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I.

Bevezetés

A Magyar TDM Szövetség a partnerség jegyében együttműködési megállapodást írt alá a Budapest
Metropolitan Egyetemmel, mely az általános kereteken túlmenően – szakmai gyakorlathoz segítés,
oktatásban, tematika kidolgozásában való részvétel – egy közös kutatás elindításáról is állást foglalt.
A kutatás keretei között a Budapesti Metropolitan Egyetem Turizmus menedzsment mesterszakán, a
Desztináció- és örökségmenedzsment specializációjú hallgatók a hazai desztinációs márkák elemzését,
értékelését és fejlesztési lehetőségeit vizsgálják a Magyar TDM Szövetséggel, valamint annak tagjaival
együttműködve. Kiemelendő, hogy a szakon számos ehhez hasonló ún. iparági projektekben vehetnek
részt a hallgatók, és szimulációs gyakorlatokban az elmélet megismerése után próbálhatják ki magukat
csoportos munkák során a desztinációfejlesztés és menedzsment számos terén, a tanáraik
mentorálásával. Ezúton is köszönjük a Magyar TDM Szövetségnek, hogy lehetőséget adott ezen kutatás
megvalósulására!
A tanulmány célja az, hogy a szakmai körökben véglegesített dimenziók mentén a hazai desztinációs
márkák online megjelenése fejlesztésre kerüljön, és a TDM szervezetek ezáltal egyre versenyképesebb,
átfogó és a stratégiai irányoknak megfelelő online megjelenéssel rendelkezzenek. A hamarosan
megjelenő GINOP-TDM pályázati források lehívásában is fontos szerepet kaphat a megfelelő alapokon
nyugvó online kommunikációs tevékenység, így különösen aktuális volt az Egyetem és a Szövetség
összefogásával létrejövő kutatás.
Jelen kutatási összefoglaló célja a kutatás alapjául szolgáló elméleti és gyakorlatban látható értelmezési
háttér, a desztinációs márkázás keretrendszerének bemutatása, amelyet a kutatás módszertana, a
vizsgált dimenziórendszer követ. Végül a kutatás eredményei kerülnek ismertetésre, a jó gyakorlatok, és
a fejlesztési irányok kiemelésével.
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II.

A desztinációs márkázás értelmezési kerete

A turisztikai piac éles versenyében a márkák szerepe nem csupán a multinacionális turisztikai vállalatok,
légitársaságok, szállodák életében vált kiemelt fontosságúvá, hanem a turisztikai célterületek, a
desztinációk tekintetében is.
A márka, a marketing elméleti művek egyik központi elemeként, számtalan megfogalmazást,
megközelítést kapott, gyakran bonyolult modellekkel, kifejezésekkel. Jelen összefoglalóban arra
törekszem, hogy a desztinációs márkázást gyakorlati, tehát a „hová utazzunk” kérdésre? választ kereső
utazó szemével is látni próbáló szakember szempontjából közelítsük meg.
A márka egyik jól ismert alapfogalma szerint az Amerikai Marketing Szövetség definíciója rávilágít a
márkázás legfontosabb előnyeire, jellemzőire: „A márka egy név, kifejezés, jel, szimbólum, design vagy
ezek kombinációja. Célja, hogy adott eladó vagy eladók adott csoportjának termékeit vagy szolgáltatásait
azonosítsa és megkülönböztesse őket a versenytársakétól.” (KOTLER 1998 491.o.) A márka
definíciójával kapcsolatosan az egyik meghatározó irány tehát a márka megkülönböztető szerepének
azonosítása, amely dimenziót emeli ki BAUER-BERÁCS szerzőpáros alapdefiníciója is (2006), amíg a
másik irány a pszichológiai szempontú megközelítés, amely értelmezés szerint a márka magában foglalja
a fizikai és szocio-pszichológiai karakterek és hiedelmek széles körét. (SIMOES-DIBB 2001)
Napjaink élménytársadalmában, amelyben a „cselekvés meghatározó célja az élmény kiváltása”
(SCHULZE 1992, 42.o. IN: KOVÁCS, D. 2014, 41.o.), a sikeres márka érzelmi töltet is hordoz, amelynek
megvásárlása, használata, fogyasztása egyben élményt vált ki. Mindezért kiemelten fontos azon, PappVáry Árpád által idézett márkadefiníció, miszerint „a márka egy személy zsigeri belső érzése egy
termékről, szolgáltatásról, vagy vállalatról” (NEUMEIER 2005 In: PAPP-VÁRY 2009 5.o.). Az érzelmi sík
kiemelkedő fontosságát hangsúlyozza Sulyok Judit (2014) is a turisztikai márkák tekintetében. Folytatva
a fogyasztó központi szerepének elemzését a márkázási folyamatban, logikus, hogy a zsigeri érzés
tulajdonképpen egy kép, mondhatni imázs, amely a fogyasztó fejében alakul ki. Ebben a tekintetben
egyetértek azon megközelítésekkel (PAPP-VÁRY 2009; KEEBLE 1991), hogy az imázs a márka vevői
oldala, a kép, amely a fogyasztó fejében él a márkát illetően.
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A márkázás sokáig egyet jelentett egy logó, és egy szlogen megalkotásával. Ugyanakkor azáltal, hogy a
fentiekben leírt megközelítések egyre erősebben áthatják a márka értelmezését, napjainkban
megerősödött az az alapvetés miszerint a márkázás egy stratégiai folyamat, amely átfogja a márkázandó
termék, szolgáltatás, célterület integrált marketing stratégiáját. Kapferer (2004) megfogalmazásában
látom saját álláspontomat, miszerint a márkázás egyenes következménye a szegmentálási, pozícionálási
tevékenységnek, amely átformálja a terméket, a szolgáltatást, és amely hosszú távú elköteleződést és
komoly erőforrások és képességek meglétét igényli.
A fenti irányt képviselő, ún. márka-pozícionálási folyamathoz Cheverton (2002) a következő lépéseket
rendelte: 1) szélesebb körű pozícionálás, amely magában foglalja a szegmentálás, célcsoportképzés, és
pozícionálás folyamatát, a versenytársaktól való megkülönböztetés céljával; 2) ún. szűkebb pozícionálás,
a márkázó szervezet identitását alkotó értékek, előnyök meghatározása, amelyek a szervezet
egyediségét, „magját” írják le; 3) márka-interakciók: valamennyi olyan találkozási pont szűkebb pozíció
irányába való fejlesztése, amikor a fogyasztó találkozik a márkával (mindez magában foglalja a teljes
marketing tevékenységet a termékfejlesztéstől a kommunikáción át) és a márkaelemek (üzenet, logó,
szlogen) meghatározása. Mindez vezet el a „teljes fogyasztói élményhez”, amely által kialakul az érzelmi
többlet, a márka által nyújtott fogyasztói élmény élvezete; 4) Folyamatos értékelés, monitoring.

