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Vezetői összefoglaló 

Egy város életét számtalan tervezés jellemezheti, mely a település egészére hat akkor is, ha nem 

feltétlenül a tervek nem teljesen, maradéktalanul valósulnak meg. A városmarketing tervek sikerei az 

egyéb komplex fejlesztések sikerében is rejlenek, hiszen ez határozza meg, miről lehet beszélni, 

milyen márkázással hagyunk nyomot a piacon. Éppen ezért a mostani marketingtervben szakítunk a 

hagyományos, és kissé idejétmúlt városmarketing megközelítésekkel, és ennek megfelelően 

törekszünk fókuszált javaslatokat, lehetséges irányokat megfogalmazni. A dokumentum több 

pontjában, úgy itt is ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy egy települési marketingterv akkor valósítható 

meg sikeresen, ha az kellően fókuszált, egységes, végrehajtása következetes, a helyi lakosság 

bevonása minél magasabb szintű, sok rétegű, továbbá rövid távú (gazdasági-, politikai- stb.) célok 

nem befolyásolják.  

Azzal, hogy környezetünkben szinte már elviselhetetlen mértékű lett a kommunikációs zaj, még 

inkább előtérbe került a régi mondás: „a kevesebb több”. Marketingtervük fókuszáltsága is ekként 

értendő. Azzal, hogy egy település lajstromba veszi értékeit és az érintett célcsoportokat, nagyon 

fontos lépést tesz a sikeres városmarketing felé. Az első hibát akkor követi el, amikor ezen értékeket 

válogatás és fontossági sorrend nélkül igyekszik kommunikálni, különböző csatornákon. Jó esetben 

még azonos arculat mellett teszi ezt, ám a gyakoribb, hogy még erre sincsenek tekintettel, és ekkor 

még egy jól összeállított marketingterv is kudarcot vallhat, hiszen nem alakul ki egy tiszta, egységes 

kép a településről. A fókuszáltság a költséghatékonyság miatt is kulcskérdéssé válik. 

Egy online marketingből vett példával világítanánk meg, mit is értünk fókuszáltság alatt, mint 

dokumentumunk legfőbb vezérlő elve. 

A keresőoptimalizálás során, amikor is azt szeretnénk elérni, hogy ha valaki beírja valamelyik 

keresőbe a mi vállalkozásunkra, tevékenységünkre, településünkre jellemző szót, akkor legalább az 

első tíz találatban benne legyünk, a kellő fókusz megtartása nélkül esélyünk sem lenne a több millió 

hasonló oldal között. Ám, ha valóban arra a két-három kulcsszóra fókuszálunk, ami ténylegesen 

megkülönböztet minket, vagy pedig olyanokra, amiket azok írnak be a keresőbe, akik nagy 

valószínűséggel vásárlási szándékkal keresnek arra termékre, vagy szolgáltatásra, amit mi kínálunk, 

akkor bár kisebb tömegre tudunk célozni, mégis nagyobb hatékonyságot érhetünk el. Mit is jelent ez 

a településmarketingben? 

Lehet egy település zöld, természet közeli, kisvárosias jellegű, gazdag kulturális kínálatú, aktív 

turisztikai lehetőségekkel felvértezett, gyógyfürdős, stb. ha nem találja meg, azt a két-három 

kulcsterületet, hívó szót, amire a teljes marketingkoncepció felépíthető, és inkább mindenből 
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szeretne egy kicsit bemutatni, akkor egy zavaros kép alakul ki, és nagy valószínűséggel kudarcot fog 

vallani. A marketingtervben elsősorban a természeti környezet kiaknázatlan turisztikai lehetőségeire 

fókuszálunk. Mindezt a legújabb turisztikai trendek figyelembevételével tesszük, hogy letisztult 

formát ölthessen a város hosszú távú arculata.  

Fontos, hogy az ország második legkisebb városa előnyt tudjon kovácsolni ebből a helyzetéből, és 

talán éppen emiatt lesz jól megkülönböztethető. Egyszerű, világos üzenettel és megjelenéssel tűnjön 

ki az információs kavalkádból, és ennek segítségével egy jól körülhatárolt csoportot célozzon meg. 

Emiatt leginkább a természetközeli természetjárást és a nagyvárosi forgatagból kiszakadni vágyókra 

építő SLOW mozgalomra építve javaslunk kitörési pontokat. 

Település marketingtervünk szakít azzal a hagyományos megközelítéssel, hogy mást kommunikál a 

vállalkozói szegmensnek, mást a helyi lakosságnak, mást a turistáknak, mást a további érintetteknek.  

A hangsúly tehát az egységességen, letisztultságon és a megfelelő célzottságon van.  

 

A következő kardinális pont a stratégia sikerességét illetően a helyi lakosok bevonása, 

elköteleződése. Ezzel el is érkeztünk az általunk, és a modern település marketing megközelítések 

által is leginkább sarkalatosnak tartott ponthoz. Miben is rejlik a helyi lakosság ereje, miért fontos a 

meggyőzésük és aktivizálásuk? Még néhány éve is, ha jó településmarketing példát akartunk felhozni, 

akkor prospektusok példányszámáról, weboldalak-, vásári megjelenések, események számosságáról,  

online közösségi felületeken megosztott posztok kedveltségéről, esett szó. Ez a 2020-as évek 

fordulójához közeledve egyre inkább idejétmúlttá válik, vált. A „like” vadászatot felváltotta a minél 

több, követő elérésének célja, majd azon túllépve már a követők aktivizálása, részükről pozitív, valós 

tartalmak generálása a valódi eredményesség fokmérője. Ez egy abszolút logikus elvárás, hiszen a like 

gombra már reflexből nyomnak az emberek, egy-egy egyszerűbb weboldalt létrehozni sem kíván 

nagy erőfeszítést, és brosúrákból is csak a nyomdagépek kapacitása szab határt a lehetőségeknek. De 

ezek eredmények lennének? Valójában csak eszközök, kimenetek, melyekre el lehet költeni 

komolyabb összegeket is, és abban a hamis illúzióban ringathatjuk magunkat, hogy mennyi mindent 

megtettünk településünk népszerűsítéséért. De ettől még közel sem biztos, hogy a valós elvárásnak 

megfeleltünk, azaz településünk ismertebbé vált, és ennek eredményeként jobb lett az itt lakók, 

idelátogatók körében megítélése, több lett az újonnan be- és visszaköltözők létszáma, emelkedett az 

iparűzési adó bevétel, és/vagy a városban működő vállalkozások, munkahelyek száma. Márpedig ezek 

a végső célkitűzések, amikért a települési marketing terv készül. A tervben vannak elemek, melyek 

bevezetése, köztudatba kerülése kitartó munkát igényel, viszont hosszú távon alakít ki pozitív képet, 

arculatot a városról. Egyértelműen ilyen a SLOW city piaci bevezetése, amihez bár megvan minden 
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adottsága a városnak és az őrségi környezetnek, azonban a helyiek tudatformálásától a 

marketingeszközök tudatos használatáig nagy körültekintéssel, és kitartással lehet végig vezetni. A 

marketing tervben szeretnénk igazodni az itt élők kommunikációs szokásaihoz is, így a nyomtatott 

szóróanyagok is jó lehetőségeket kínálnak, ezt az eszközt sem vetjük el. 

A 2010-es évek második fele már jobbára a tartalom mindenhatóságáról szól. Ennek fontossága több 

oldalról is alátámasztható. Egyrészt a különböző keresőmotorok fejlődésével az online térben a 

mennyiség helyett, a minőségi, az emberek számára valódi értéket jelentő, érdeklődésükre számot 

tartó szövegek, bejegyzések, honlap tartalmak, videók kerültek előtérbe. Másrészt a fogyasztói 

társadalmat fojtogató, reklám cunamiban már a kevésbé direkt figyelemfelhívás, és vásárlásra 

ösztönzés lehet hosszútávon hatásos. De a fejlődés nem állt meg, gyorsan fejlődő világunkban a 

fogyasztók is gyorsan tanulnak, az a tartalom, ahol „kilóg a lóláb”, magyarán a készítője közvetlenül 

érintett a termék, desztináció eladásában, már kevésbé hiteles, mint azok, melyek a célcsoporthoz 

hasonló véleményvezérek, vagy hasonló más felhasználók által jöttek létre. Ezt egészítik ki jól az 

ezekből generálódó pozitív sajtómegjelenések. 

Itt kerül először képbe, Őriszentpéter esetében a helyi lakos, aki őszintén leírja, és megosztja, hogy 

miért jó itt lenni, ő miért él itt, mivel foglalkozik, miért érzi magát itt jól. Ugyanez igaz a betelepült új 

lakókra, vállalkozásokra is. Ezek, és a városhoz kapcsolódó történetek összegyűjtése, kellő mederbe 

terelése és tartása a városmarketing feladata, egyfajta kurátori szerepkör felvállalásával. A 

marketingtervet megelőző kutatások során is több alkalommal, többektől, és több szinten 

megfogalmazódott igény a településen lakók aktivizálása, illetve ezzel párhuzamosan kritikai 

észrevétellel is találkoztunk a lakosok inaktivitására vonatkozóan. 

Manapság már elengedhetetlen, hogy egy pozitív településkép eléréséhez a lakosság bevonását 

minden téren meg kell valósítani, a tervezési szakasztól, a megvalósítási és utógondozási, fenntartási 

időszakkal bezárólag. A helyzetfeltárás eredményei is visszaigazolják annak szükségességét, hogy a 

lakosság aktivizálására nagyobb hangsúlyt helyezzünk. Bár a turisztikát, mint kiaknázatlan 

lehetőséget is magas számban említik, e rövid bevezetőből is kiviláglik, hogy a lakosság, és az érintett 

szolgáltatói, vállalkozói kör bevonása nélkül ez nehezen megvalósítható.  

Összefoglalásként elmondhatjuk, Őriszentpéter több nagy turisztikai desztináció és régió közé 

ékelődve, próbál saját arculatot kialakítani, egyedi élménylehetőséget nyújtani, ezáltal turistákat 

vonzani a településre. A település identitását a helyzetfelmérés alapján úgy határozhatjuk meg, hogy 

egy élhető, csendes, természetközeli kisváros, mely gazdag történelmi múlttal, gazdálkodási 

hagyományokkal, kulturális örökséggel rendelkezik. Az interjúk, és kérdőíves lekérdezések alapján 

több pozitív jelző is elhangzott a várossal kapcsolatban, ám egyik sem mondható különleges, 
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megkülönböztető és egyedi tulajdonságnak, összevetve a térség más településeivel, melyek ráadásul 

a turisztikai fejlettség magasabb fokán állnak. 

