
Fenntartható
turizmus

HASZNOS  TIPPEK  ÉS  ÖTLETEK

SZOLGÁLTATÓKNAK ,  VÁLLALKOZÓKNAK



2020: Turizmus
=K.A.M.P.Ó. 

A turizmusra mindig lesz igény, így változtassuk a szó
negatív jelentését pozitívvá! 
K.A.M.P.Ó.= Képesség A Marketing Programok
Olajozására 

Használjuk ki a pandémiás időszakot tanulásra, fejlődésre,
marketing tevékenységeink erősítésére!

A legfontosabb feladat: 

- Ki? 

- Mit? - Fenntartható turizmus, turizmus újraindítása

- Kinek? - Célközönség újradefiniálása

- Hogyan? - Erősebb kommunikáció



Tehát a gazdaság, társadalom és természet hármas
összefonódását tartsuk szem előtt! 

Egy kiváló eszköz a fenntartható turizmus elérésére: 

A turizmus újraindítása során a legfontosabb cél az,
hogy ne a tömegturizmus kerüljön előtérbe.
Szolgáltatásainkat úgy kell megterveznünk, hogy
természeti és épített örökségeinket megóvjuk. 

 
TEMATIKUS TÚRÁK KIALAKÍTÁSA 

Turisztikai fenntarthatóság 



Mit is takar ez az elnevezés? 

Félnapos, maximum 1-2-3 napos túrák kialakítása,
amelyekbe különböző szolgáltatók kínálatát is
beiktatjuk. Az útvonalon szereplő tagok, vállalkozások
ajánlhatják egymást, szervezhetnek közös programokat,
de akár közös ajándékcsomagokat is összeállíthatnak
saját, helyi termékeikből. 

Tematikus túrák



Frissítő levendulás reggeli a Nagyi Kertje Teaházban
Túrázás a tihanyi Őslevenduláshoz
Látogatás a Levendula Manufaktúrában
Levendula lepárló működésének megtekintése 
Helyi termékekből készült ebéd a Ferenc Pincében
Dörgicsei Levendulamajor megtekintése 
Monoszlói levendulás kert megtekintése 
Káptalantóti piac
Rendeki Levendulafarm Csabrendek
Balatonakali, Levendula sétány

ajándékcsomag az Éltető Pontokon
szállásajánlat
idegenvezetés, túravezetés rendelhető
transzfer rendelése 

Tippünk: 

Emellett kiegészítő programként ajánlható: 

"A Levendula útja" 
Aszófő-Tihany-Balatonakali-Dörgicse-Monoszló-Káptalantóti



Minél több felületen népszerűsítsük tematikus
útvonalainkat (Facebook, Instagram, honlap, a
szolgáltatás helyszínén).

Ismertető QR kódok elhelyezése, linkek feltüntetése,
hogy könnyen megtalálhatóak legyenek a
programban szereplő termelők, szolgáltatók.

Árakat minden esetben tüntessük fel, a szálláshelyek
esetében több kategóriával is tervezzünk! 

Több témában is létrehozhatunk útvonalakat, pl.
gasztro, vár, kilátó stb. 

További ötletek: 



Élményturizmus

Élményturizmus? Megadni a nagybetűs
UTAZÁST a látogatóknak. Cél, hogy az itt
tarózkodás ne egyszeri alkalom legyen,
hanem többször is visszalátogassanak
hozzánk. 

S hogy ezt hogyan is érhetjük el?
Megfelelő KOMMUNIKÁCIÓVAL! 

Ami a szolgáltatónak evidens, nem biztos,
hogy a vendégnek is az! 



A turizmus újradefiniálásának egyik
legfontosabb kérdései, hogy mit, kinek és
hogyan? 

Annak érdekében, hogy ezekre a
kérdésekre választ kapjunk, érdemes
piackutatást tartanunk. 

Egy-egy kérdőívezés rengeteg hasznos
információt tartalmazhat! 

Kit érdekel? Mi érdekel? 
PIACKUTATÁS



Ajánlás 

Kapcsolat

Együttműködés 

Eredményesség 



Forrás: Fülöp Júlia -
Idegenvezető,

turisztikai szakértő
Pálos Ildikó -

Szervezetfejlesztő,
generációváltás mentor 
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