1. Ábra: Márka-pozícionálás (CHEVERTON 2002 alapján, saját szerkesztés)
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Desztinációs márkázás
A turisztikai piac élesedő versenyében a desztinációk meghatározása, az egyediségük kikristályosítása,
annak turisztikai termékekkel való meghatározó, az egyediséghez (is) köthető élménnyé alakítása, és
ennek nyomán erős desztinációs márka felépítése egyre fontosabbá vált. Látni kell ugyanakkor azon
irányt is, amely az átfogó desztinációmenedzsment ún. kollektív, demokratikus elvét elveti, kizárólag piaci
alapon határozza meg a terület stratégiai, kiemelt partnereinek az összefogását, és nem a területet,
hanem a partnerek által létrehozott élmény, az ún. Strategic Visitor Flow (azaz stratégiai látogatói
áramlat, élmény) integrált marketingjét támogatja (BIEGER - BERITELLI, et al. 2015). A gyakorlatias
elmélet számos megközelítésével, így a stratégailag legfontosabb irányok, élmények meghatározásával
egyetértek, ugyanakkor továbbra is úgy vélem, hogy a desztináció az individuális utazó számára – az ott
elérhető aktivitások és élmények kiemelésével – az utazási döntés egyik alapvető egysége, és
márkázása máig fontos, a tudatos folyamatmenedzsmenten keresztül.
A desztinációs márka középpontjában a „hely szelleme” áll, a helyi atmoszféra, és a turisztikai élmény
központi értéke, amely megkülönbözteti a desztinációt versenytársaitól. Összességében tehát a
desztinációs márka mindazon percepciók összessége egy helyről (már tapasztalatokon vagy
hiedelmeken alapulva), amely különösen érzelmi szinten befolyásolja az utazó attitűdjét a desztinációval
kapcsolatosan (ANHOLT 2009). A jól működő desztinációs márka ún. ernyőmárkaként működik, amely
kiterjed az adott térség valamennyi szolgáltatójára, és egységes jelentéssel „ruházza fel” őket, mint
például az „Alpok” márka, az alpesi karakter asszociációi az Alpokban működő szolgáltatók számára
(PECHLANER, H. - RAICH, F. - ZEHRER, A. 2007)
A desztinációs márkázás, ahogyan a márkázás alapjaiban is, több egy logó, és egy szlogen kitalálásánál:
olyan márka-pozícionáláson alapszik, amely meghatározza azon egyedi hozzáadott értékeket, amelyek a
terület megkülönböztetését és egyediségét hordozzák (NORTHOVER 2010, PISKÓTI et al. 2015).
HORKAY (2003) kiemeli azt a fontos tényezőt, miszerint az egyedi értékek meghatározásában mind a
helyi közösségnek, szolgáltatóknak a véleménye (belső imázs), mind a desztiáción kívüli érintetteknek
(utazók, beutaztatók, befektetők, média) a területről alkotott képe (külső imázs) együttes figyelembe
vétele a kulcs.

7

Számos modell írja le a desztinációs márkázási folyamatot, amelyek közül a nemzetközi szinten
legismertebbek az ún. piramis-modellek (ANHOLT 2009). Habár a modellek egyes elemei a gyakorlati
szakemberek számára esetenként nehezen értelmezhetőek, az egyes tényezők tisztázása a desztináció
egyediségének kikristályosítását támogathatják. Az UNWTO 5 elemű piramisa a következőket
tartalmazza:


„racionális jellemzők (a desztináció fő jellemzőit foglalja magában),



emocionális előnyök (a desztinációval kapcsolatos észleléseket, véleményeket és motivációkat
mutatja be),



márkaszemélyiség (ez jelenti, hogy mitől egyedi az adott úti cél),



pozicionálás (a desztináció legerősebb, legmarkánsabb jegyeit foglalja össze), és



márkaesszencia (3-4 központi márkaérték)” (In: SULYOK 2014, 25.o.)

A hat-elemű piramis különválasztva tárgyalja az érzelmi és racionális előnyöket, és a márkaértékeket a
márka-esszenciától elválasztva mutatja be. (ANHOLT 2009)
Mindezen egyediségre épülhet fel az az integrált marketing-tevékenység, amely összehangoltan kezeli a
márkapozícióhoz kapcsolódó stratégiai üzeneteket az egyes célcsoportok szintjén, és kialakítja,
összehangolja a kapcsolódó élményeket, ún. élményígéreteket. („Élményígéret alatt azt az élményt,
avagy a turista szemszögéből megfogalmazható értéket értjük, melyet a desztináció hitelesen ígérni és
nyújtani képes. (pl. nyugalom, megújulás, kaland, szórakozás, gyógyulás, önfejlesztés, romantika,
családi együttlét stb.” (PUCZKÓ 2009, 8.o.)) Tehát a márkázás a desztináció teljes
marketingtevékenységét át kell, hogy fogja, annak érdekében, hogy olyan célcsoportoknak szóló
termékek kerüljenek kialakításra, amely az egyediséget szolgáló értékeket hordozzák, támogatják. (Így
például egy kerékpáros desztinációban alapvető, hogy a kerékpáros szolgáltatásokon (kölcsönzés,
szerviz) olyan szegmentált szálláshelyek is legyenek, amelyek védjegyrendszerrel ellenőrzött, speciális
szolgáltatásokat nyújtanak a szegmens részére.)
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Az alábbi ábra ezen összefüggésrendszert hivatott bemutatni, amely a kutatás dimenzióinak
meghatározásakor is kiindulópontot jelentett:

2. ábra: Desztinációs márkázás integrált marketing-tevékenységet átfogó értelmezése (saját
szerkesztés)

A szűkebb pozícionálás során meghatározásra kerülő egyediség esetében olyan különleges
tulajdonságokra, értékekre kell gondolni, amik egyértelműen megkülönböztetik az adott desztinációt
versenytársaitól. Mindez lehet egy különleges természeti érték: a vad, felfedezésre váró északi táj, pl.
Grönland esetében, vagy a „legfiatalabb, legtisztább ország” Új-Zéland márkájának középpontjában.
Nyilvánvalóan nem könnyű a komplex kulturális értékek közötti választás sem, hiszen Európa
nagyvárosai közül, hogyan is tudná megkülönböztetni magát Amszterdam egy új struktúrában, amely
túllép a drogok, és a pajzánság fővárosán? IAmsterdam (Én vagyok Amszterdam) márka középpontjában
a kreativitás befogadása áll egy élhető városban. Hasonlóképpen a nyitottságra épít Koppenhága „Open
for you” (nyitott Rád) márkája. India „Incredible India” márkájának fókuszában a misztikus, keleti kultúra
autentikus, helyi közösséggel együtt történő megismerése áll, amíg brit monarchiára utal a „Britain is
Great” – „Britannia Nagy” márka.
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Végezetül az arculati elemek tekintetében elmondható az az alapvetés, miszerint mind a logó, mind a
szlogen esetében az általános, sablonos megoldások helyett a kikristályosított egyediségre fókuszálva,
egyedi, kreatív megoldások szükségesek. A logó a desztináció szimbóluma, a hely esszenciáját mutatja
be, ezért attraktívnak, letisztultnak, egyszerűnek, fekete-fehérben is jól mutatónak, és minden szintű
kommunikációban alkalmazandónak kell lennie (ANHOLT 2009).
Fontos ugyanakkor, hogy a napjainkban jellemző minimalista design azért értelmezhető legyen, ugyanis
a túlzott absztrakció is lehet egyben zavaró. „A jó szlogen megragadja a város karakterét, sztoriját,
megkülönbözteti más településektől, valamint inspirálni tudja a turistákat, befektetőket, és nem
utolsósorban helyieket. Ha viszont átlagos, semmitmondó, az többet árthat, mint használ (mint pl. „A
sokszínű város”, „Az élhető város”, „A barátságos város”, a „Fedezze fel (település)-t”, „A másmilyen
város” vagy az „Európa szívében”) (PAPP-VÁRY, 2014) Kiemelendő az, hogy a szlogennek az előnyt, a
„Miért ide és nem máshová?” kérdésre adott választ is sugallnia kell, továbbá rövid, frappáns és könnyen
megjegyezhető kell, legyen a „hely szellemét” visszaadva.
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III.