A fentiek alapján a fókuszáltság, a lakosság aktivizálása, az egységes kommunikáció hármasán alapuló 

és a városmarketing legújabb irányelvei mentén megvalósuló településfejlesztési koncepcióra 

teszünk javaslatot.  

Az ökoturistáknak a természettel való közvetlen kapcsolat iránti igényük egyre inkább felértékelődik.  

A helyi értékek felismerése és egyedi, autentikus módon történő bemutatása lehetővé teszi 

Őriszentpéter és az Őriszentpéteri kistérség településeinek karakteres bemutatását. 

 A városmarketing koncepció a tájhasználatra, a történelmi értékekre, hagyományokra, a gasztro 

kultúrára, a településszerkezetre, a táji adottságokra, a táj és az emberek kapcsolatára vonatkozó 

sajátosságokat, mint a nagyvárosi lét ellenpontját hangsúlyozza. 

Jelentős igény van az érintetlen táj, a növény- és állatvilág, harmónia, különleges ízek, emberség, 

derű, gyönyörű vidék, sokszínű rendezvények megismerésére, megélésére, és ezek a városban és 

közvetlen környezetében mind megvannak! Ez az itt élők számára természetes valóság vajon a 

turisztikai küldő területek számára mennyire ismert? Egyáltalán a potenciális célcsoportok mennyire 

keresik ezeket a helyeket? Szükségük van-e erre a turisztikai termékre? Hisszük, hogy az alábbi 

tervben megfogalmazott javaslataink segítségével sikerül Őriszentpétert a SLOW city mozgalom 

Mekkájává tenni, illetve az egészségmegőrző turizmus nyugati bástyájaként emlegetni. A SZER-ek 

hazája természeti környezetével így válhat a GYÓGYÍTÓ SZER-ek hazájává! 

A marketing tervünkben a célcsoportokhoz megfelelő marketing eszközöket is kívánunk 

hozzárendelni, illetve javaslatokat teszünk marketing akciókra, fejlesztési irányokra, turisztikai 

programcsomagokra is.  

Az aktív természetjárás „jármódjai” közül kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk a kerékpáros turizmus 

fejlesztését, illetve a gyalogos túrákat. A kerékpáros hálózat kapcsán javasoljuk, hogy a fejlesztési 

tervekbe kerüljön be az Őrségi világító kerékpárút koncepció – Living Sun Road, amivel nemcsak jobb 

kiszolgálást adhatunk az ide érkezőknek és az itt élőknek, de az egyedülálló magyar találmány még 

mindig közbeszéd tárgya, így megfelel a városmarketing hosszú távú céljainak is. 

A város széleskörű megismerését szolgálhatja egy CSEND HANGJAI road show járat, amely a 

nagyvárosaink nyüzsgésében helyezné el a város különleges természeti környezetének 

kikapcsolódásra alkalmas kínálatát. 
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Zusammenfassung 

Őriszentpéter „SLOW CITY” – die Intensität der Ruhe 

Őriszentpéter, das zwischen mehreren wichtigen Reisezielen und Regionen angesiedelt ist, bestrebt 

sich, ein eigenes Image zu schaffen, ein einzigartiges Erlebnis zu bieten und Touristen in die Siedlung 

zu locken. Basierend auf der Situationsanalyse kann die Identität der Siedlung als lebendige, ruhige, 

naturnahe Stadt mit einer reichen historischen Geschichte, bäuerlichen Traditionen und kulturellem 

Erbe definiert werden. In den Interviews und Fragebögen ergaben sich zahlreiche positive Attribute 

der Stadt, von denen jedoch keine als besonderes, unverwechselbar und einzigartig im Vergleich zu 

anderen Siedlungen in der Region bezeichnet werden kann, die sich auf einem höheren Niveau der 

Tourismusentwicklung befinden. Dementsprechend schlagen wir ein Siedlungsentwicklungskonzept 

vor, das auf den drei Grundprinzipien Fokussiertheit, Aktivierung der Bevölkerung und einheitliche 

Kommunikation basiert und entlang der neuesten Richtlinien des Stadtmarketings umgesetzt 

wird. Das Bedürfnis der Ökotouristen nach direkter Verbindung mit der Natur bekommt immer 

mehr Aufmerksamkeit. Die Erkennung der lokalen Werte und ihre einzigartige, authentische 

Präsentation erlauben eine charaktervolle Vorstellung von Őriszentpéter und der Mikroregion von 

Őriszentpéter. Das Konzept des Stadtmarketings betont Landnutzungsmerkmale, historische Werte, 

Traditionen, Gastronomie, Siedlungsstruktur, Landschaftsmerkmale und das Verhältnis von Mensch 

und Land als Kontrapunkt zum großstädtischen Leben. Es besteht ein großes Bedürfnis, die 

unberührte Landschaft, die Flora und Fauna, die Harmonie, die besonderen Aromen, die 

Menschlichkeit, die Gelassenheit, die schöne Landschaft, die vielen verschiedenen Ereignisse zu 

entdecken und zu erleben, und all das existiert in dieser Stadt und ihrer unmittelbaren Umgebung! 

Inwieweit ist diese natürliche Realität der hiesigen Menschen in den Regionen, aus denen die 

Touristen hierherkommen, bekannt? Suchen die potenziellen Zielgruppen überhaupt nach diesen 

Orten? Benötigen sie dieses touristische Produkt? Wir glauben, dass unsere im folgenden Plan 

formulierten Vorschläge Őriszentpéter zum Mekka der SLOW-CITY Bewegung und als die westliche 

Bastion des Gesundheitstourismus bekannt machen können. So kann die Stadt mit der einzigartigen 

Ortschaftsstruktur und ihrer natürlichen Umwelt zu einem Zentrum der Heilung werden! In unserem 

Marketingplan möchten wir den Zielgruppen auch geeignete Marketinginstrumente zuweisen und 

Vorschläge für Marketingmaßnahmen, Entwicklungsrichtungen und Tourismusprogrammpakete 

machen. Der Roadshow DER KLANG DER STILLE (Sounds of Silence), der die besondere natürliche 

Umwelt von Őriszentpéter in den Trubel unserer Großstädte bringt, wird dem verbreiteten 

Kennenlernen der Stadt dienen. 
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Helyzetelemzés 

Az őriszentpéteri helyzetfeltárásban részletesen kifejtett SWOT analízisből, azokat az elemeket 

emeltük át, melyek erős relevanciával rendelkeznek a marketingtervet illetően. Az így összeállított 

SWOT kellően fókuszált alapot nyújt települési marketingtervhez. Fontos megjegyeznünk, hogy a terv 

megvalósítása, az idő előrehaladása során érdemes újra, és újra felülvizsgálni a kiindulási állapotot 

tükröző SWOT elemzést, hiszen az abban szereplő adatokban olyan változások állhatnak be, amik az 

eredeti stratégia finomhangolását, kiigazítását eredményezhetik. A siker érdekében folyamatosan 

gyűjteni kell az információt, a visszajelzéseket a lakóktól, vállalkozóktól, turistáktól, egyéb 

érintettektől, mivel ezek elemzése nélkül előfordulhat, hogy az eredetileg jól felépített stratégiánk és 

arra épülő aktivitásaink sem hozzák meg a várt eredményeket. Másrészt a folyamatos kapcsolattartás 

az érintett közösségekkel, azok tagjaival csak erősíti a települést, és javítja a településfejlesztés 

hatékonyságát is.  

 

SWOT analízis 

Erősségek: 

őrségi gazdálkodási és építészeti hagyományok; 

kisvárosi léptékű település; 

az Őrség központja 

van működő helyi nyomtatott lapja 

működő honlap a városnak 

érintetlen természeti környezet, természetközeli településszerkezet; 

az Őrségben „Szala"-ként emlegetett, még patakként csordogáló Zala folyó 

meglévő turisztikai kínálat (Szent Péter tiszteletére felszentelt 13. századi plébániatemplom, növény 

és állat ritkaságok, táji környezet, Csörgőalma gyümölcskert, Nemzet Park Igazgatóság 

Látogatóközpont, Szikszay Edit helytörténeti gyűjtemény); 

határ közelsége; 

jó közlekedési lehetőségek; 

bejáratott fesztiválok: Virágzás napjai, Őrségi Vásár, Hétrétország fesztivál (Köztivál), a Nemzetközi 

Tökfesztivál. 

Csendes városi környezet erdőségbe ágyazva 

helyi ételek, helyi alapanyagokból,  

magas erdősültség – gyönyörű, romantikus környezet 

az Őrségi Nemzeti Park része 
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Gyengeségek: 

meglévő turisztikai kínálat a városban (szűkös szállás- és éttermi kapacitás, javítandó minőségi 

színvonal, kevés szórakozási lehetőség); 

meglévő turisztikai kínálat pontszerű, nincsenek összekapcsolva, együttműködés és turisztikai 

marketing hiánya; 

kis számú és alacsony látogatottságú, időszakos rendezvények; 

alacsony weboldal látogatottság 

csekély közösségi média jelenlét 

kevés életérzést adó vizuális megjelenés 

kevés épített történelmi örökség maradt fenn; 

vonattal nehézkes megközelíteni, a környék tömegközlekedéssel nem járható be 

kávézó, cukrászda nincs 

éttermeknél nincsenek programok 

rendezvényeknél a parkolás 

nehezen elérhető Budapesttől, 

meglévő értékek védelme;  

turisztikai megjelenések 

helyi gasztronómiai kínálati specialitások 

összehangolt turisztikai kínálat programcsomagok, hiánya,  

kerékpár kölcsönzés kevés helyen, 

nincs komoly ipari tevékenység 

 

Lehetőségek:  

különleges a településszerkezet és domborzat, jó fekvés; 

országosan és megyei szinten is fellendülő turizmus; 

kiaknázatlan turisztikai értékek (természet, helyi termékek, bakancsos, SLOW turizmus, stb.) 

kiaknázatlan helyi közösségi erő; 

tematikus civil egyesületek; 

közeli nagy turisztikai desztinációk; 

hármas határ közelsége; 

még elérhető távolságon belüli repülőterek; 

föld alatti termálvíz készlet 

túra útvonalak, kerékpáros utak fejlesztése 
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településszerkezet, táji adottságok nyújtotta lehetőségek kiaknázása 

helyi értékek egyedi, autentikus módon történő bemutatása 

a digitális csend kihasználása 

Őriszentpéter és a környező települések kulturális és természeti látnivalóinak összefoglalása (pl. 

