalom: A program feladata olyan keresztértékesítési rendszer kialakítása, amely a 

térség további kínálatát ajánlja egy-egy kívánt termék, szolgáltatás mellé. Ez az értékesítési 

technika jól ismert a vendéglátóiparban, turizmusban. A keresztértékesítés történhet online, 

offline vagy a kettő kombinációjaként. A javasolt online cross selling technikák már részben 

említésre kerülnek, a honlap és az applikáció program részletezése közben. De nem csak a 

vásárlási folyamat közben van lehetőségünk további ajánlatokat tenni. A különböző attrakció 

és szolgáltató helyszíneket javasolt a másik szolgáltató ajánlása, információs táblákkal, esetleg 

kombináltan, QR kóddal ellátott információs táblákkal, amelyek a honlapra vezetnek, illetve 

ajánlják az applikációt. A foglalások visszajelzésénél érdemes lehet az attrakciók, további szol-

gáltatások ajánlása, együttesen kedvezőbb elérési feltételekkel. 

A kereszt értékesítés egy másik, specifikus formája a kapcsolt értékesítés, aminek két típusa 

javasolt: a közösségi szintű kapcsolt értékesítés termék típusok mentén (például várak össze-

kapcsolása), a szolgáltatói kapcsolt értékesítés vezértermékek és kevésbé ismert, kevésbé 

népszerű szolgáltatások, termékek összekapcsolásával (például: vár+10 % kedvezmény ven-

déglátó üzletben vagy ajándék helyi termék a termelőnél). 

Indokoltság-igény: A térségi termékek és szolgáltatások heterogén ismertsége igényli a kre-

atív értékesítés támogatási megoldásokat. Összességében a turista elégedettsége a cél, és 

az, hogy visszatérjen, illetve minél több értéket és szolgáltatást megismerjen és kipróbáljon ki 

az adott időszakban. 

Érintettek: Egyesületi tagok (önkormányzatok, helyi, környékbeli vállalkozók, turisztikai attrak-

ciók üzemeltetői, tulajdonosai, helyi művészek, kézművesek, őstermelők stb.) 

Koordinátor: ABA Egyesület – közösségi szint, szolgáltatók – szolgáltatói szint 

Indikátor – mérés: kapcsolt értékesítések száma, eredményessége 

Időzítés: 2021. ősztől folyamatos 

Finanszírozás: saját források, tagdíj, tagok hozzájárulásai  

  



 

 42 

5.2.2. Térségi turisztikai kártya bevezetése 

Cél és tartalom: A program feladata a térségi turista látogatásokat ösztönző kedvezmény 

rendszerre épülő turisztikai kártya létrehozása. A kártyát megvásárló látogató, vendég külön-

böző mértékű szolgáltatói kedvezményeket vehet igénybe egy éves időtartamban. A kártya 

kizárólag digitálisan elérhető, a desztinációs honlap és applikáció biztosítják a kártya értékesí-

tési csatornáit. 

Indokoltság-igény: A térség teljes turisztikai kínálatát népszerűsítő, különböző támogató esz-

közök használata indokolt a jelenlegi heterogén ismertségi szint mellett. 

Érintettek: Egyesületi tagok (önkormányzatok, helyi, környékbeli vállalkozók, turisztikai attrak-

ciók üzemeltetői, tulajdonosai, helyi művészek, kézművesek, őstermelők stb.) 

Koordinátor: ABA Egyesület + projektgazda 

Indikátor – mérés: értékesített turisztikai kártyák száma, generált többlet és átterelt forgalom,  

Időzítés: 2022. tavasz 

Finanszírozás: kártya-menedzselő vállalkozás bevonása, vagy saját kialakítás, amikor annak 

költségeit 
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6. KÖZÖS ONLINE ÉS OFFLINE REALIZÁLÁSI PROGRAM 

A közös online és offline realizálási program az öt szakmai programot támogatja, komplexen, 

minden program igényét összehangoltan szolgáló marketingeszközök hozzárendelésével rea-

lizálja, hiszen mindegyiknél fontos szerepet játszanak ezek az eszközök, legyen az a honlap, 

vagy a különböző más médiahasználat, nyomtatott marketing eszközök, hirdetési-reklámozási 

tevékenység stb.  