Desztinációs márkák online megjelenése

Az internet szerepe mára vitathatatlanná vált a turizmus szempontjából, és nyilvánvaló az is, hogy a
turisztikai desztinációmenedzsment szervezetek (TDMSZ-ek a továbbiakban) az interneten „létrejövő” új
közvetítők egyikeként jelenhetnek meg az online utazási irodák szerepeit, és sikereit követve. A
közvetítés központi és kiemelendő tevékenysége a TDMSZ-nek, amelyek a nemzetközi piacokon
értelmezett üzleti modell szerint az így szerzett jövedelemből képesek fenntartható gazdasági
működésre. Látni kell azonban azt is, hogy az internet transzparens versenyében a TDMSZ-nek olyan
online marketing rendszert szükséges kialakítania, amelyen a kis turisztikai szereplők látszani képesek,
és optimális esetben egy olyan márkanév alá rendezett kínálattal, amely a desztináció egyediségét
mutató attrakciók, szolgáltatók szinergiáját hordozza.
A desztinációk a következő eszközök hatékony alkalmazásával lehetnek sikeresek az online marketing
területén (UNWTO, 2014, DIGITAL TOURISM THINK TANK, 2013)


Keresőoptimalizálás



Weboldal tartalom: A desztináció honlapja rövid, inspiráló szöveget kell, hogy tartalmazzon. A
tanulmány felhívja a figyelmet a hagyományos F-szabályra, valamint az ikonikus, kiemelten jó
minőségű fotókra, amelyek a desztináció kulcs-üzeneteire fókuszálnak (DIGITAL TOURISM THINK
TANK, 2013)



CRM rendszerek alkalmazása (Customer Relationship Management, azaz Vendégkapcsolat
menedzsment rendszerek)



Közösségi média használata: Egyrészt a desztináció oldalán helyt szükséges adni a különböző
témájú fórumoknak, blogoknak, amelyeket nem „csak” a desztináció utazói vezethetnek, hanem
maguk a helyiek, sőt ez utóbbi kifejezetten vonzó az autentikus helyzet bemutatása végett.
Továbbá kulcsfontosságú a közösségi média csatornákon való aktív jelenlét, amelyek közül a
Facebook jelentőségét már felismerték a nemzetközi desztinációk, s emellett a tanulmány az
Instagram, Pinterest, Tripadvisor fontosságára is felhívja a figyelmet. Látni kell azt is, hogy a likeok mérése nem elegendő, a közösségi média sokkal több lehetőséget tartogat: dialógusok
kezdeményezhetőek, amelyek nagyon személyes élményt tesznek lehetővé, a márka-ismertség
fokozható, és mérhető a vendégelégedettség.
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Tartalommenedzsment terv és rendszer (a weboldalak tartalmának kezelésére)



Foglalási rendszerek alkalmazása, és hatékony keresők beépítése (a szolgáltatások, információk
könnyű, szofisztikált keresése érdekében)



A helyi szolgáltatók bevonására extranet alkalmazása



Monitoring: a weblap látogatói eredményeinek és a kampányok hatékonyságának mérésére



Helymeghatározáson alapuló és mobil rendszerek: A desztinációs weboldalak ún. „responsive
webdesign” (a kapcsolódó eszközre – mobil, tablet, PC - automatikusan testreszabott
webdesign) alapvető elvárás. A fő kérdés napjainkban a mobil-applikációk megtérülésében van.
Látható, hogy a mobil-optimalizált weboldalak számos szolgáltatást tudnak nyújtani az
okostelefonokra, ugyanakkor az applikációk mellett szól az offline (internet nélküli) használat
lehetősége, illetve az élmény fokozása (pl. kiterjesztett valóság – azaz a valós és virtuális
információk összekapcsolása, a virtuális világ kivetíthetővé válása, METGS - mobile electronic
tourist guides, mobilra tervezett elektronikus idegenvezetés).



Foglyul ejtő kampányok: Közösségi média és nyereményjátékok kapcsolását tartalmazó
kampányok kiemelten hatékonyak, különösen akkor, amikor a videó-, fotó-megosztásra szólít a
felhívás. Fontos, hogy a desztináció arculati elemei, és márkaüzenetei megnyilvánuljanak a
kampány során.

Mindezen manapság versenyelőnyt biztosító (már-már alapvető) megoldásokon túl a márka online
megjelenése alapvető fontosságú: a szembeötlő egyediség leképzése a weboldalon mind az arculati
elemek, mind a stratégiai üzenetek és az egyediség mentén felépülő, szegmentált ajánlatok
elengedhetetlenek, a következő folyamat mentén:


A fentiekben bemutatott, átfogó folyamat-menedzsment során megállapításra kerülnek az
élményígéretek, és az ajánlatok.



Ezen ajánlatok szofisztikált márka-üzeneteken keresztül, az élmények vizuális átadásával, az
azonnali foglalás lehetőségével a vizuálisan és verbálisan is az egyediséget tükröző weboldalon
és közösségi felületen keresztül eljutnak a potenciális vendéghez.
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Az egyediséghez és az adott élménycsomaghoz kapcsolódó rendezvények, kiegészítő
szolgáltatások is kereshetőek a weboldal szofisztikált keresőiben, és ezen programokról is
részletes, térképpel, linkekkel ellátott információk szerezhetőek.



A közösségi felületek lehetőséget adnak az élmény megosztására az utazás során, után.
Mindezen „szájreklám” lehetőség kihasználására adnak lehetőséget a különböző tudatos „oszd
meg”, „mondd el” kampányok a közösségi médiában.

IV.

Kutatási módszertan

A kutatás célja a hazai desztinációs márkák online megjelenésének fejlesztési szemszögű elemzése,
fejlesztési javaslatok megfogalmazása. A kutatás kérdései a következők voltak, amelyekhez rendelt
konkrét vizsgálati tényezők a mellékletben láthatóak:

1.

Stratégiai tényezők



A hazai desztinációk milyen sikeresen pozícionálják magukat?



Hogyan határozzák meg a márka-elemeket?