Slow-térkép) 

a slow turizmus viszonylag kevésbé ismert Magyarországon, a világon viszont egyre trendibb 

kerékpározható magyar város kialakítása 

 

Veszélyek:  

nincs turisztikai magánerős fejlesztés; 

nagy vonzerővel bíró turisztikai desztinációk a közelben; 

természetvédelemi korlátozások; 

„túlnépesedünk, túl harsány lesz az Őrség” 

a versenytársak felismerik a slow turizmusban rejlő lehetőségeket 

A klímaváltozás miatt a lucfenyő-erdők pusztulnak.  

nagyüzemi gazdálkodás mellett eltűnőben a hagyományos életmód, gazdálkodási formák; 

inaktív, elöregedő lakosság;  

nem sikerül elérni a célcsoportokat 

budapesti lakosok nem hajlandók ennyi időt utazásra szánni 

a mezőgazdaság hanyatlásával megváltozó tájkép  

Javasolt fiatalok nem folytatják az idősebb generáció munkáját 

új lakosok megjelenése, akik nem követik a hagyományos értékeket, gyengül a város 

közösségmegtartó ereje 

természetvédelmi szabályok akadályozzák az új befektetők megjelenését 

turisztikai lehetőségek kiaknázatlanok maradnak 
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Javasolt három stratégiai irány 

1.Természeti értékek és a táj szépségének hangsúlyozása: Nyugalom fővárosa- Kéz a kézben erdőn, 

réten át. 

A turisták népszerű célterülete a fákkal, dombokkal, zöld területekkel, tavakkal tarkított táj, hiszen a 

turistáknak a természettel való közvetlen kapcsolat iránti igényük egyre inkább felértékelődnek az 

utazások során. A hazai és nemzetközi kutatások is alátámasztják, hogy az utazni vágyok a célterület 

kiválasztásakor a szép tájat, a tiszta levegőt, a nyugalmat, az érintetlen környezetet, mint turisztikai 

tényezőket, értékeket helyezik előtérbe. Vagyis a természeti értékek és a táj meghatározó elemei a 

városmarketing kialakításának egyik kulcseleme. A helyi értékek felismerése és egyedi, autentikus 

módon történő bemutatása lehetővé teszi Őriszentpéter és az Őriszentpéteri kistérség 

településeinek karakteres bemutatását. A városmarketing koncepció a tájhasználatra, a történelmi 

hagyományokra, a településszerkezetre, a táji adottságokra, a táj és az emberek kapcsolatára 

vonatkozó sajátosságokat hangsúlyozza. 

 

2. Környezettudatosság hangsúlyozása: Oxigén város, Legtöbb erdő hazája, Tiszta levegő fellegvára 

Erdősültsége igen magas: 60 % körüli. Az erdeifenyvesek fás- és lágyszárú növényzetükben is 

egyedülállóak és különleges természetvédelmi értéket képeznek. Növény és állatvilága is változatos. 

A jelentős zöldterülettel rendelkező Őriszentpéter és kistérsége lehetőséget ad a kerékpáros és 

bakancsos turizmus kedvelőinek. A turisták számára a kistérségben található kulturális és természeti 

látnivalókról elkészítésre kerülne a kistérség Slow-térképe. A városmarketing koncepcióban a 

környezettudatosság, a fenntarthatóság és az élhető kisvárosi környezet kapna kiemelkedő szerepet.  

 

3. Hagyományok, gasztronómia hangsúlyozása: Értékeink őrzője 

A városmarketing koncepcióban az Őriszentpéter hagyományait, népszokásait, népi mesterségeit, 

gasztronómiai különlegességeit állítjuk a középpontba, oly módon hogy az élményturizmus mellett 

hangsúlyozzuk a helyiek életérzésének időszakos átvételét. Ez lényegében egy emocionális, lelki 

átalakulást jelent a turista részéről, még ha adott időre is. Az autentikus helyi élmények érzelmi 

mélységekbe kerülnek. Erre azonban nemcsak a turistáknak kell ráhangolódniuk, hanem a helyi 

közösségnek, szolgáltatóknak, termelőknek is, úgy, hogy megpróbálják a lokális, autentikus életérzést 

átadni. A látogatókat bevonják a helyben megtermelt növényekből, alapanyagokból készült ételek 

elkészítésébe, tökmagolaj készítésébe, a fazekasságba. A városmarketingben az egyéni és mély 

kapcsolat kialakítása kapja a hangsúlyt a sajátos környezettel és a helyi közeggel. 
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Városvezetés által választott kidolgozandó irány: Természeti értékek és a táj szépségének 

hangsúlyozása: Nyugalom fővárosa- Kéz a kézben erdőn, réten át stratégia irány. 

 

Az elmúlt években szerencsés folyamatok alakulásának vagyunk szemtanúi a belföldi turizmus 

tekintetében. Az MTÜ adatai szerint 2018-ban  a kereskedelmi szálláshelyek 5,2%-kal több, összesen 

12,5 millió vendéget regisztráltak, a vendégéjszakák száma 2017-hez képest pedig több mint egy 

millióval nőtt, így 2018-ban csaknem elérte a 31 milliót. 

Tavaly az összes vendégéjszakaszám felét, 15,6 milliót a belföldi vendégek töltötték el hazánkban, 

15,3 milliót a külföldi vendégek. 

Az élénkülő belföldi turizmus pedig azt is jelzi, hogy a magyarok egyre szívesebben utaznak 

Magyarországon és a családoknak bővül az anyagi mozgástere. 

A magyar turizmus erősödést az is mutatja, hogy a fő mutatószámok tekintetében a növekedés 

üteme meghaladta Csehország és közelíti Ausztria teljesítményét - olvasható a közleményben. 

A lendület 2019-ben várhatóan tovább folytatódik, a szektor további növekedéséhez hozzájárul az 

idén országszerte megvalósuló 1000 turisztikai fejlesztés és a folytatódó szálláshelyfejlesztési 

program. 

"Kiemelt feladatunk az ország kapujának fejlesztése is, hogy egy nemzetközi színvonalú, minőségi 

szolgáltatásokat nyújtó, Magyarországhoz méltó reptér fogadja az utazókat. Mindezek 

megvalósulásával haladunk tovább a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában megfogalmazott 

céljaink felé, hogy Magyarország Közép-Európa vezető turisztikai térsége legyen.” Forrás: 

https://turizmus.com/utazas-kozlekedes/kijottek-az-adatok-rekordev-volt-2018-a-magyar-

turizmusban-1162186 

 

A fentiekből következik, hogy  Őriszentpéter várhatóan leendő vendégei jelen vannak a térségben, s 

„csak” megfelelően kell tudni megszólítani és Őri választására ösztönözni őket. 

Az igazi nyertesek azok a régiók ahol a turisztikai kínálat gazdag, és a megfelelő minőségű, különféle 

szálláshelyek együttes megléte egy széleskörű kínálatot tesz lehetővé, ezáltal keresletet generál a 

célcsoportok körében. Nagyon fontosak lettek az életérzésekre építő kommunikációs stratégiák, és 

háttérbe szorultak a csupán terméket, szolgáltatásokat eladni kívánó kampányok. Őriszentpéteren az 

érintettek megtalálhatják a NYUGALOM MOZGALMASSÁGÁT is. 

A turizmus egyes lehetséges ágainak jelenlegi hátterének feltárásához egy 2019-ben zajló kutatást 

hívunk segítségül, amelyben kifejezetten az öko és aktív turizmus szerepét vizsgálták. Az MTÜ 

megbízásából az Universitas-Győr Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017. november-decemberben egy 

https://turizmus.com/utazas-kozlekedes/kijottek-az-adatok-rekordev-volt-2018-a-magyar-turizmusban-1162186
https://turizmus.com/utazas-kozlekedes/kijottek-az-adatok-rekordev-volt-2018-a-magyar-turizmusban-1162186


     
 
 

 14  
 

általános és öt tematikus kérdőív segítségével több, mint 2500 válaszadótól gyűjtött információkat az 

aktív és ökoturizmussal kapcsolatos üdülési szokásokról. A kérdőívek információi alapján készített 

anyag részletesen bemutatja az aktív és ökoturizmus altermékeivel kapcsolatos társadalmi 

attitűdöket, különös tekintettel az azokban már megvalósult vagy tervezett részvételre és a korábbi 

tapasztalatokra. 

A jelen tervünk számára néhány releváns megállapítás: 

Az eredményekből kiderült, hogy a legnépszerűbb szabadidős aktivitásnak a túrázás és kerékpározás 

számít, hiszen ezeket a tevékenységeket ezerből kilencszáz ember vagy kipróbálta már, vagy 

valamilyen időközönként űzi is. A kutatás arra is rávilágít, hogy legtöbben ezt a két tevékenységet 

végzik rendszeresen. Az arány a kerékpározásnál 31,8%, a túrázásnál pedig 17,2%. A legkevésbé 

népszerű aktivitásnak az extrém sport, a golf, a vadászat, illetve a slow turizmus számít, melyek a 

„sohasem” válasz kategóriában meghaladják a 80%-ot. Ezek közül az első három mindig is egy 

szűkebb réteghez kötődött, és várhatóan kötődni is fog, míg a slow turizmus ismertsége, és 

elfogadottsága miatt van így, azonban ez számunkra éppen potenciális lehetőségeket tartogat. 
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Megerősödött a tartalommarketing szerepe 

A tartalommarketing magában foglalja az összes elérhető információt a cégről és kínálatáról, online, 

illetve „offline” térben. A tartalommarketing nem kizárólag szövegírást jelent, hanem egy komplett 

eszközrendszert, amely információt és valamilyen hozzáadott értéket nyújt egy pontosan 

meghatározott célpiac számára. A leggyakoribb online eszközök a blogposztok, cikkek, fotók, 

hanganyagok és videók, e-könyvek, demó/tutorial anyagok, offline környezetben pedig a nyomtatott 

kiadványok, illetve rendezvények, események. Maga a tartalom számos csatornán keresztül 

terjeszthető, értékét pedig az növeli, ha a döntéshozatal megkönnyítését szolgálja és segíti a 

kapcsolatfelvételt.  