Az eszközhasználatnál figyelni kell mind az offline, mind az online eszközökre, de dominánsan 

– a felhasználói igényekre tekintettel - az online eszközökkel kell foglalkoznunk. Az eredmé-

nyes eszközhasználathoz elengedhetetlen az integrált szemlélet, mind tartalmilag, mind for-

mailag. A márkaüzeneteket erősítő tartalmak következetes használata, a meghatározott arcu-

lati keretek mellett kialakított konkrét stratégiai programtartalmakat kell, hogy szolgálják.  

Cél és tartalom: A program feladata az integrált marketing, marketingkommunikációs gyakor-

lat kialakítása (online és offline üzemmódban egyaránt). A kommunikációs eszközök között 

dominánsak az online eszközök, hiszen napjaink fogyasztóinak többsége az interneten tájéko-

zódik, az utazással kapcsolatos szolgáltatások esetében ez az arány különösen kiemelkedő. 

Mint ismeretes, a turisztikai szektorban az online foglalások száma folyamatosan növekszik.  

Az online marketing eszközök (a honlap, a keresőoptimalizálás (SEO), a tartalommarke-

ting, a PPC hirdetések, a linkmarketing, a közösségi média) tudatos és összehangolt mű-

ködés mellett garantálhatják az elvárt eredményeket. A kiemelt marketing eszközünk a honlap. 

Az összes online marketing eszköz a honlapra kell, hogy irányítsa a potenciális vevőt (látoga-

tót, vendéget), hiszen ott történik a konverzió (ajánlat kérés, foglalás, vásárlás). Az online kom-

munikáció előnye, hogy mindig elérhető információkat kínál, mérhető, összességében alacso-

nyabb költségekkel nagyobb hatékonyság érhető el, s bevonható a vendég egyes folyama-

tokba, így nő az interakció. Hatékonyságukat tekintve az online marketing eszközök a követ-

kezőképpen állíthatók sorrendbe: 

1. keresőoptimalizálás (honlap és működtetése),  

2. tartalommarketing,  

3. Google Ads hirdetések,  

4. kreatív hirdetések portálokon,  

5. Facebook hirdetés,  

6. influencerek. 

A jelenkor digitalizációja mellett a célcsoportok teljes körű lefedéséhez, eléréséhez az offline 

eszközök használata is indokolt piaci szituációtól függően. 

Indokoltság-igény: A helyzetelemzés mutatja, hogy a térségre alacsony ismertség jellemző, 

imázsa nem kielégítő az ide irányuló, stabil utazási döntésekhez, ami természetesen megmu-

tatkozik az alacsony vendégszámokban is, a sokszor kihasználatlan kapacitásokban is, így 

elengedhetetlen az összehangolt és következetes imázsépítő és értékesítéstámogató kommu-

nikációs program. Fogyasztói trendeket tekintve fontos, hogy részletes információkkal találkoz-

zon (online és offline formában is), kérdéseire gyors válaszokat vár, előnyben részesíti, ha egy 

helyen mindent megkaphat, de szeret válogatni, biztonságos fizetési feltételek mellett.  
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Érintettek: Egyesületi tagok (önkormányzatok, helyi, környékbeli vállalkozók, turisztikai attrak-

ciók üzemeltetői, tulajdonosai, helyi művészek, kézművesek stb.) 

Koordinátor: ABA Egyesület + projektteamek, felelősök, menedzserek, 

Indikátor – mérés: vendégek száma, vendégéjszakák száma, elégedettség, új turisztikai szol-

gáltatások száma 

Időzítés: 2021. ősztől folyamatosan 

Finanszírozás: Az online eszközök között vannak ingyenesek és térítés kötelesek. A közös-

ségi média platformok használata, valamint a SEO ingyenes (de állandó szakértelemmel bíró 

személyt igényel), a tartalomkészítésből minden szolgáltatónak ki kell vennie a részét. Az 

egyesület számára rendelkezésre áll egy 10000 $ Google Ads éves keret. A profi fotók elké-

szítése egyszeri költségként jelenhet meg, ami jelenleg pályázati keretből finanszírozott. A sa-

ját eszköz fejlesztések forrás igényesek, melyek nagy valószínűséggel pályázati forrást igé-

nyelnek. 

Honlap: A fogyasztói trendek és az erőforráshiányos térségi desztinációmenedzsment indo-

kolttá teszi a digitális világba helyezett automatizált megoldásokat. Ezek közül a legfőbb esz-

közünk az interaktív, közös térségi honlap. A továbbfejlesztett vagy az új honlap több funk-

ciót kell, hogy ellásson: informálás, interaktív kapcsolat építés a vendégekkel, imázs építés 

és értékesítés. 