2.

A weboldal technikai tényezői



Milyen a weboldaluk keresőoptimalizálása?



Milyen a közösségi média integrációjuk?



Hogyan optimalizálják mobilra a weboldalukat?

3.

Szegmentáció a weboldalon



Mennyire jelenik meg a szegmentáció a szálláshelyek tekintetében?



Mennyire jelenik meg a szegmentáció a programok tekintetében?
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4.


Megkülönböztetés, márka-megjelenés a weboldalon
A nyitóoldal mennyire egyedi, vonzó és színvilága, fotói mennyire kapcsolódnak az
egyediséghez, az aktuális szezonhoz?



A márka-elemek mennyire láthatóak a weboldalon és közösségi oldalakon?



Az oldal szöveges tartalmában az egyediség hogyan jelenik meg?



A szálláshelyek esetében mennyire látható az egyediséghez köthető típus?



A programok között mennyire látható az egyediséghez köthető típus?

5.

Facebook oldal márkamegjelenése



Mennyire jelennek meg a márka-elemek a Facebook oldalon?



A bemutatkozó szöveg mennyiben kapcsolódik az egyediséghez?



A borítókép mennyire sugallja az egyediséget és illik a márka-megjelenéshez és a szezonhoz?

Kutatási módszerként kvalitatív, strukturált tartalomelemzést választottam, amelynek vizsgálati tényezőit
a Melléklet tartalmazza. A tartalomelemzést megelőzte egy online kérdőív, amelynek célja az alapadatok
és a stratégiai irányok felvétele volt, számos nyitott, kvalitatív kérdést tartalmazva, a feltárás céljával. A
kutatási kérdéseket és a vizsgált dimenziókat iteratív folyamaton keresztül alakítottuk ki akadémiai és
gyakorlati szakértőket bevonva és dimenziókat tesztelve (Első lépésként Dr Papp-Váry Árpáddal
alakítottuk ki a keretet, amelyet Dr Kiss Kornéliával és Dr Kiss Róberttel a tartalomelemzést elvégezve
teszteltünk és formáltunk tovább. Ezen keretet Horváth Viktória, a Magyar TDM Szövetség titkára, és
Somló András online marketing szakértő segítségével fejlesztettünk tovább, végül a Magyar TDM
Szövetség elnökségi tagjaival véglegesítettünk. Köszönettel tartozom minden részvevő szakértőnek!)
A tartalomelemzést Dr Sziva Ivett és Dr Kiss Ferenc mentorálásával a Budapesti Metropolitan Egyetem
másodéves Turizmus menedzsment mesterszakos hallgatói végezték, név szerint: Berende Alexa,
Serény Oktávia, Péter Tímea, Balázs-Bécsi Krisztina, Buda Anikó, Gulyás Gábor, Kelemen Gábor,
Sárpataki Emőke, Szakácsi Kitti, Wagner Frida, Szabados-Kraft Anima, Krausz Tímea, Takács Diána,
Parádi-Kismartoni Noémi, Lányi Rita, Révi Anna, Zádor Andrea, Kis Nagy Gergő, Tárnok Dániel –
Áldozatos és hatékony munkájukat ezúton is újra köszönöm!
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Az eredmények ún. dupla-ellenőrzési folyamaton mentek keresztül az esetleges hibák javítása és a
szubjektív nézetek hiányosságainak kikerülése érdekében. Ebben a folyamatban Szabados-Kraft Anima
volt nagy segítségemre, amelyért hálával tartozom!
Tekintve a kutatás feltáró és kvalitatív jellegét, valamint a fejlesztési szempontú célokat, a mintaválasztás
során önkiválasztós módszert alkalmaztunk, és azon desztinációk online megjelenései kerültek
tartalomelemzésre, amelyek szervezetei kitöltötték a feltáró célú online kérdőívet 2015. november 7. december 10. között.
Hazánkban jelenleg 89 TDM Szervezet működik, amelyek közül 23 TDMSZ kívánt a kutatásban részt
venni, a teljes populáció 25,6% -át adva.


A válaszadó desztinációk eloszlása turisztikai régiók szerint a következő: Balatoni régióban 26%;
Dél-Dunántúli régióban 13%; Nyugat-Dunántúli régióban 17%; Közép-Dunántúli régióban 17%;
Észak-Alföldi régióban 9%; Dél-Alföldi régióban 4%, Észak-Magyarországi régióban 3%;
Budapest-Közép-Dunavidéki régióban 0%, Tisza-tavi régióban 0% taláható. Tekintve a TDMSZ-k
országos eloszlását, sajnálatosan Tisza-tó és Budapest-Közép-Dunavidék abszolút nem jelenik
meg a mintában, amíg Nyugat-Dunántúl alulreprezentált, ugyanakkor az országos mintában
nagy szerepet betöltő Balatoni és Közép-Dunántúli régió a mintában is fontos szerepet kap.



A turisztikai aktivitást illetően elmondható, hogy a mintában megtalálható a 300 ezer
vendégéjszaka feletti aktivitású hazai 14 település közül 5 (Hajdúszoboszló, Siófok, Bük, Sopron,
Gyula; 2014-es végleges adatok alapján). A mintában szereplő szervezetek többsége
ugyanakkor a kisebb aktivitású, 100 ezer vendégéjszaka alatti területek felelőse.



Az országban (2015. nyári adatok alapján) 8 térségi szervezet működik, amelyek közül 2
szervezet található a mintában.

A minta nagysága és jellemzői megfelelnek a feltáró, kvalitatív kutatás elvárásainak, ugyanakkor
óvatosan vonhatóak le következtetések földrajzi terület, és turisztikai aktivitás szempontú csoportosítás
tekintetében és további kutatások szükségesek ezen tényezők mélyebb vizsgálata érdekében.
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V.

Kutatási eredmények

A kutatás eredményeit a részvevő desztinációkkal egyeztetve részben anonim módon kezelem, így
minden egyes desztináció megismerte a rá vonatkozó teljes elemzést, de ezek nem kerültek publikus
ismertetésre. A kutatás eredményeinek alábbi bemutatásakor csak a jó gyakorlatok kerülnek név szerint
kiemelésre, és általános érvényű, fejlesztési fókuszú értékeléseket mutatok be.
Stratégiai tényezők
Ezen témakör legfontosabb vizsgálati szempontja az volt, hogy a TDMSZ-ek mennyire tudatosan
fogalmazzák meg egyediségüket és formálják márkájukat.
A megkérdezettek harmadának van márkastratégiája, második harmaduknak egyáltalán nincs és további
több, mint harmaduk tervezi a készítését. A stratégiával rendelkezők többsége a tagok bevonásával
készítette azt és több, mint a fele nyilatkozott úgy, hogy a tagok maguk használják is a márkastratégia
tartalmát. Összességében elmondható, hogy nem elterjedt a tudatos márkázás, stratégiára, koncepcióra
épülve, amelyet az alábbi, további eredmények is alátámasztanak. Kifejezetten pozitív hír, hogy ahol a
márka-képzésre hangsúly került, ott a tagok bevonásával történt mindez, sőt a tagok maguk használják is
a desztináció üzeneteit, logóját, szlogenjét.
A versenytársak azonosítása terén mutatkozik a vizsgált desztinációk egyik fejlesztendő pontja.
Mindösszesen 5 desztináció határozta meg helytállóan versenytársait, és a többség vagy elérhetetlenül
komoly versenytársakat, vagy túl alacsony aktivitású desztinációkat határozott meg. Előfordult, hogy
teljesen más termékvonalú desztinációk kerültek meghatározásra, de a legfontosabb probléma az volt,
hogy közeli, egyébként közelségük és programjuk miatt kiegészítő programot ajánló településeket is
konkurensnek neveztek meg, amelyek inkább együttműködő partnerként kezelendőek, és
együttműködésben lehetséges a desztináció reális lehatárolása is lehetővé válna.