A „reklámzaj” elviselhetetlenné növekedésének a hatására egyre nehezebb a hagyományos 

reklámeszközökkel kitűnni a versenytársak közül. Sőt, igazából már nem is csak a versenytársakról 

van szó, hanem, ahogy a tartalommarketing szakemberei fogalmaznak, még a nagy multikkal is 

versenyzünk a figyelemért, hiszen mindenhonnan dől a fogyasztóra a termékek és szolgáltatások 

lehetőségeinek, előnyeinek áradata. Ezzel egy időben erősödni kezdett az online piac térhódítása, 

ahogy a különböző „okos-eszközök” használata is töretlenül ível felfelé. A folyamatot rendkívül jól 

foglalja össze a fenti ábra is.1 

                                                           
1 Kép forrása (szöveg saját fordításban): http://www.bigvisionseo.com.au/wp-content/uploads/2014/05/The-
Content-Marketing-Model.png 
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Fontos trend: „Ne beszélj, mutass” 

A vizualitás, mint megatrend újabb hullámát élhetjük át az utóbbi években. A vizualitásban a könnyű 

érthetőség, a bizonyítható újdonság kápráztatja el a fogyasztót, igényli az ’insider’-séget, a márkák 

feltárulkozását. Még kevesebb időnk van az információk befogadására, így egyre felületesebb, 

gyorsan felfogható forrásokra támaszkodunk, mint a videó. Az F-faktor, mint jelenség, egyfajta 

mércét jelentett, amit a Facebook-jelenlét, elismerés és követés generált. Ma úgy látjuk, a V-faktor 

kezd erősödni, a videó megjelenítések okoznak visszhangot, elismerést, és a láttatás, a megnézés, 

követés jelenti a mércét. A nézés, nézetés célja, hogy a videó minél több befogadót elérjen, és az 

internetnek köszönhetően erre már globális szinten is lehetőség van. Az ÉN reprezentáció ma újabb 

és újabb lehetőségeket villant meg. Az élőben felvett anyagok, az aktív közreműködések kapnak új 

teret különböző segítőeszközökkel. 

 

Egyre inkább „Élménymarketing” 

Az előbbiekben említett okok vezettek ahhoz, hogy már maga a kommunikációs folyamat is elkezdett 

a passzív, befogadásra tervezett elemek sorozatából átalakulni egy aktív, cselekvésre ösztönző 

történéssé. Az élmény alapú kommunikáció már nem csak a látásra, hallásra, hanem a potenciális 

célcsoport többi érzékszervére is igyekszik hatást gyakorolni, így biztosítva, hogy a 

marketingtevékenységet észleljék mindazok, akikhez szólni kívánunk. Ennek célja nem más, mint 

hogy jobban emlékezzenek ránk az erőteljesebb érzelmi hatások, különféle ingerek nyomán. 

Mindezek egyúttal ahhoz is hozzájárulnak, hogy megindulhasson egy intenzívebb kommunikációs 

folyamat az eladók, szolgáltatást nyújtók és vásárlóik között. Nem titkolt szándéka az 

élménymarketingnek az is, hogy a puszta jelenlétével megosztást generáljon, és így kússzon át a már 

vírusmarketingnek nyilvánított kategóriába. Őriszentpéter fejlesztéseiben meg kell találni azokat az 

élményeket, amik a keresletben vagy már jelen vannak, vagy annak kommunikálásával generáljuk a 

felhasználók igényé erre. E tekintetben az aktív öko, és az egészségmegőrző slow turizmus megfelelő 

kommunikációjával generálunk keresletet. 

 

A hozzáadott érték 

Bár az árérzékenység vitathatatlan, a turistákért folytatott versenyből mégsem minden esetben a 

legolcsóbb terméket, vagy szolgáltatást kínáló cég kerül ki győztesen. Sokkal inkább a hozzáadott 

érték számít, amely tényleges értékteremtésen alapul. Ahogy a legtöbb neves marketing szakember 

fogalmaz, manapság nem terméket, hanem pl. megoldást vásárolunk, nem szolgáltatást, hanem 
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élményt keresünk. Ahhoz, hogy ezt a hozzáadott értéket előteremthessük meg kell ismernünk a 

célpiac elvárásait, a konkurencia kínálatát, és a kettőt folyamatos ellenőrzés alatt kell tartanunk. A 

hozzáadott érték a város esetében sokféle módon tetten érhető, azonban mindezt egy átfogó 

kommunikációval lehet igazán megismertetni, ami egyszerű üzenetek segítségével megtalálható lesz 

a média piac sokágú színterén.  

A város esetében a következők hozzák létre, illetve formálják a hozzáadott értéket: 

• Az itt élők tapasztalatai, élményei, 

 az ide érkezők tapasztalatai 

• a város kultúrája, múltja, adottságai 

• lokális piaci szerepvállalás. 

A turizmus a régió gazdasági versenyképességének javításán túl, a létrehozott új munkahelyeken 

keresztül közvetlenül és a szolgáltatásokon keresztül közvetve is segíti a foglalkoztatottság bővítését, 

ezért kiemelt prioritás az ágazat jövedelemtermelő képességének javítása. A turizmus adottságainak 

kihasználását és a jövedelemtermelő képességét olyan mértékben szabad csak növelni, hogy az ne 

károsítsa a turizmus bázisát jelentő környezeti és társadalmi értékeket, tekintettel legyen az 

élhetőség és fenntarthatóság kritériumaira. Az utóbbi években a belföldi turizmus erősödésével 

növekedett természetjárás turisztikában betöltött szerepe is. Nagy jelentősége van, hogy a jó 

turisztikai termékeket megfelelően vigyük be a köztudatba, a kommunikációnk során valós, kiváló 

kirándulási, szabadidő eltöltési alternatívaként juttassuk el a célcsoportokhoz. A kommunikációs és 

marketing eszközöknek emiatt felértékelődik a szerepe a turisztikai termékek, szolgáltatások 

értékesítése kapcsán. Nem elég hogy a helyszínek közelében fekvő térségben beszélnek ezekről az 

attrakciókról, hanem országos ismertséget is szükséges szerezni ezeknek a kiváló fejlesztéseknek, 

ezáltal a küldő területek bővülését lehet realizálni azokban a célcsoportokban is, amelyek nagyobb 

fizetési hajlandósággal, lehetőséggel rendelkeznek. 

 

A jelenlegi médiapiaci specialitásai 

A jelenlegi médiapiacon jelentős átrendeződések tapasztalhatók, ami elsősorban a felhasználói 

szokások markáns megváltozásával magyarázható. Egyre inkább csökken az írott nyomtatott piaci 

szegmens iránti kereslet, ami érezhetően a hirdetési kedven és így az árbevételeken is jelentkezik. 

Erősödtek ugyanakkor a webes hírportálok, azonban a tulajdonosi szerkezet folyamatos 

átrendeződésével ezek az oldalak is változnak olvasottság tekintetében. A nagyobb nyomtatott sajtó 

hirdetési felületei éppen ezért drágábbak fajlagosan, mint a célzott eléréseket biztosító közösségi 
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webes kampányok esetében. Több mint 1300 nyomtatott havilap van a piacon, ami a célzások 

hatékonyságát jelentősen csökkentheti. A „glossy” – azaz a fényes és igényes papírra nyomtatott, 

már az első kézbevételekor örömöt jelentő – magazinokból található a legtöbb a piacon. Ha a 

gyakoriság szerinti médiumszámot nézzük, nem csak a papír vagy a tartalom minőségében lehetnek 

exkluzívak, hanem mennyiségi értelemben is: a divat-, életmód-, autós-, kulturális témáktól 

gyakorlatilag a médiatematikák teljes palettáját felvonultató szegmensről beszélhetünk. Ugyanakkor 

a tematikus lapok segítségével könnyebben elérhetőek a szabadidő eltöltésről döntők célcsoportjai 

(például: nők, családanyák – női magazinok). Ugyanis ezeket a tematikus lapokat még mindig 

szívesebben fizetik elő, és jobban meg is bíznak annak tartalmában. 

 

Csökkent a televíziós médiapiac részesedése is. A tematikus csatornák részesedése ezen belül 

növekedett, ugyanakkor a növekvő világhálóhoz kapcsolódó virtuális tér média költéseivel nem tudja 

állni a versenyt. Úgy tűnik ez egy globális folyamat, ahol Európa esetében már jócskán el is hagyta az 

összes online költés a televíziós hirdetési összegeket. A folyamat nem véletlen, mivel a 18 (sőt 13) – 

25 éves korosztály felhasználói szokásainak felméréséből az következik, hogy legkevésbé sem a 

televízió az a médiaeszköz, amit a napjuk nagy részében használnak. És akkor sem elsősorban a 

televíziós csatornák keresése, hanem zene, film, esetleg okos alkalmazás keretében használják, 

sokkal inkább kiegészítő eszközként. Ráadásul a reklám blokkok iránt szinte immunissá kezd válni a 

felhasználó vagy azért, mert ilyenkor nem figyel, vagy azért, mert azonnal átkapcsol. 

Egy felmérés2 szerint az esetek többségében a televízió megjelent a napi rutin során, nem egy 

esetben a ráfordított idő mennyisége is jelentős volt. Azonban a televíziózás vagy 

háttértevékenységként jelentkezett, vagy párhuzamos médiahasználathoz kapcsolódott. Ezeknek a 

jellemzőknek az összessége pedig világos magyarázatot ad arra, hogy a televízió-használat miért 

tűnhet népszerűtlennek a fiatalok körében. 