A weboldal üzleti értékét 90 %-ban generálja a tartalom, ezért erre különös figyelmet kell for-

dítani. A tartalmi szempontokon túl a kulcs üzenetek tudatos és következetes használata ke-

reső optimalizálás szempontjából is fontos. A jól megválasztott egységes, jó minőségű képek 

nem csak grafikai szempontból lényegesek, nemcsak a honlapot teszik szebbé, érdekesebbé 

a látogató számára, hanem a SEO szempontok szerint is elengedhetetlen fontosságúak. A 

fotók kiválasztásánál a következőkre érdemes figyelni: érzelmi, személyes hatás, honlap se-

besség, google helyezés, honlap tárhely. A foglalás, vagy adott esetben szolgáltatás igénybe-

vételéhez a vendégnek sok információra van szüksége, de nem szán sok időt ezen információk 

beszerzésére. Szereti, ha mindent egy helyen megtalál, kérdéseire gyors választ vár, de 

ugyanakkor szereti a változatosságot, szeret válogatni. A döntés meghozatalát segítenünk kell 

a honlapon. Ehhez gazdag vizuális és emocionális élményt kell nyújtanunk, mindig friss infor-

mációkkal és könnyű kezelhetőséggel, valamint biztosítanunk kell a biztonságos tranzakciókat 

is, így csökkenteni tudjuk a látogató kockázat érzését.  

Hiába van egy jó honlapunk, ha a látogató nem talál el hozzánk, vagy éppen megunja a „vára-

kozást”, mert túl lassan tölt be, vagy éppen mobiltelefonon nem működik megfelelően. A fo-

gyasztók információkeresésre az internetes forrásokat preferálják, valamint internetes vásárlá-

saik során mára inkább az okos eszközeiket használják, s a honlap készítés trendjei is követik 

ezt, és elsősorban már mobiltelefonra optimalizálják a honlapokat (A www. hellozemplen.hu 

Google Page Insight értékelése pc-re: 59, mobilra: 34).  

A honlap fejlesztése során el kell dönteni, hogy az egyesületnek szeretnénk egy honlapot ké-

szíteni, vagy a térségnek, mert a kettő nem ugyanaz, más célcsoportokról beszélünk, nem 

szerencsés a kettő keverése, vegyítése. 
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Az eszköz-program áttekintő táblázata kiemeli a fontosabb szabályokat. 

6. Közös online és offline realizálási nagyprogram 

6.1. interaktív – közös portál / honlap  

6.2. 
SEO – Keresőoptimalizálás  
Ami az interneten információt gyűjtő potenciális vendég honlapra irányítását támo-
gatja. 

Ajánlott fel-
adatok 

Kulcsszavak meghatározása és azok következetes használata a tartalommarketing-
ben 

Jó minőségű, megfelelő paraméterű vizuális tartalmak kötelező használata 

6.3. 

Linkmarketing 
A kereső optimalizálási beállításokat segítheti, erősítheti a linkmarketing, ami tulaj-
donképpen azt jelenti, hogy minél több (jó értékű – PageRank) honlapon jelenjen 
meg a saját honlap linkje, ami új honlap látogatókat és nem utolsó sorban ezekből 
az átlinkelésekből sokszor konkrét konverziót is elérhetünk. 

Ajánlott fel-
adatok 

Partnerségi megállapodások keretében „csere” link elhelyezések 

Szakmai és gyűjtő oldalakon való link elhelyezés 

 
Google Ads hirdetések - remarketing 
Az interneten információt gyűjtő potenciális vendég utazási döntését befolyásolhatja. 

Ajánlott fel-
adatok 

Imázsépítő megjelenések (közösségi, desztináció) 

Értékesítés támogatás (egyedi esetek, szolgáltatók) 

6.4. 

Közösségi Média – Facebook, instagram, Tiktok megjelenés és hirdetések 
A közösségi média felületek használata a legjobb módja annak, hogy rövid üzene-
teket (képek, videók) osszunk meg a célközönségünkkel, és további információkért 
saját honlapunkra irányítsuk őket. Érdemes kombinálni a különböző felületeket, mi-
vel az egyes platformok más-más célcsoportokat céloznak meg.  
Figyelni kell arra, hogy az egyesületnek, vagy a térségnek készítjük a közösségi 
média oldalát. Az egyesület egy munkaszervezet, amelynek a tagjai közötti kapcso-
lattartást segíthetik a közösségi oldalak, míg a térségi közösségi marketing aktivitás 
a potenciális turista elérését célozza meg.  