A desztináció

lehatárolása, a reális önkép meghatározása több szervezet esetében is problémás, amely ismerve az
esetenkénti politikai és egyéb konfliktusokat érthető, ugyanakkor annak felismerése elengedhetetlen,
hogy a vendég vajon valóban a településen marad-e ott tartózkodása alatt, vagy más, kiegészítő
programokkal rendelkező és innentől a desztinációhoz tartozó településeket is meglátogat.
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Az egyediség meghatározásának tekintetében szintén jelentős bizonytalanság látható. Az egyediséghez
kapcsolódó élményígéretek, és az azokat leíró kulcsszavak többsége túl általános (pl. természeti érték,
kulturális érték, bor, családbarátság) és hiányzik a „Mégis milyen, mitől más, mint a többieké?”
konkretizálás, és ez látható lesz később a szlogeneknél is. Előfordul az is, hogy egy térség csak egy
bizonyos (egyébként másodrendű) termékére fókuszál egy szervezet, tudomást nem véve a konkrét
egyediségről. Nagyon ritka az a meghatározás, amikor a „legek” kerülnek kiemelésre, és előfordul a
teljes félreértelmezés is, amikor szervezeti értékeket sorol fel a desztináció. Fontos azt is kiemelni, hogy
mindezek ellenére a desztinációk többsége tudatos, és nagyon érdekes egyedi ajánlatokat soroltat fel. A
jó példák bátran kimondják, mi az egyediségük, mitől (ha még apróságtól) is többek, mint mások, és
reálisan, hitelességre törekedve mérik fel a pozíciójukat.
Jó példaként hozható fel Gyomaendrőd, a 16 holtágra és a kapcsolódó természetre való fókuszálásával
és Gyula, ahol a történelmiség és a fürdés áll a középpontban (sokszor tévesen használt wellness helyett
a fürdőre és fürdőzésre való fókuszálás reális önkép meghatározásra utal.) További jó példát láthatunk
Hajdúszoboszló esetében, akik a legnagyobb fürdőkomplexumra hivatkoznak, és Nyíregyházára, akik az
egyedülálló állatkertre, valamint a fürdőre, múzeumfalura fókuszálnak. Sopron hűség és szabadság
koncepciója a történelmi ismertség kihasználására de egyben megújulásra is törekszik. Vulkánság szép
példája a márka-folyamat végiggondolásának, amikor is a Vulkánparkon és a Kráter koncerteken kívül
Vulkáni fürdő is található a desztinációban.

Az egyediség meghatározásának bizonytalanságai után pozitív meglepetés, hogy még azon desztinációk
is esetenként jól határozták meg a logójuk alapjait, akik egyediségüket nem tudták kiemelni. A
kutatásban részvevő desztinációk közül 10 szervezet esetében mondhatjuk el azt, hogy logójuk megfelel
az elvárásoknak, mind a tartalmi, mind a design-beli szempontokat figyelve. A hibás koncepciókat illetően
kiemelhető, hogy jellemzően az általános megközelítések problémásak, amikor az ábrázolni kívánt elem
(pl. hegység) bárhol megtalálható. Többször fordult elő és tipikus hibaként mondható a túlzott
absztrakció, amikor fel sem ismerhető, hogy mi látszik a képen, amíg a másik véglet a modern design
elemek (minimalizáció) teljes figyelmen kívül hagyása, és gyermekrajz-szerű megjelenítés előfordulása.
Többször fordul elő, hogy a TDMSZ neve kerül fel a logó mellé (szlogen helyett), amely ronthat az
összképen. A jó logók első ránézésre visszaadják a desztináció egyediségét, fő karakterét, ízléses, szép
grafikai megoldásokat mutatnak fel, kifejező, sugárzó módon.
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A jó példákat összegyűjtve az alábbiakban egy montázst láthatunk a Badacsonyi Céh Turisztikai
Egyesület, Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft., Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület, Fonyódi Turisztikai
Egyesület, Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft., Ság hegy Térsége Turisztikai Egyesület, Tata és
Környéke Turisztikai Egyesület sikeres logóiból.

A szlogeneket illetően – talán a szöveges megfogalmazás egyediségnél látható problémái miatt –
számos kihívásnak lehetünk tanúi. A vizsgált desztinációk közül mindösszesen 6 esetében látható az,
hogy a szlogen tükrözi az egyediséget, és frappáns, tömör, vagy éppen játékos, de mindenképpen
érdekes és könnyen megjegyezhető. A kevésbé sikeres szlogenek között előfordul, amikor a TDMSZ
neve látható, vagy túl általános „élmények, értékek, természet, kultúra” szavak mögött bújnak meg, és
előfordul, hogy habár a desztináció a fiatalokra és a családokra koncentrálna a szlogenje mégsem
fiatalos, dinamikus (fiatalok szövegezésével „ütős”).
Jó példaként emelhető ki Bükfürdő szlogenje, a frappáns: „Feldobhatjuk?”, ami fiatalos, tömör vagy
Fonyód „A Balaton kilátója” üzenete, amely hűen tükrözi az egyediséget. További jó példa „ A Körösök
ölelése „ Gyomaendrőd esetében, és

Gyula

mint

„Történelmi fürdőváros” azonosítása. A

hajdúszoboszlói „A felüdülőhelyben” benne van a felfrissülést, pihenést nyújtó üdülőhely frappánsan, amíg
Veszprém „A Királynék városa” szlogenje magában foglalja az egyedi történelmi értékeket.
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A weboldal technikai tényezői
A technikai tényezők – bár nem feltétlenül kötődnek a márkázás témaköréhez -, hiányosságai rendkívüli
módon befolyásolják elsősorban a fiatal vendégek véleményét, de az idősebb, X Generáció (35-45
évesek) is igényesek az internetes megjelenésre, és a technikai megoldások túlzó reakciókat, az adott
desztináció teljes figyelmen kívül hagyását hozhatja.
Pozitívum, hogy a vizsgált desztinációk 90% saját domain-nel rendelkezik, és elvétve látható olyan
szervezet, amely önkormányzati oldalt használ. Ugyanakkor a keresőoptimalizálás tekintetében továbbra
is problémák láthatóak. A kellően részletes szempontokat vizsgáló SEOCEROS szoftver
(https://seoceros.com/hu/) értékelése szerint a vizsgált desztinációk átlagosan 57%-ot teljesítettek, amíg
a legjobb 85%-ot, a legrosszabb értékelés 38%-ot ért el a szoftver vizsgálata során. Pozitív, hogy a
webodlalak többsége nem használ flash és frame (a google algoritmusa szempontjából kedvezőtlen
megítélésű technológiát), továbbá keresőbarát URL-ek láthatóak. A legfontosabb problémák a
következőek:


Metaleírás hiány



Nem használ Open Graph Protocolt



Nincs Dublin Core szabvány



Szöveg/kód arány alacsony, kevés a tartalmas szöveg az oldalon



Kulcsszóhasználat a tartalomban nem megfelelő



Képek alt címkéje nincs kitöltve



Nincs 404-es szabványos oldal



Szerversebesség gyorsítást igényel



Heading beépítése szükséges



A táblázatos elrendezést érdemes kerülni



Nem minden URL keresőbarát



Nincs oldaltérkép.
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A közösségi média integráció során, a Facebook tekintetében igen jó eredményeket értek a vizsgált
szervezetek: a többségnél látható Facebook integráció az oldalon és működik is a link. Ugyanakkor
mindösszesen két desztináció használ Instagrammot, amely a fiatalok elérését és megtartását célozza,
és mindösszesen egy szervezet rendelkezik Tripadvisor oldallal, amely a nemzetközi vendégek
megcélzását szolgálja.
A mobiloptimalizációt tekintve, a vizsgált desztinációk fele rendelkezik megfelelő optimalizációval (mind
a szoftver, mind a széleskörű teszteléseink alapján, amely vélhetően responsive webdesign használatára
vezethető vissza), ugyanakkor több olyan desztináció van, amelynek mobiloptimalizálása nem teljes
körű, és responsive design helyett valószínűleg kreált, de nem hatékony, mobilra készített
megoldásokkal próbálkozik ezen elvárásnak megfelelni.
Az alapvető tényezők között az oldal tartalmának aktualitása is egy fontos vizsgálati dimenzió, hiszen
alapelvárás, hogy télen a téli időszak hangulatát átadó programok, ajánlatok, szövegek, fotók, egyéb
multimédia tartalmak kerüljenek fel – abban az esetben, ha nem csak nyárra szeretnénk vendéget.
Elmondható, hogy a TDMSZ-ek többsége (13 szervezet) megfelelt ennek a feltételnek, és kreatív
játékokkal, hangulatos fotókkal, hívogató téli ajánlatokkal szerepelt a weben.
Ugyanakkor továbbra is láthatunk olyan template-ben írt weboldalakat, amelyek érezhetően egyszer
elkészültek, a főszezon fotóival, és a tartalommenedzsmentre sem a szezonális szövegek, sem az
ajánlatok, programok, sem a multimédia tekintetében nem kerül hangsúly. Javaslatunk szerint egy adott
program (pl. adventi események) az esemény elmúlása után max. egy-két hétig lehetnek kiemelve, de
utána zavaróak, a mai kor (same-time, azonnali technikai megoldásokhoz szokott) utazói számára
kifejezetten ellenérzést keltőek. További problémát jelentenek a szerencsére ritka esetben előforduló
helyesírási és stilisztikai hibák.
Kiemelendő példa Gyenesdiás és Siófok, amelyek kifejezett
hangsúlyt helyeznek a téli Balatont kiegészítő családi, illetve
kulturális- és fürdő programokra és egész weboldaluk az
aktuális hangulatot tükrözi.
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Szegmentáció a weboldalon
Az egyediséget hordozó szegmentált üzenetek, ajánlatok megjelenése szintén alapelvárás a
testreszabott élményt kereső utazók számára, ezért vizsgáltuk azt a tényezőt, hogy vajon mennyire
szofisztikált, kereshető programokkal, szálláshelyekkel jelennek meg a TDMSZ-ek és mennyire vonzóak,
informatívak ezen ajánlatok.
A szálláshelyeket illetően elmondható, hogy sajnos a többség esetében csak kategóriára lehet keresni,
és a szálláshelyek bemutatása nagyon rövid, árak, foglalási megoldás (utóbbi nyilvánvalóan az ismert
utazásközvetítéshez kapcsolódó okok miatt) nem látható. Kiemelendő, hogy 10 desztináció esetében
nagyon szofisztikált keresők támogatják a szálláshelykeresést, amelyek számos szempont (így pl. a
fürdőtől való távolság, aktivitás, demográfiai szegmensek) szerint szűrhetőek.
A programok tekintetében pozitív eredmény, hogy a desztinációk nagy többségénél (16 szervezetnél)
érdeklődés szerint nagyon jól kereshetőek a programok, és attraktív, a szükséges információkkal
alátámasztottan (pl. az egyes programok részleteiről külön aloldalak nyílnak meg, a túrák érdekes leírása
mellett térképen jelöltek és a szolgáltatók oldalai szintén belinkeltek, árak is találhatóak). Ugyanakkor sok
esetben látható, hogy nincs szűrési lehetőség, vagy a programok nincsenek érdekesen, kellő
információval leírtan bemutatva.

Jó példa Hajdúszoboszló oldala, amely kellően informatív,
jó keresési lehetőséggel ajánlja szálláshelyeket és
programokat, továbbá a Balaton-Riviéra oldala, ahol
rendkívül széles a szálláshely-keresési lehetőség.
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A demográfiai szegmentálás mind a szálláshelyek, mind a programok tekintetében ritka, és
végiggondolandó. Érthető, hogy a szálláshelyek esetében szűkebb a szegmentációs igény, de azért ma
már megjelennek a csak családi igényeken túl, a csak felnőttekre (párokra) vonatkozó igények, és
kifejezetten fontos az akadálymentesítés feltüntetése a gyógyhelyi szálláshelyek esetében. A programok
esetében jellemzően szintén a családos szegmensre fókuszálást láthatunk, holott számos desztináció
szeretne a fiatal generáció számára vonzó lenni, vagy éppen a szeniorokat vár (érezhetően más – más
túranehézség javasolandó ezen esetekben, de más szolgáltatások, interpretációs megoldások
szükségesek a különböző korosztályú gyerekek részére is.)