A televízióadók nézettségét vizsgálva jól körvonalazódik az RTL Klub vezető pozíciója. A felmérés 

szerinti válaszadók majdnem 46 százaléka jelölte meg ezt a műsorszolgáltatót első helyen. A 

piacvezető kereskedelmi csatorna méltó versenytársának mutatkozik a TV2. Közöttük is tematikus 

magazin műsorok nézettsége, még fő műsoridőn túl is jelentős. A vizsgált fiatalok köre általában ezt a 

csatornát jelölte meg második leggyakrabban nézett adónak. ezek után következnek a közszolgálati 

és a tematikus csatornák. Úgy gondoljuk, hogy ezeken a csatornákon sokkal hatékonyabb interjúkkal, 

eseményekkel magazinokba kerülni, mint célzott hirdetésekkel bekerülni, ráadásul sokkal olcsóbb is. 

                                                           
2 Fiatalok kommunikációjának és médiahasználatának vizsgálata Dr. Törőcsik Mária PTE KTK egyetemi tanár és 
Dr. Szijártó Zsolt PTE BTK egyetemi docens 
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A rádióhallgatás ma már mindennapjaink részévé vált. Háttérzajként hallhatjuk étteremben, 

bevásárlóközpontokban, autóban, irodákban és otthonainkban is. Az elmúlt években megfigyelhető a 

helyi rádiók hallgatottságának növekedése és a közszolgálatiak visszaesése. Mint hirdetési eszköz jó 

választás lehet elsősorban kisebb webes kampányok támogatására, ugyanis még mindig nem a 

legköltséghatékonyabb eszköz. 

  A rádiós műsorok esetében fontos megjegyezni, hogy a hétvégi tematikus programokat is szívesen 

népszerűsítik, illetve a természetjáráshoz, öko-turisztikához kapcsolódó műsorokban is jelentős 

műsoridőt lehet kapni elsősorban a közszolgálati adásokban. 

 

A digitális világháló újszerű média lehetőségei 

Ez a terület az, ami a legtöbbet változott a médiapiacon, emiatt a hirtelen változó trendeket napi 

szinten érdemes követni, vagy éppen előre mutató innovációkkal használni.  

Európa egyik legambiciózusabbja a magyar kormány által meghirdetett digitális fejlesztési program, 

talán nem véletlenül, hiszen felismerték ezen a csatornán való kommunikációs szabadság 

jelentőségét. 

Az IAB (Magyar Reklámszövetség) adati alapján a magyarországi digitális reklámköltés folyamatos 

növekedése olvasható ki. Nem véletlen az emelkedés, egyértelműen látható, hogy az online 

marketing elengedhetetlen, és a cégeknek a marketing költségvetésük felosztását érdemes 

átgondolni. 

 

Nagy előnye az online hirdetéseknek, hogy viszonylag gyorsan tudjuk elérni a célcsoportunkat 

viszonylag alacsony költségek mellett. További előnye a gyors és pontos ellenőrizhetőség és 

mérhetőség. A hátránya éppen abból fakad, hogy az óriási léptékű költések miatt a piac telítődik, 

előtérbe kerülnek azok a technikák, amelyek már nem csupán egyszerű hirdetéseket tartalmaznak, 

hanem a korábbiakban említett bonyolult tartalommenedzselésnek lesz az eredménye.  

 

Itt rendkívül aprólékos szakmai munkával kell megfelelő szempontok szerint rendezni a jelenlegi 

honlap struktúrát, tartalmakat, összhangban azzal a stratégiával, melynek során eljutunk a potenciális 

felhasználóinkhoz, vásárlóinkhoz, célcsoportunkhoz. A munka itt nem ér véget, hanem szükséges a 

már meggyőzött vásárlók visszatérését segíteni folyamatos jelenléttel a világháló közösségi oldalain.  

A reszponzív honlap már nem elég. 2019 az első olyan év, amely nem az „okostelefon éve”, hanem az 

intelligens technológiák, és a mesterséges intelligencia (AI) kerül majd az érdeklődés középpontjába. 
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Az okostelefon-használat azonban tovább növekszik és ezáltal nagyban befolyásolja az üzleti 

tevékenységet. A Google bevezette az elsődlegesen mobilra vonatkozó indexelést és fokozott 

figyelmet fordít az okostelefonon megjelenítendő tartalmak minőségének javítására és sebességének 

gyorsítására. 

 

A weboldalak kezelőinek és tulajdonosainak gondoskodniuk kell arról, hogy a mobilos verziók 

megfeleljenek a Google elvárásainak az indexelés kapcsán. Ehhez tippek és támpontok itt találhatók. 

A saját honlapok felhasználó barát, optimalizált tartalmú fejlesztései után a közösségi oldalak 

hatékony tartalom menedzselésén keresztül érhetőek el a felhasználók. Ugyanakkor felerősödtek 

azoknak a blogoknak a jelentősége, ahol az azt követők kisebb-nagyobb közössége 

véleményvezérként fogadja el az ott leírtakat. Egyfajta független véleményként kezelik, amire 

hivatkozni lehet. Ezek megnyerésével igen komoly sikerességgel lehet közvetetten célozni a 

célcsoportot. Ezen a médiapiacon sikeressé ezen az úton lehet válni, bizalmat ébreszteni, megtalálni 

a célcsoportot, szolgáltatást ajánlani, visszatérést serkenteni. 

 

Az adatok, amiket birtokolunk, soha ezelőtt nem voltak ilyen értékesek. A GDPR bevezetése még 

inkább megnövelte az adatok értékét, és lassan kezdünk rájönni arra, hogy mindez kiváltság, nem 

pedig jog, hogy vendégeink adataihoz hozzáférhessünk és használhassuk azokat. 

 

Természetesen ezek az adatok több szempontból is hasznosak, egyre meghatározóbb szerepük van 

egy vendég élményének személyre szabásában, ezáltal emlékezetes tartózkodást teremtve, 

miközben maximális hozamot biztosít. Önmagában az adatok birtoklása nem fogja meghozni a kellő 

eredményeket, ha folyamatosan nem megyünk utána hírlevelekkel, közösségi megosztással. 

A vizuális tartalom megjelenítése kulcsfontosságú feladat. Azonban ezek minősége rendkívül fontos, 

hiszen az elérni kívánt célcsoportjaink erre különösen érzékenyen reagálnak.  

Az Instagram hirdetések negyede video, és a Twitter felhasználók 82%-a előnyben részesíti a videókat 

a szöveges tartalommal szemben. 

A célközönség ismerete és ennek a tudásnak a kreatív és innovatív felhasználása 

 

Tudnunk kell azt is, hogy az internet minden évben telítettebbé válik a marketinges üzenetekkel, ami 

egyre nagyobb kihívást jelent a márka számára, hogy kitűnjön. 
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Alapvető fontosságú, hogy valóban kreatív kampányok megvalósítására összpontosítsunk, amely a 

megalapozott betekintésen és a célközönségünk pontos ismertségén alapul. Ismerjük meg minél 

alaposabban mind a meglévő, mind a  potenciális vendégeinket, és ezeket az ismereteket használjuk 

céltudatosan! Felértékelődik az olyan kis költségvetésű kampányok jelentősége, melyek az internet 

különböző felületein meglepően interpretálva, humorosan, vagy eddig még nem látott formában 

kerülnek fel. 

 

A megcélozandó közönség, célcsoportok meghatározása 

A kommunikáció tervezésekor elsősorban a hazai célcsoportokra kell összpontosítanunk, és 

üzeneteink megfogalmazásakor érdemes majd figyelmet fordítani a Magyar Turisztikai Ügynökség 

marketing akcióit. Jó lehetőség, ha a Társaság tevékenységét nyomon követhetjük, saját 

marketingakcióink hatását pedig - csatlakozva a szervezethez- erősíthetjük.  

 

Mindemellett a marketing tervezésekor a nemzetközi versenyképesség elérése alapkövetelmény kell, 

hogy legyen. Ehhez követnünk kell a nemzetközi gyakorlatnak megfelelő tervezési folyamatot, és 

hangsúlyt fektetni a szolgáltatásfejlesztésre. Ahhoz, hogy az üzeneteket célzottan tudjuk 

megfogalmazni és eljuttatni a következőkben megadjuk a javasolt célcsoportok jellemzőit a magyar 

társadalomról rendelkezésre álló, releváns szegmentációs modellek szerint.  

A turizmusban, a turisztikai termékek, szolgáltatások kiválasztásában meghatározó szerepet játszik az 

egyéni élettempó és értékorientáció. Ennek mentén a magyarországi életstílus csoportokat egy 16-75 

éves korosztályt reprezentáló 4000 fős megkérdezésen és fókuszcsoportos vitákon alapuló empirikus 

kutatással határozták meg 2004-ben, azóta sajnos ilyen nem készült. A kutatócsoport szerint az 

életkor még önmagában nem meghatározó az életstílust tekintve, de vannak erőteljes hatások, amik 

a korral összefüggésbe hozhatók és hatnak az életstílusra.  

 

A szegmentáció során létrejövő nagyobb egységek:  

a modern értékorientációjú elsősorban fiatal generációhoz kötődő csoport,  

a kissé tradicionális, elsősorban középgenerációt jelentő csoport  

és a tradicionális értékeket képviselő, főképp idősebb generáció.  
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A következő ábrán szereplő életstílus csoportok a teljes magyar lakosság szegmentációját szemlélteti. 

A csoportok közül választjuk ki Őriszentpéter célcsoportját.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha a társadalmi és lokális elhelyezkedés alapján választjuk ki a célcsoportokat akkor besorolhatók a 

célcsoportok igényei szükségletei alapján a turisztikai lehetőségeket figyelembe véve az alábbi 

javaslat szerint. 

 

Karrier-orientáltak (3,5%) 

Fiatal, magas iskolai végzettségűek, akik főképp a fővárosban, egyedül vagy párkapcsolatban, de 

gyerek nélkül élnek. Az összes csoport közül leggyorsabb életet élik, központban a munka. Magas 

jövedelemmel rendelkeznek, szívesen vásárolnak, amit extrém módon tesznek, akár éjjel, nagy 

alapterületű üzletekben, külföldön, outdoor tevékenységekre sokat költenek. Az IT életük része, 

modern értékekkel rendelkeznek, az ár/érték-arány fontos számukra, nem márka hűek. Vagyoni 

helyzetük még nem stabil, főleg bérelt lakásokban laknak. Szabad idejük egy részét aktív rekreációval 

töltik, vagy fogják tölteni. Számukra ideális, ha megfelelő természeti környezetben tehetik mindezt jó 

levegőn, ami adott Őriszentpéteren és annak környezetében. Azonban a rendszeres aktív 

kikapcsolódáshoz a nagyvárosokban élők számára távol esik, ami miatt elsősorban hétvégén, vagy 

Életstílus térkép, Trend Inspiráció Intézet. Életstíluscsoportok Magyarországon 

WWW. trendinsiracio.hu 
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hosszabb kikapcsolódással, szabadsággal képzelhető el. Magas igényszintjük kielégítéséhez fontos a 

szolgáltatói háttér fejlesztése. Természetesen sok esetben ez a csoport egybeesik az élményfogyasztó 

csoporttal is, emiatt érdemes kombinált kínálattal előállni feléjük. 