Ajánlott fel-
adatok 

Folyamatos hír és imázsépítő megjelenések 

Nyereményjátékok  

Eszköz specifikus megoldások (pl.: hastagek alkalmazása) 

6.5. 
Influencer marketing 
A közösségi média felületeken információt gyűjtő potenciális vendég utazási dönté-
sét befolyásolhatja. 

Ajánlott fel-
adatok 

Imázs építés – általános, térség népszerűsítés – tematikus influencerek 

Értékesítés támogatás - Eseti rendezvények, szolgáltatások népszerűsítése – álta-
lános influencerek 

6.6 
mobil applikáció létrehozása 
A honlapon megalkotott termékadatokból és egyéb információkból dolgozik az app-
likáció, de kiegészíti működését. 

Ajánlott funk-
ciók 

A honlappal szinkronban lévő közvetlen turista-támogató megoldások 

Értékesítés 
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Értékesítés támogatás (értékesítésösztönzés, upsell, cross sell) 

Desztinációban szerezhető élmény tartalmak növelése, helyszíni idegenvezetés  

6.7. 
Offline marketing eszközei  
Az online jelenlét hangsúlyozása közben nem szabad elfeledkezni a klasszikus esz-
közök célcsoport- és piaci szituáció specifikus használatáról 

 
Ajánlott fel-
adatok 

Exkluzív szakmai desztinációs imázs kiadvány 

Eseti szórólapok - rendezvények, szolgáltatók 

Kiállítási megjelenés, installáció 

Magazin műsorokban való megjelenés 

Offline hirdetési eszközök kampányszerű használata 
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IV. A STRATÉGIAI PROGRAMOK ÖSSZEFOGLALÓ ÁBRÁJA 
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V. A STRATÉGIAI PROGRAMOK ÉS PROJEKTEK ÁTTEKINTÉSE 

Az áttekintő táblázat jelzi a javasolt programok tartalmi építkezésének súlypontjait, ugyanakkor azt is láthatóvá teszi, hogy a javaslatok 

mindegyike összefügg egy vagy több másik feladattal, azaz csak integráltan, együttesen eredményezik a kitűzött, kívánatos célok 

elérését. A spontán szemezgetés esetén többnyire sok és fölösleges pénzköltés történhet, mérhető eredmények nélkül. Kiinduló – 

táblázaton kívüli feltétel – hogy az Egyesület keretein belül a vezetői mellett legalább két főállású, a feladatra koncentráló menedzser 

dolgozzon, szervezendő, koordinálandó a párhuzamosan is futó projektteendőket. A prioritások, az időzítés és a várható költség és 

finanszírozási utalások segítik az operatív tervek, lépések elindítását. 

1. ABA – desztináció-menedzsment rendszer megerősítése 
prioritás 

(1-3) 
időzítés költség/finanszírozás 

1.1. ALAPOZÓ STRATÉGIAI PROGRAMRÉSZ 

1.1.1. 
Desztinációs turizmusmarketing klub létrehozása és működte-
tése 

1 2021. szeptember 
meeting-költségek az 

érintettek által fedezve 

1.1.2. 
Marketing személyes és szervezeti kompetenciák, készségek 
fejlesztése program 

1 2021-2022 
szak-és felnőttképzési 
ösztöndíj, pályázat cé-

geknek 

1.1.3. 
Turizmusmarketinget támogató szolgáltatói és tanácsadó háló-
zat  

1 2021.október 
meetingköltségek általá-

nos rezsiből 

1.2. BELSŐ MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMRÉSZ 

1.2.1. 
Térségi turizmus-nap – a turisztikai szektor érintettjeinek koope-
rációját, média-kapcsolatait és a lakosság elfogadó-együttmű-
ködő képességét erősítő program 

2 
2021.szeptember 27. 