Megkülönböztetés, márka-megjelenés a weboldalon
A megkülönböztetés, a desztináció egyedisége az első pillanatban át kell, hogy sugározzon a
weboldalon, ezért maga a nyitóoldal webdesign-ja (a versenytársaktól eltérő template használata), a már
vizsgált logó, szlogen, és a kiemelt fotók és üzenetek megjelenése, összességében a nyitóoldal
harmóniája, színvilága az első, meghatározó befolyást gyakorolja az utazóra. Fontos az is, hogy mindez
a szezonhoz illeszkedjen, az aktuális évszak hangulatát, üzeneteit adja át. Az egyediséget a szöveges
tartalmakkal is támogatni szükséges, a meghatározott kulcsszavak megjelenítése kiemelt tényező,
ahogyan az egyediség szembetűnősége (az elméleti fejezetben sokszor hangsúlyozott folyamatmenedzsment szempontjából) meg kell, hogy jelenjen a szálláshelyeknél és a programoknál. (Egy
desztinációban, amely a „hegyikerékpár Mekkájának” hívja magát túl azon, hogy fémjelző, elismert
versenyeket rendez, a hegyikerékpár köré építette programjait, a szálláshelyeknél is meg kell, hogy
jelenjen a kerékpárbarát szolgáltatás kezdve a tárolótól, a menün, de akár a kapcsolódó masszázs
(versenyzők felkészítése) tekintetében is.)
A nyitóoldalak többsége megfelel ezen elvárásnak, és habár látható probléma a szezonhoz illeszkedő
fotók tekintetében, 13 desztináció bátran használja az egyediséghez kapcsolódó fotókat, és üzeneteket,
harmonikusan kialakított, az egyediséghez, arculathoz illeszkedő színvilággal. Láthatunk ugyanakkor
zsúfolt, zavaros, túlzottan színes oldalakat, amelyek egyáltalán nem illeszkednek az arculatba.
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Továbbá megjelentek a nagyon minimalista design-t használó oldalak, amelyek a sok fotó, kevés szöveg
irányába mutatnak, és nagyon fiatalosak, és helytállóak is lennének, ha keresőoptimalizálás
szempontjából a szöveg elegendő lenne, és a fiatalok alkotnák a célcsoportot, de szenior és családos
szegmens részére nem alkalmazhatóak.

Kiemelten jó Veszprém jelenleg látható, téli hangulatú
oldala, ahol friss, az aktuális időszakban érvényes, jó
hangulatú, egyediséghez kapcsolható ajánlatokkal és
egyedi webdesign megoldásokkal találkoztunk. (A
honlapokat a dupla-ellenőrzés miatt többször is
vizsgáltuk, mind az év végi, mind januári időpontban,
így láthattuk vajon frissült-e weblap az adventi
ajánlatsorozat után januárban)

A szöveges tartalom (ahogyan a keresőoptimalizálásnál látható volt) esetenként nagyon keveset és
bátortalanul írnak a desztinációk magukról. Az egyediséghez kapcsolódó kulcsszavak alig láthatóak az
oldal tartalmát összefogó (a leggyakrabban használt szavakat kiemelő) ún. szófelhőkben, és ez mind a
keresőmotorok, mind (ugyan tömör, és érzelmi töltetű, érdekes szövegekre vágyó) utazók szempontjából
kifejezetten hátrányos. A bemutatkozó szövegek vagy teljesen hiányoznak, vagy a TDMSZ munkájáról
szólnak, amely valóban jelentős szerepet játszik a desztináció életében, de az utazó élmények miatt indul
el a desztinációba. Mindezen tényező, tehát az egyediség mentén kiemelt élmény-központú, hangulatos
szövegek írása tűnik a legproblémásabbnak még a jelentősebb (200 ezer vendégéjszaka feletti)
forgalommal rendelkező szervezeteknek is, amely megoldására szövegírók alkalmazását javasoljuk.
További problémát jelentenek az idegen nyelvű szövegek (amelyek részletes vizsgálatára ezen kutatás
mentén nem volt lehetőség): az látható, hogy több helyen vagy mellőzik, és minimalizálják a közlendő
szöveget, vagy a kevésbé szerencsés PDF- formában megírt, letölthető prospektus megoldását
alkalmazzák.
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Hangulatos, értékközpontú, élményeket ígérő
bemutatkozások

láthatóak

Veszprém

és

Nagyatád-Rinyamente esetében. Veszprém
esetében már a nyitóoldalon beköszön az a
néhány, szövegesen kiemelt élmény, amiért
Veszprémbe kell azonnal indulni.

A márka-elemek megjelenését illetően elmondható, hogy 11 desztináció esetében a logó, szlogen
minden aloldalon, minden felületen (mobil, közösségi média) ugyanúgy látható, mint a nyitóoldalon.
Előfordul ugyanakkor, hogy a Facbook oldalon egészen más logó, szlogen, képi világ jelenik meg, mint a
weboldalon, amely kifejezetten zavaró hatású.
Habár a desztinációk többsége számára (a fentiekben olvashatóan) nehézséget jelentett az egyediség
meghatározása, az egyediségen alapuló kreatív programajánlatok sokkal tudatosabbak,
érdekesebbek, amely azt jelenti, hogy a szervezetek látják az egyediségüket a kínálat szintjén, és azok
kikristályosítása (logóban, szlogenben, szöveges leírásokban való megjelenítése) jelent problémát.
Az állandó programok között (pl. látnivalók, garantált programok) 8 desztináció esetében valósul meg
az egyediségre való fókuszálás olyan sikerrel, hogy az ajánlatok érdekesek, vonzóak, informatívak,
napjaink utazóinak szólnak. További szervezetek esetében pedig részben valósulnak meg ezen irányok:
túlnyomó többségben az attraktív megfogalmazás, a bevonódást hozó élmény kialakítása a nehézség,
de esetenként az egyediség fókuszálatlansága a probléma.
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Az időszakos programoknál a legfőbb gyengeséget a szofisztikált keresési lehetőség hiánya okozza,
és ezen dimenzió mentén is ritka az egyediséghez
kapcsolódó események kiemelése.
Jó példaként emelhető ki Szombathely, ahol mind az
időszakos, mind az állandó programok kötődnek a
meghatározott egyediséghez (Szent Márton, római kultúra)
és a szükséges információkkal, hívogató címekkel
kerülnek bemutatásra.

Facebook oldal márkamegjelenése
Hazánkban az egyik legmeghatározóbb közösségi felületen, a Facebook-on is vannak olyan
lehetőségek, amelyek a márka-elemek megjelenítését teszik lehetővé. Ezen lehetőségek kihagyása
komoly hiányosság, mégis az látható, hogy a desztinációk többségénél vagy a logó, vagy a szlogen,
vagy mindkettő hiányzik a Facebook-ról. Továbbá olyan megoldások (pl. légifotók, montázsok) kerülnek
profilképként beállításra, amelyek nem támogatják a márkázást, nem mutatnak egy irányba a weboldal
törekvéseivel, és esztétikailag problémásak. A Facebook megjelenést a következők jellemzik (a vizsgált
márkázási dimenziók szerint):


Pozitív hír, hogy a desztinációk többsége (21 desztináció) szervezeti profilt használ, és
nem személyként kerül fel a Facebook-ra.



Helytállóan (mind a logó, és a szlogen) bemutatása 9 desztináció esetében látható.
Javasolt a desztináció logóját és szlogenjét egy adott képre helyezve profilképként beállítani,
és mindehhez az arculati kézikönyvben (vagy a közösen kialakított, és a weboldalon is
használt) módon tenni.



A borítókép 6 desztináció esetében követi az aktuális szezont.