 

Gyors-modern (11,6 %) 

A karrier-orientált csoport családos változata, kissé lassabb az életük, ami inkább csak árnyalatnyi 

különbség az előző csoporthoz viszonyítva. Sokat dolgoznak, jó jövedelem, erősödő vagyoni helyzet 

jellemző rájuk. Inkább nagyvárosiak, nagy arányban új ház vagy lakás tulajdonosai. Magas iskolai 

végzettségűek, több a férfi a csoportban, mint a nő. Gyerek(ek)et nevelnek, IT-használók. Gyors-

modern csoport számára kínálja magát, hogy a digitális detox kampány ideális feltételeit fedezzék fel 

Őriszentpéteren. Ráadásul ehhez a kihívásokhoz tartozó gondolkodáshoz általában több idő 

szükséges, és nagyon előnyös a jelentős távolság. Fontos, hogy az első napok nehézségeit aktív 

programok segítségével kell átvészelni, ami a kerékpározástól, a nordic walkingon át, akár a kézi 

eszközökkel való gazdálkodás megismertetése lehet hasznunkra. 

 

Élményfogyasztók (12,3%) 

A legfiatalabb csoport, főképp még tanulók, vagy nemrég munkába lépők alkotják. Gyorsaságuk 

elsősorban átlagos: jellemző a hétvégi gyors élet, majd a lassabb mindennapok. Nagyobb városokban 

élnek, átlagos vagy átlag feletti jövedelemmel. Meghatározó a szülői háttér. IT-felszereltségük jó, jól 

reagálnak a modern kommunikációs eszközökre. Az élménykeresés fontos csoport tagjai számára. 

Az Élményfogyasztók számára az erdei csodák jelenthetik a legnagyobb vonzerőt, hiszen számos táji 

érték van jelen a ritka növény és állatfajtákon túl. Itt nagyon fontos a nemzeti parkkal való 

együttműködés megteremtése, mivel az értő szakvezetésekre szükség van ahhoz, hogy valódi 

élményt nyújtson az itt lét. 

 

Jól szituáltak (1,7%) 

Érett középkorúak (átlag életkor 44 év) csoportja. Végzettségük vegyes, közép-, felsőfokú 

végzettségűek egyaránt vannak közöttük, jellemző a vállalkozói státus is. Hagyományos értékeket 

képviselnek, kiemelkedő a jövedelmi és a vagyoni helyzetük. Sokat dolgoznak, gyors életet élnek, de 

inkább a hagyományos csatornákon keresztül érhetők el. Márka- és presztízs orientáltak, nem 

szívesen próbálnak ki újdonságokat, inkább ragaszkodnak a régihez. 

Jól szituáltak sajátossága, hogy elfelejtették mit jelent a megszokott kényelmükön túli világ. 

Bármilyen furcsa ebbe is be lehet szürkülni ezért érdemes a kis paraszti gazdálkodássegítségével 
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kimozdítva a komfortzónájukból maradandó élményeket adni, ami a másságát tekintve éri el a 

visszatérés növelését. Szükséges megfelelő kaszáló területeken, kisebb művelt kertekben 

élményszerű munkával megismertetni a gazdálkodás egyes elemeit. Önkéntes munkát is szívesen 

végeznek ebben a célcsoportban, ezt kihasználva kisebb fejlesztésekbe is be lehet vonni őket. 

 

Társadalmi közép (23,8%) 

A társadalmi közép az átlagos gyorsaságot és vegyes, átmeneti értékeket képvisel. Olyan aktív 

egyének, akiket a modern értékek elsősorban a tömegkommunikációból érnek el. Inkább városban 

élnek, átlag körüli jövedelműek. Társadalmi közép számára nagyon sokféle üzenettel 

csomagajánlattal lehet közelebb hozni a természeti, erdei környezetet. A leginkább azonban az 

egészségre gyakorolt megelőző hatás, a stresszes környezetből való kiszakadás jelentheti üzeneteink 

kitörési pontjait. A GYÓGYÍTÓ –SZER a lelkednek gondolat mentén egyszerre lehet felfűzni a 

hagyományokat, a különleges település szerkezetet, és a zöld, ökoturisztikai gondolatokat. Helyi 

termékek, kulináris élmények, amelyek egyszerre egészségesek, és aktív pihenéssel együtt a léleknek 

is felüdülés.  

 

Kapaszkodók (22,1%) 

Középgenerációs csoport, amely tagjai bizonytalan anyagi helyzetben vannak, egyensúlyt próbálnak 

tartani. Tartalékaik nincsenek, jövedelmük átlag alatti, a felszínen maradásért küzdenek. A fiatalabb 

csoporttagok feltörekvők, de alacsony iskolázottsági szint jellemző rájuk. Kistelepüléseken élnek, 

tradicionális értékekkel. 

Rájuk elsősorban a környező településeken élő, ebbe a szegmensbe sorolhatóak tudatformálásában 

lenne szükség tervünk szerint.  

 

Leszakadók (16,7%) 

Legjellemzőbb tag az idős, nyugdíjas, falun élő nő, kirívóan alacsony jövedelemmel, alacsony iskolai 

végzettséggel, rossz vagyoni helyzettel. A legmarkánsabban tradicionális értékeket valló csoport, a 

leglassabb életet élik az összes csoport közül. A peremre szorult emberek, rossz egészségügyi 

mutatókkal. Az ő életvitelük azonban sok esetben alkalmas arra, hogy példaként is bemutassuk őket, 

igenis lehet lassabban élni! Fontos rájuk hosszú távon számítani, hiszen a nyitottságukkal nagyban 

hozzájárulhatnak az ideérkezők pozitív hangulatához, kikapcsolódásához. 
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Kényszergyorsítók (8,4%) 

A kényszergyorsítók élettempója gyorsabb, mint a hasonló jellemezhető, inkább a társadalom átlagát 

mutató csoportoké. Igen hagyományosan gondolkodó, idősebb középkorú a csoport, akikkel gyakran 

még felnőtt gyerekük is otthon lakik, így "gyorsaságuk", rugalmasságuk annak a kényszernek a 

kifejeződése, hogy alkalmazkodni kell a világhoz, mert még "lábra kell állni", lakással kell elindítani a 

gyereke(ke)t. Modern csatornákon nem elérhetőek, leginkább Budapest agglomerációjában élnek, 

"bejárók". Számukra a családdal, az unokákkal eltöltött minőségi idő lehet egy kulcs üzenet, 

amelynek eltöltéséhez ideális hely Őriszentpéter nyugalmas szerei. 

 

Kiszállók  

Kevesebb és/vagy más jellegű munka, magasabb életminőség a céljuk. Gyakran a nagyvárosból kis 

településekre költöznek, kiszállásuk lehet időleges, vagy végleges. Fontos jellemzője a csoportnak, 

hogy a lassú mellett modern csatornákon elérhetők, IT-használók.  

A kommunikáció célcsoportjaként figyelembe kell venni a véleményvezérek elérését, akik aktív, 

környezetük által elfogadott személyek, akiknek a véleményére adnak, érték-ítéletében megbíznak. 

Ők, akik a kommunikációs folyamatban közvetítőként jelennek meg, a küldő és a befogadó között és 

nehéz feladat viszont megtalálásuk. 

Értékelik az érkező információkat és a saját értékrendjén átfuttatott üzenet végső jelentése rögződik 

a társadalmi csoportban, az informált csoporttagok részére megerősítő, alulinformált tagokkal 

szemben információközvetítő szerepet lát el.  Őriszentpéter városmarketingjében kulcsszereplőkké is 

válhatnak, hiszen  

 

Célcsoport lokáció szerint 

Helyi lakosok 

Ahogy vezetői összefoglalónkban is rávilágítottunk, és a SWOT elemzésben is visszaköszönt, 

Őriszentpéter település marketingjének elsődleges célcsoportját a helyi lakosság képezi. A 

helyzetfeltáró dokumentumban bemutatásra kerültek a főbb demográfiai jellemzők, amiket e 

pontban tovább finomítunk, hogy még tisztább képet kapjunk a korántsem heterogén célcsoportot 

illetően. A részletes adatok alapján alakíthatóak a ki a megfelelő szegmensek.  

A teljes lakosság A 2019-es lakosságszám 1166 fő (www.nepesseg.hu). 

A demográfiai folyamatokat az Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) a KST és a TEIR adataira 

támaszkodva részletesen elemzi. Ezekből a következők állapíthatók meg. 150 évre visszatekintve az 

1940-60-as évek közt volt a legmagasabb a lakosságszám, a csúcsérték 1507 fő volt 1949-ben. A 
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legalacsonyabb lakosságszám 1870-ben volt: 980 fő (www.nepesseg.hu). Az 1960-as évektől a 

rendszerváltásig csökkenő tendencia mutatkozott. A rendszerváltástól 2000-ig gyakorlatilag stagnáló 

lélekszám volt, majd 2000 és 2001 között hirtelen ugásszerű növekedés (1206-ról 1310-re nőtt). Az 

ezredforduló után a 2001 és 2003 években tetőzött a lakosságszám (1310 és 1309 fő), azóta 

folyamatosan csökkenő trend figyelhető meg (néhány év kivételével, de akkor is csak minimális 

növekedés volt).  Őriszentpéteren 2012-ben 45 egyéni, 24 társas vállalkozást regisztráltak. A 

regisztrált őstermelők száma 2014-ben 73 volt. Az 1000 lakosra a megyei átlaggal megegyező, 58 

működő vállalkozás jut. 

Az itt élők életminőségének javulását elő lehet segíteni a belső kerékpárutak bővítésével, a 

különböző közösségi alkalmak, fesztiválok kiszélesítésével, a zöld területek infrastruktúrájának 

fejlesztésével. Fontos, hogy a turizmusból élő szolgáltatók egységes hálózatba tudjanak szerveződni. 