+ évente 

első alkalommal közösen 
a szlovákiai partnerrel, 
saját + tagi + szponzori 

forrás 

1.2.2. 
Elégedettségmérési és minőségbiztosítási rendszer elemek be-
vezetése  

2 
2021.09. – projektteam 

2022- folyamatos 
épülő 

egyesületi, egyéni tagi 
források, potenciális pá-

lyázat 

1.2.3. Térségi turisztikai elismerések, díjak alapítása 2 
2021.ősz előkészítés 

2022-től évenként 
egyesületi és szponzori 

források 

1.2.4. 
Zárt, online csoport létrehozása, működtetése, tartalom-me-
nedzsment  

1 2022-től folyamatos 
honlapfejlesztési költsé-

gek 

1.2.5. 
Desztináció-építés és menedzsment – partneri-területi hálózat 
építése 

2 2021. szeptembertől 
folyamatos, átgondolt 

építkezés általános költ-
ségekből 
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2. Márka-teremtés és márka-portfolió tervezése, építése nagypro-
jekt 

prioritás 
(1-3) 

időzítés költség/finanszírozás 

2.1. Desztináció-márka 

2.1.1. „Sztorik Zemplén csücskében”   1 2021. szeptembertől 
egyesületi, pályázati, 

szponzori 

2.1.2. 
„Sztorik találkozása” – desztináció Abaúj és Zemplén találkozásá-
ban 

1 2022. januártól 
egyesületi, pályázati, 

szponzori 

2.2. Településmárka(k) – mint turisztikai találkozóhelyek/látogatóközpontok 

2.2.1. Telkibánya, Vizsoly, Abaújszántó, Boldogkőváralja … 2 2021. szeptembertől 
alapvetően települési for-
rás, ABA szakmai koor-

dinatív támogatás 

2.3. Termék-márka (rendezvény, turisztikai attrakciók … 

2.3.1. 
Egyedi-értékek/attrakciók (Boldogkő vára, Regéci vár, Gönci 
barack, Abaúji szőttes, Íjász-verseny … 

1 2021. szeptembertől 

attrakció-gazdák projekt-
jei 

ABA szakmai, koordina-
tív támogatás, esetleg 

közös pályázás 

2.3.2. 

Rendezvények - Abaújszántó (Ivó-Nap, Motoros Találkozó, 
Szántói Napok, Cimbalmos Fesztivál, Szüreti Nap, Autós Feszti-
vál), Boldogkőváralja (Borverseny és Pálinkamustra, Csülkös Pá-
linkás Nap, Boldogkői Várjátékok, Gönci Barack Vígasság), Gönc 
(Pálinkafesztivál), Hidasnémeti (Hidasi Napok), Mogyoróska (Fő-
zőverseny) és Telkibánya (Nyári Kulturális Napok) 

1 2021. szeptembertől 

2.3.3. 
Turisztikai termék/kínálati csomag márkázása (kínálat rend-
szerének márkái) 

1 2021. szeptembertől 

2.3.4. 
Helyi-termékmárka (védjegy) rendszer – desztináció piaca pro-
jekt 

2 
ABA kezdeményezés 
+ kialakítás + működ-

tetés 

egyedi termékgazdák, a 
rendszer közös -pályá-
zati-szponzori -fenntar-

tása) 

2.4. Szervezetek, vállalkozások márka-építése 

2.4.1. 
Hotel Vécse-City (Sardagna-kastély), Bestillo Pálinkaház, Molnár 
családi gazdaság (Gönc) 

2 folyamatos 
márkatulajdonos – össz-
hang a közös márkákkal 
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3. Marketingorientált kínálat-fejlesztés 
prioritás 

(1-3) 
időzítés költség/finanszírozás 

3.1. Egyedi termékek – A meglévő kínálat teljessé tétele 1 2021. ősz 
szakértői átvilágítás, ta-

nácsadás költsége 

3.2. Egynapos programok 1 2021. őszétől 
fejlesztő team költségei 
új termékekhez pályázat 

3.3. RENDEZVÉNYEK 

3.3.1. A meglévő rendezvények fejlesztése 2 2022-től 
rendezvénygazdák ABA 
szakértőkkel támogatva 

3.3.2. Új, kisléptékű rendezvények, események generálása  1 2022-től 

fejlesztő team, hálózat 
költségei, pályázat és 

szponzorok új termékek-
hez 

3.4. TÖBB NAPOS PROGRAM-CSOMAGOK 

3.4.1. 
A 13 egyedi hagyományőrző programcsomag interpretációs fej-
lesztés 

2 
2021 ősztől folyamato-

san 

utazás-szervezői projekt-
team 

vállalkozói + egyesületi + 
szponzori források 

3.4.2. 
„Sztorik völgye” (kis)térségi kulturális tematikus út létrehozása, 
mint új termék 