A ’névjegyen’ belül mindösszesen 2 desztináció jelentet meg megfelelő, a „Miért ide
utazzanak?” kérdésre választ adó, élményközpontú bemutatkozást. A többség nem töltötte
ki, vagy a TDMSZ munkáját mutatta be, amely értelemszerűen fontos, de a desztináció
attraktív bemutatásához nem illeszkedik.
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A Facebook megjelenés esetében kiváló példa Sopron,
az élményközpontú bemutatkozó szövegével, és a
megfelelő borítóképével, és további jó borítóképeket
láthatunk Tata, Velencei-tó Turizmusáért Egyesület, és
Siófok esetén, a logó kiemelésével.
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VI.

Összegzés

Összességében elmondható, hogy a hazai desztinációk megkezdték a desztináció márkázási folyamatot:
szinte mindegyik vizsgált desztinációnak van logója, és az egyediséghez kapcsolódó kínálati ajánlata.
Ugyanakkor számos bizonytalanság jelentkezik, elsősorban a pozícionálás tekintetében, amely kapcsán
a versenytársak és a konkrét, megkülönböztető jellemzők, értékek meghatározása terén látható
gyengeség, amely kutatások folytatásával, gyakorlat-orientált képzéseken való részvétellel megérthető,
kialakítható.
Az online megjelenés tekintetében is több bátorság szükséges az egyediség üzenetek és látvány,
kreatív, érdekes élmények, történetek kialakításával, és a weboldalon, közösségi médiában való attraktív
kommunikációjával.
Kiemelten fontos figyelni az aktuális trendekre és lehetőség szerint előremutató megoldásokat szükséges
választani (responsive design alapú technológiát), tekintve, hogy a keresőmarketing, és az optimalizáció
kiemelten fontos! Látni kell azt is, hogy a Facebook egy igazán dinamikus versenytér, ahol tudnunk kell
élni a közönség aktivitásával, figyelve az aktualitásokra, a friss szellemiségre.
Összességében a hitelesség, a kikristályosítás a kulcsa a márkázásnak: a vendégoldal és a helyi
közösséget megkérdező kutatásra épülő egyedi értékek megtalálása, és erre épülő élményígéretek
összeállítása, hiteles, az egyediség irányába mutató szolgáltatásokkal, programokkal, védjegyekkel.
Mindezt lehet stratégiai üzenetekkel közvetíteni a célcsoport részére, és végül összefogni egy
meghatározó, fémjelző szlogen és logó alá, amelyet mind az utazó, mind a helyi közösség helytállónak
talál. Számos szakmai kihívás látható a folyamatban, ugyanakkor primer kutatások végzésével
feltárhatóak az egyedi értékek, és professzionalistással átlátható és kialakítható a potenciális vendég és
a márka interakcióit hitelesen menedzselő ún. folyamatmenedzsment.
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Melléklet
Márkázás weboldalon való megjelenésének vizsgálati dimenziói
Stratégiai tényezők
A desztináció versenytársainak azonosítása
A desztináció egyediségének, és kapcsolódó kulcsszavak, élményígéretek
megfogalmazása
Létezik márkastratégia, a tagokkal közösen létrehozott és általuk is használt
Alapvető tényezők, technikai megoldások
Saját domain név (turizmus-specifikus weboldal és nem az önkormányzati
tartalomba beillesztett aloldal)
Az oldal google-ben való megjelenése és SEO elemzése szoftver segítségével
(https://seoceros.com/hu/) (Eredmény kiszámítása: szoftveres elemzés
eredményeként kapott százalék a maximum pontszámhoz viszonyítva; 6 pont =
100%)
Facebook integráció látható a weboldalon
Instagram integráció látható a weboldalon
Tripadvisor integráció látható a weboldalon
Mobil-optimalizáció: a weboldal a különböző mobil eszközökön (mobilon és
táblagépen) jól látható (responsive design megoldás révén pl. Elemzési eszközök
pl: https://seoceros.com/hu/; http://quirktools.com/screenfly/)
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A weboldalon található szövegek aktuálisak (évszaknak, szezonnak megfelelőek);
helyesírás és stilisztikai hiba nélküliek
Szegmentáció
Szálláshely-kínálat tekintetében speciális igények (pl, wellness-, gyógy-,
családbarát-, állatbarát specifikumok) megjelennek
Külön programok láthatóak az oldalon célcsoport-specifikusan demográfiai
jellemzők szerint ( pl. fiatalok, családok, szeniorok részére) és a programok
attraktív, érzelmi töltetű megfogalmazása látható
Külön programok láthatóak az oldalon célcsoport-specifikusan érdeklődés-,
életstílus –specifikusan (pl. sport, hobbi, speciális érdeklődés) és a programok
attraktív, érzelmi töltetű megfogalmazása látható
Megkülönböztetés
A nyitóoldal struktúrája, megjelenése összességében vonzó
A weboldal szöveges tartalmában kiemelésre kerülnek a legfontosabb
egyediséghez,
élményígéretekhez
kapcsolható
kulcsszavak
(https://seoceros.com/hu/ elemzése, szófelhője; vagy saját szófelhő készítése:
http://www.wordle.net/create)
A ’Magunkról’ vagy a ’Bemutatkozás’ szöveg attraktív, érdekes, egyediséghez
kapcsolódó, kulcsszavakkal alátámasztottan, és könnyen meg is található ez a
szöveg
Szálláshelyek esetében léteznek olyan (keresőkben kategóriaként megjelenő)
szállástípusok, amelyek kötődnek az egyediséghez (Pl. egy kerékpáros turizmusra
fókuszáló desztinációban kerékpáros szálláshelyek)
Az állandó programok (pl. aktivitások, garantált programok) kötődnek az
egyediséghez.
Az időszakos programok (fesztiválok, rendezvények) kötődnek az egyediséghez.
Márka-elemek
A logó megkülönböztet, az egyediséghez kapcsolódik, megfelel a kor elvárásainak,
fekete-fehérben is jól látható
A szlogen megkülönböztet, egyediséget hangsúlyozza, kerüli az általánosságokat
(pl. élmények városa, találkozások városa), emocionális töltést hordoz
A weboldal színvilága kapcsolódik az egyediséghez, összhangban áll a logóval,
szlogennel
A teljes weboldalon (valamennyi aloldalon és mobil-eszközökön is ) jól látható a
logó és a szlogen
A nyitóoldalon látható fotók kapcsolódnak az egyediséghez és aktuálisak
(évszaknak megfelelőek)
Valamennyi vizsgált online felületen (weboldal, Facebook, Instagram; Tripadvisor)
azonos arculati elemek (logó, szlogen, színvilág) láthatóak
Márkázás Facebook oldalon való megjelenésének vizsgálati dimenziói
A Facebook oldal szervezeti (és nem magánszemélyként) került létrehozásra
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A Facebook oldalon a szlogen látható
A Facebook oldalon a logó látható
A borítókép az egyediséghez kapcsolódik
A névjegyen belül látható szöveges bemutatkozás tartalmazza az egyediséghez
kapcsolódó kulcsszavakat (pl. szófelhőben vizsgálva: http://www.wordle.net/create)
A névjegyen belül látható szöveges bemutatkozás attraktív, helyesírási és stilisztikai hiba
nélküli
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