A helyi termékek piacra kerülését segíteni kell. 

Bár a kommunikációért, a marketingterv következetes végrehajtásáért az önkormányzat felel, ám az 

önkormányzati szervek, dolgozók ugyanolyan, ha nem még fontosabb célcsoportjai a 

marketingtervnek. Ők az elsődleges letéteményesei a hitelességnek, hogy azokat az üzeneteket, 

amiket megfogalmazunk meggyőzően jutassuk el a többi érintett részére. 

 

Környékbeliek 

A kistérségben élők számára különösen fontos mind a környezeti fejlesztések, mind az ismertség, a 

márkázás, ami visszahat az itt élőkre. Tipikusan aprófalvas vidék, a 22 településen összesen 7589 

ember él. A falvak többsége (17 település) 500 fő alatti törpefalu. Nagyon alacsony a népsűrűség, az 

országos átlag negyedét sem éri el. Emiatt az itt élők életvitele, amit évszázadok óta természetes 

módon megélnek az ideérkezők számára példa, követendő érték lehet. Viszont erre tudatformálással 

lehet elvezetni az itt élőket, hogy erre az életmódra büszkék lehetnek. Különösen fontos a turisztikai 

szolgáltatásból élők edukációja. A határon túl élők a turisztikai célcsoport egyik gerincét alkotják a 

környékbeli, elsősorban osztrák falvakból. Az ő számukra a marketing tervben megfogalmazott 

gondolatok, hívószavak nem lesznek újak, viszont a nyelvi átjárhatóság számukra elengedhetetlen (pl. 

honlapon szereplő releváns tartalmak teljes körű fordítása). 

 

Egyéb küldő területeken élők 

A belföldi turisztikában kiemelten fontos küldő terület Budapest. Az itt élők nagyvárosi létformája 

szöges ellentétben áll az Őrségben élőkével, így az egészség és természeti turizmus kapcsán hatalmas 

potenciált jelenthetnek az itt élők.  Pest megye székhelye is, de nem része annak. 2017-ben 
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regisztrált lakónépessége meghaladta az 1,7 (elővárosokkal együtt pedig a 2,5) millió főt. Az itt élők 

elérését nehezíti, hogy rendkívül szenzitívek az utazási távolságra, és időbeliségére. Emiatt a 3-6 órás 

utazás, csak hosszabb turisztikai ottlét esetén értelmezhető, amihez megfelelő, jól megalapozott, 

őket érdeklő programok, csomagajánlatok, turisztikai termékekkel lehet csak betörni. 

2016-tól kezdődően kiemelt turisztikai fejlesztési térségek kerültek lehatárolásra, amelyek egy vagy 

több desztinációból állnak, és az ideérkezők számára nemcsak a kiemelt desztináció válik fontossá. Az 

Őrséghez legközelebb eső ilyen a „Balaton”, és a „Sopron-Fertő” kiemelt turisztikai fejlesztési 

térségek. Tehát érdemes ezt is figyelembe venni. 

 

Potenciális célcsoportok 

A célcsoportok vizsgálatakor érdemes foglalkoznunk azokkal az igényekkel, amelyek egybeesnek a 

városmarketing fejlesztési irányaival, tehát vagy már, vagy a jövőben potenciális „fogyasztóinkká” 

válnak, elsődleges célcsoporttá válhatnak. 

1. rekreációra vágyók – a természeti környezet és a pihenés vonzza, nem a túra és aktivitás 

2. Szívesen túrázók, ismeretekkel is rendelkeznek a természetjárásról – meg kell mutatni, hogy itt 

érdemes, csendes, biztonságos, erdős 

3. Akik elismerik ugyan, hogy egészséges dolog a túrázás, de ők maguk nem túráznak – félelmek 

feloldása – egészségmegőrzés megelőzés fontossága (Kéz a kézben) 

4. A lelkesen túrázók, ugyanakkor nem rendelkeznek túl sok túrázással, természetjárással kapcsolatos 

információval/tapasztalattal. 

5. Romantikus környezetre vágyók (szerelmesek, egyetemisták, baráti körök) – meghitt környezet 

6. Gasztro turisták – szolgáltatók, megfelelő séfek, új kreációk bio alapanyagokból, hagyományos 

újragondolása 

7. A kisparaszti gazdálkodásra vágyók – lehetőséget adni a falusi élet kipróbálására. Kaszálás, kapálás, 

termés betakarítása, erdei munkák 

8. Erdei iskolás csoportok, osztálykiránduló iskolások 

9. Digitális világtól elszakadni akarók- digitális detox 

A fentiekből is látható mennyire komoly kihívás megtalálni a célcsoportunkat, mennyire színes közeg, 

ehhez a későbbi tervezési szakaszban rendelünk hozzá megfelelő marketing eszközöket. 

 



     
 
 

 28  
 

Jövőkép 

Őriszentpéter 2030-ra egy teljes mértékben rendezett környezetű hívogató városi infrastruktúrával 

rendelkező, jelentős zöldterületi közösségi, kikapcsolódásra lehetőséget adó funkciókkal gazdagon 

ellátott, a természetközeli, testi, lelki nyugalmat kereső turisták körében közkedvelt, 

környezettudatos, a településük fejlesztésébe aktívan bevont és tevékenykedő, tudásukat 

folyamatosan fejlesztő polgárok lakta virágzó, emberléptékű kisváros, ahol nemcsak kikapcsolódni 

lehet, de kicsit lassulni is érdemes. Addigra országos ismertséget is elér a város, mintegy a Slow City 

mozgalom magyarországi megtestesülése, helyszíne. Az emberek akik ide érkeznek, vagy itt élnek 

tudatosan használják egészségük megőrzésére az itt megtalálható természeti infrastruktúrát, épített 

környezetet, aktív rekreációs lehetőségeket, így válik Őriszentpéter a Gyógyító- Szerek hazájává, ahol 

minden pillanatban érezhető a nyugalom mozgalmassága. 

Fő üzenetek a települési kommunikációban: Halld meg a csend hangjait! 

Összekapcsolandó értékek az Őriben élőknek és ideérkezőknek: az egymás iránti  

feheloses, 

figyelem,  

fenntarthatóság (3F)  és az ember és  természet harmóniája 

 

Lassítási mottó: 

„Légy egészségesebb, sétálj, lassan és élvezetesen étkezz autentikus, helyi ételeket, tölts minimum 

egy éjszakát a célterületen, koncentrálj az önmegvalósításra, önmagad megértésére, engedd  

kreativitásodat megmutatkozni,   minimalizáld a motorizált járművek használatát, legyél klíma- és 

környezetbarát!” 

Ez igenis egy  életigenlő, aktív és hedonista attitűd, nem szabad félreérteni!  



     
 
 

 29  
 

Városmarketing terv 

Stratégiai célok 

Stratégiai célokat egy jövőképből, vízióból vezetjük le, és bontjuk alá egészen konkrét cselekvési 

tervekre, projektekre. E jövőkép egyik fontos spektruma, hogy mi az az időtáv melyre 

megfogalmazásra kerül.  

Hosszú távról érdemes kezdeni, hiszen egy település fejlesztésben évtizedekben érdemes távlatokat 

kitűzni, majd ebből visszafejtve az oda vezető út során elérendő főbb víziós állomásokat 

megfogalmazni.  

Őriszentpéter lehetőségeit alapvetően meghatározza természeti környezete, ami jelenleg kevésbé 

kiaknázott. Természeti környezet és erdő máshol is van, sőt nemzeti park is, így meg kell találni egy 

olyan a célcsoportok számára is fontos területet, amely a város arculatát markánsan, de a jelenlegi 

értékeit nem átalakítva adhat új irányokat. Javaslatunk szerint ez egy turisztikai új trend felé vezetne 

legjobban a slow turizmus zászlóshajójává válva a magyarországi mozgalom emlegetve jutni céljaink 

felé. Így válhatna „Nyugalom és lassítás fővárosa” - Kéz a kézben erdőn, réten át szlogen valóra. 

 

Ha figyelembe vesszük a külső környezeti kihívásokat és tényezőket, akkor nem hagyhatjuk figyelmen 

kívül a továbbiakat sem: 

a, klímaváltozás; 

b, természetvédelem; 

c, digitalizáció; 

d,  információs társadalom; 

Ilyen globális kihívások között igen fontos a szűkebb környezetben is megvalósítani a 

fenntarthatósági eszméket, gyakorlatban alkalmazni a mindennapokban a klímaváltozás lassításához 

vezető intézkedéseket, és minderről kommunikálni, jó példával elől járni. 

Ehhez új fejlesztések is szükségesek. 

A kerékpáros hálózat kapcsán javasoljuk, hogy a fejlesztési tervekbe kerüljön be az Őrségi világító 

kerékpárút koncepció – Living Sun Road, amivel nemcsak jobb kiszolgálást adhatunk az ide 

érkezőknek és az itt élőknek, de az egyedülálló magyar találmány még mindig közbeszéd tárgya, így 

megfelel a városmarketing hosszú távú céljainak is. 

Őrségi napelemes kerékpárút koncepció 

Példák: Az eindhoveni Van Gogh kerékpárút és lengyel adaptációja 
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Térjünk rá a kommunikációs feladatokra! 

A kommunikációnk célja ebbe a folyamatban: 

A város népszerűsítése a városlakók és az ide érkezők körében egyaránt 

a szolgáltatások népszerűsítése a meglevőkön keresztül generálva újakat 

a kereslet generálása megfelelő csomagokkal, utazási kedv elősegítésével 

 a visszatérési kedv, gyakoriság növelése 

A város zöld arculatának elősegítése, ahol érdemes megállni, lassulni, pihenni 

A fejlesztések, szolgáltatások széleskörű megismertetése akár országosan, de minimum a 

nagyvárosok lakóival 

 

A helyzetfeltárás során végzett kutatásokból a megkérdezettek egy élhető, szerethető, emberléptékű 

kisváros képét vizionálják, ahol közösségi és környezetbarát fejlesztések teszik komfortosabbá az ott 

lakók életét, pezsgő kulturális és társadalmi élettel, és turistákkal, az őket, valamint a helyieket is 

kiszolgáló infrastruktúrával, vállalkozásokkal. Az itt lakók életét nem felforgatva ez az ökoturista 

mozgalom lehet hosszú távon az egyik legsikeresebb. Nézzük mit is jelent. 