2 

2021 őszétől tervezés 
2022 termékfejlesztés 
2023-tól piaci beveze-

tés 

induló saját (egyesületi, 
vállalkozói, majd pályá-

zati 
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4. Imázserősítő-marketing, kommunikációs, PR stratégiai-
program 

prioritás 
(1-3) 

időzítés költség/finanszírozás 

4.1. média-kapcsolatok – felelős és belső „hírügynökség” 1 2021. szeptember 
egyik munkatárs felkészí-

tése 

4.2. 
i-pontok (belső tájékoztatási pontok a desztinációban (ke-
resztértékesítés) 

2 
2021. szeptembertől 
projekt-kidolgozás 
2022. márciustól 

saját forrás, adott esetben 
pályázatba beépítés 

4.3. Települési partnervárosi kapcsolatok aktív használata 1 

2021. szeptembertől 
előkészítés, kapcso-

lat 
2022. márciustól éles 

települési források, saját 
általános, események bü-

dzséje 

4.4. 
TDM / turizmus / marketing szakmai szervezetekhez és 
programjaikhoz (konferenciák, díjak stb.) együttműködé-
sek építése, study tour 

1 

2021. szeptembertől 
előkészítés, új kap-
csolatok kezdemé-

nyezése 

tagsági, részvételi díjak ál-
talános büdzséből, esemé-
nyek finanszírozása érin-

tettek, szponzorok, esetleg 
pályázathoz kapcsolódás-

sal 

4.5. 
Versenyek, játékok – PR kampányok adott témák köré 
építve 

2 
2022-től program 

szerint 

általános büdzsé, saját 
szervezésnél projektkölt-

ség szponzorok, érintettek 
esetleg pályázatok finan-

szírozásával 
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5. Értékesítés, értékesítés támogató stratégiai program 
prioritás 

(1-3) 
időzítés költség/finanszírozás 

5.1. ÉRTÉKESÍTÉSI PROGRAM 

5.1.1. Turista-segéd - desztinációs honlap, mint értékesítési csatorna  2 
2021. szeptembertől 

előkészítés 

megvalósítás a fejlesztési 
költségek biztosítása és a 
működési rendszer felál-

lása után 

5.1.2. Desztinációs applikáció, mint értékesítési csatorna  2 
2022-től, a honlap 

működés megújulása 
után 

forrásteremtés elsősorban 
pályázat, vagy bérelt, havi 
törlesztése finanszírozás 

mellett 

5.1.3. Térségi tour operátor partner 1 

2021. szeptember -
december kiválasz-

tás 
a 2022 évadra tör-

ténő közvetlen meg-
állapodás 

alapvetően a közvetlen ér-
dekeltek által finanszí-

rozva 

5.1.4. 
Helyi termékek értékesítési hálózata (polcok, piac, boltok, 
webshop) 

2 
elindulás 2022-től fo-
kozatosan - helyi ter-

mékmenedzser 

az értékesítésben érdekelt 
által finanszírozva, pályá-

zati támogatás 

5.1.5. Közvetítő kereskedők (online közvetítők - OTA) 1 azonnal 
szakmai segítség nyújtása 

a megállapodásokhoz – 
ingyenes ABA szolgáltatás 

5.1.6. Közvetlen szolgáltatói értékesítés 1 azonnal 

saját honlap és egyéb 
eszközök kialakítás segí-
tése a szakértők által – 

ABA szolgáltatás 

5.2. ÉRTÉKESÍTÉS TÁMOGATÓ PROGRAM 

5.2.1. 
Kapcsolt értékesítés kedvezményekkel (közösségi és szolgál-
tatói szint) 

1 
2021-es utószezon-

tól 
érintettek, esetleg pályá-

zat 

5.2.2. Turisztikai Kártya – térségi forgalomteremtő és terelő ösztönzés 2 2022-es szezontól 
külső menedzseri cég, 

vagy pályázati illetve érin-
tettek forrása 
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6. Közös online és offline realizálási nagyprogram 
prioritás 

(1-3) 
időzítés költség/finanszírozás 

6.1. 
interaktív – közös portál / honlap – stratégiai programok 
sok-sok funkcióinak egyesítő, megoldó felülete 

1 

2021. szeptembertől 
indítandó megújítás, 
2022-es szezonre 

kész 

pályázati forrás. külső 
marketing és informatikai 

szakértők 

6.2. SEO – Keresőoptimalizálás - tartalommarketing - blogok 1 folyamatos 
koordinációs, szerkesztői 

és szerzői költségek 

6.3. Linkmarketing 1 2022-től szakmai megállapodások 

6.4. Google Ads hirdetések - remarketing 1 
2021. szeptembertől 

folyamatos 

közös reklám-büdzsé, pro-
jekt és tagi, vállalkozói for-

rások 

6.5. 
Közösségi Média – Facebook, Instagram, tiktok megjelenés 
és hirdetések  

1 

folyamatos - média-
menedzser, hírügy-

nökség, klub stb. ko-
operációja 

közös reklám-büdzsé, pro-
jekt és tagi, vállalkozói for-

rások 

6.6 Influencer marketing 1 
konkrét projektek, ren-

dezvény esetén 

közös reklám-büdzsé, pro-
jekt és tagi, vállalkozói for-

rások 

6.7. mobil applikáció létrehozása –  2 
2022 v. 2023 

imázs és értékítéstá-
mogatás egyaránt 

forrásteremtés elsősorban 
pályázat, vagy bérelt, havi 
törlesztése finanszírozás 

mellett 

6.8. 
Offline marketing eszközei – imázskiadvány, szórólapok, 
plakátok, rendezvény-installáció, sajtó-média megjelenések, 
offline hirdetés 

1 

2021. ősz ABA-deszti-
nációs imázskiadvány 
+ projektekhez kap-

csolódó megjelenések 

egyesületi büdzsé, projek-
tek büdzséje, érintettek-

szponzorok hozzájárulása 
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ABA Egyesület – Az abaúji térség turizmusmarketing stratégia programjai megvalósításának „letisztított” közös-
költséghelyei, költségintervallumai, bevételei és finanszírozási kérdései 

Költségnem, költségtípus 
Érintett  

stratégiai programok 
Becsült egyedi és éves költség (nettó) 

megjegyzés 
egyedi éves bevételek 

ABA Egyesület tagdíjak, támogatói 
díjak  - - x Mft. - 

ABA Egyesület személyi költségek  

(vezető, 1-2 fő/rész-foglalkozású 
munkatárs) 

mindegyik - 8 MFt. 

0,8 MFt. 

eseti megbízások 
tagdíj, kapcsolt feladat-

megoldások 

Képzési program szervezése éves terv, illetve. pro-
jektprogramok alapján 

- - 
0,2 MFt. 

szervezési jutalék 

ösztöndíj, pályázatok, 
illetve vállalkozások, 

egyéni díjak 

Szakértői, tanácsadói költségek programok támogatásá-
hoz 

- 0,5 MFt. 
 többsége a projekt-költ-

ségekben megtérül,  

Rendezvényi költségek (saját) 
Turizmus-nap, díjak-elismeré-
sek, szakmai rendezvényeken 

való részvétel stb. 
- 2 MFt. 1 MFt. 

szponzori, támogatói 
bevételek 

Honlap megújítása - működtetése  1,8 MFt. + 0,2 MFt. / év 0,3 MFt. hirdetés, szponzoráció 

Mobilapplikáció - működtetése  2,4 MFt.   0,6 MFt. / év 0,3MFt. hirdetés, szponzoráció 

Helyi termék védjegy-rendszer   1 MFt. 0,3 MFt. 0,3 MFt. szervezési jutalék 

Offline kiadványok éves terv szerint  0,5 MFt.   

Hirdetési, PR költségek éves terv szerint  0,5 MFt.   

Turisztikai kártya 2022  
bevezetés és fenntartás 

1 MFt. 0,2 MFt. 0,4 MFt. 
éves árbevétel – költ-

ségek eredménye 

TDM tevékenység szervezési, kom-
munikációs, utazási, s egyéb rezsi 
költségek 

mindegyik  2 MFt. 

 

 

ÖSSZESEN:  6,2 MFt 14,8 MFt + 3,3 MFt  
 

A tényleges, s továbbiakban részletező összegzés az Egyesület vezetés által meghozott döntések, program és projekt vállalásai 

alapján készíthető el. Jelen táblázat elvi, módszertani kiinduló a tervezés.  
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