 

Új trend, új célcsoport - lassú turizmus/ slow mozgalmak  

A természeti értékek, az elvonulás és az ökoturizmusra jellemző lassú életmód egyre divatosabbá 

válik a felgyorsult életmódban. A gyorsaság kultusza vírusként terjedt a posztmodern társadalomban, 

ellenpontjaként azonban egy alternatív időkultúra is megjelent, amelynek tagjai visszakapcsolnak és 

lassabb ritmus szerint élnek. Ez a kettősség, vagyis az egyre gyorsuló világ hatásai, illetve az ennek 

ellenfeszülő lassúság különböző megnyilvánulási formái a turizmusra is kifejtik hatásaikat.  

E tekintetben kettő, a turizmushoz kapcsolható mozgalom tovagyűrűző hatása jelentős: az 1986ban 

Olaszországban indult, Magyarországon komótos étkezésként (slow food) ismert kezdeményezést, 

illetve az 1989ben szerveződött, élhető városként fordított (citta slow) mozgalom. A lassú turizmust 

a lassú mozgalmakból eredeztetik, a gyors tömegturizmust használva ellenpólusként, amely urbánus 
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és falusi tereken egyaránt működhet. Sőt, a fent említett lassú mozgalmak kiindulási közege az 

urbánus tér. Az teszi a lassú turizmust mai világunkban olyannyira aktuálissá, hogy a legkülönbözőbb 

turizmusfajtákon és tereken keresztül lehet kidomborítani relevanciáját. A Őriszentpéter esetében 

kiemeljük az ökoturizmus, a kerékpáros, a túra- és akár a gasztronómiai turizmus területeit, amelyek 

a turisták szempontjából a lassulás nagyítója alá kerülhetnek.  

A lassú utazás a turisták szempontjából elsősorban a fejben dől el, merni kell ellenvilágot felmutatni, 

a többséggel szemben másképp utazni. A szakirodalom kiemeli a helyi közösségbe való 

bekapcsolódást, a hely szellemiségének megfelelő szállás és étteremválasztást, a kölcsönös 

élményre helyezik a hangsúlyt, vagyis a nyaralásnak mindkét fél – vendég és vendéglátó – számára 

kellemes élményt kell nyújtania, amellyel sugallja, hogy a helyi kultúra találkozása a modern 

turizmussal gyakran nem problémamentes. A lassú turizmusnak, egyik definíciója szerint (Sugiyama–

Nobukoa, 2007), lehetőséget kell nyújtania az egészséges és aktív életvitelre, az önmegvalósításra, 

valamint a lassú étkezés élvezetére; legalább egy, a desztinációban eltöltött éjszakát kell 

tartalmaznia; a személyautó és egyéb motorizált jármű limitált használata korlátok közt megengedett 

ugyan, de a zöld és ökológiai aspektusoknak is prioritást kell élvezniük. 

A lassú turizmus négy alappillére tehát, amely véleményünk szerint jól illeszkedik Őriszentpéter 

imázsához és kommunikációs céljaihoz: az élményközpontúság, a lokalitás, a fenntarthatóság, illetve 

a társadalmi jólét (Pécsek Brigitta, 2014).  

Az élményközpontúság lassú turisztikai jellemzője, amelyet a programok tervezésénél fontosnak 

tartunk hangsúlyozni, a nem sztenderdizált kínálat, a szelektív attrakciók, aktív tevékenységek, közös 

élmények. 

A lokalitás többek között a helyi kultúra (természeti, épített), illetve a gasztronómiai jellemzők 

(ételek, étkezési szokások, elkészítési módok) felhasználása a turizmusban. Erre nagyon jól lehet az 

erdei környezetben is építeni, helyi különlegességek, vad ételek formájában.  

A fenntarthatóságról elmondható, hogy a lassú mobilitás és a részben ennek hatásaként jelentkező 

hosszabb tartózkodási idő a koncepciók közös motívuma. Ebből a szempontból fontos a kis ökológiai 

lábnyom és a hosszabb tartózkodási idő.  

A társadalmi jólét abból fakad, hogy a helyi közösség kultúrája a kínálat részét képezi, tehát 

legitimációja nélkül hosszú távon nem lehet az adott területen a turizmust működtetni. 

A marketing tervezés alapjául szolgáló „slow” turisztikai trendet hangsúlyozó javaslat felvetésekor és 

a célcsoportok meghatározásánál figyelembe vettük a Magyarországon 2009-től működő Slow 

mozgalmat, melynek alapkoncepciója, hogy felgyorsult világban élünk, ahol nem jut elég időnk a 

fontosabb dolgokra, az élet élvezésére és a prioritások megtalálására. A túlzott élmény és 
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eseményválaszték nagymértékben feldarabolja az életünket, és folyamatosan szorongásban élünk, 

mert úgy érezzük, hogy lemaradunk valamiről. A mozgalom célja, hogy a városi lét tempóját 

emberléptékűre lassítsa, a városlakók jobban megismerhessék a közvetlen környezetüket és a helyi 

értékeket. A városokban is egyre többen vannak, akik rendelkeznek megfelelő anyagi bázissal és 

munkahelyükön is középvezetői pozícióban helyezkednek el. Ezeknek a fiataloknak egyre fontosabb, 

hogy minőségi élményben legyen részük, ezért szabadidejüket is igyekeznek kreatívan eltölteni. A 

városi programok sokaságával viszont fokozatosan növekszik az igény, hogy kiszakadjanak ebből a 

felpörgött életformából. 

Összhangban Őriszentpéter ismertetett céljaival tehát a slow utazás lényege, hogy töltsünk minél 

több időt egy helyen, ismerjük meg a környéket, a természeti és épített kulturális értékeket, a helyi 

közösséget. Lényegében nem csak a hétvégékre kell berendezkedni, hanem egy hosszabb távú 

kikapcsolódásra, az ehhez szükséges programokkal is fel kell készülni. Ez lehet életmód tábor, 

speciális étkezési formák bemutatása, a lassú életmód élvezése, vagy akár a természeti környezet 

értékei (Őrségi Nemzeti Park Látogató központ) és kulturális környezet értékeinek (a szerek világa) 

bemutatása. 

Mi úgy látjuk, hogy Őriszentpéteren minden adott a slow életérzéshez, melynek összetevői: 

Slow travel, slow gasztro és slow art. A lényeg a helyi érdekességek, szokások, ízvilág és persze 

emberek megismerése és felfedezése. Valamint élményrendezvények  megléte, ami meglátásunk 

szerint megvan már a településen. ( Hétrétország Köztivál, Tökfesztivál, Őrségi Vásár stb.) 

Felaadat: 

A helyhez kötődő termények, termékek, élelmiszerek, ételek, étkezési hagyományok támogatása és 

bővítése valamint egészségtudatos táplálkozás szemléletének terjesztése 

Csatlakozni kell a  Slow Living Hungary mozgalomhoz. 

Őriszentpéteri slow mozgalom, a modern értékőrzés és – teremtés eszköze. 

Őriszentpéteri Slow oktatási központ: edukálni kell az embereket, magunkat, slow közösség építést  

indítani,  folyamatosan fejlődni. 

 

Operatív program részletes elemei 

A kommunikációs stratégia célja Őriszentpéter turisztikai, lakossági szolgáltatásainak népszerűsítése, 

lakossági értékesítése (elsődleges cél), és ezeken keresztül Őriszentpéter reputációjának emelése 

(másodlagos cél). Ez a másodlagos cél nem közvetett úton, hanem közvetve a sokrétű 

tevékenységének egységes, és integrált kommunikációjával érjük el a legerdősültebb vidék, a helyi 

kultúra őrzőjeként, értékteremtőjeként megjelenítve SLOW CITY márkaként. A kommunikációs 
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eszközök kiválasztásánál figyeltünk azok együttes hatására, ezért nem azokat együtt kezelve tartjuk 

leghatékonyabbnak a kitűzött célok eléréséhez. 

A célcsoport kiszélesítése: Budapesti, Pest, Vas, Veszprém és Zala megyei családokra, valamint a nyári 

szezonban a Balaton mellett nyaralókra és a határ túloldalán élő családok is. Ennek érdekében a 

túrázás mellett olyan előnyök kidomborítása is célja a kommunikációnak, amely a városi családok 

számára vonzó lehet: gasztronómiai különlegességek, kulturális és sport programok. 

Az operatív program célja hogy viszonylag kisebb költségvetésből is hatékonyan tudjuk megvalósítani 

a kommunikációs célkitűzéseink. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy olyan kreatív anyagokat 

gyártsunk, amelyek később a közösségi média felületein illetve a már meglévő honlapokon kiválóan 

használhatóak és figyelemfelkeltők. Elsősorban videó anyagokat és fénykép anyagot kell készíteni és 

vásárolni. A kisfilmek alapvetően imázs film jellegű, életérzést bemutató rövid pörgős, de modern 

anyagok. Fiatalos lendülettel, ugyanakkor visszaadva az erdei környezet csöndes értékeit, 

jellegzetességeit, hívogatóan mutatja be az őrségi tájat. 

 

Marketing eszközök használata 

1. Hívogató (profi) fotó és videó anyagok készítése 

2. Bloggerek és vloggerek megnyerése 

3. Online megjelenések erősítése (határon túl is!) Keresőoptimalizálás és linképítés 

4. Közösségi média (facebook, youtube, instagram) 

5. Televíziós, rádiós megjelenések (reggeli műsorok, SLOW LIVING népszerűsítése) 

6. Nyomtatott sajtó megjelenések (magazinok) 

7. BTL akciók 

A felsorolásból kitűnhet, hogy mennyire fontosnak tartjuk az online térben való marketinget, a város 

érdekeit maximálisan szem előtt tartva. Az kiderülhetett már, hogy a célcsoportjaink egyre inkább 

használják az információik megszerzésére a digitális teret, éppen ezért minden rendelkezésre álló 

eszközzel segítenünk kell őket abban, hogy ezt meg is találják.  

 

Hívogató (profi) fotó és videó anyagok készítése 

Ahogyan már említettük ez a terület elengedhetetlenül fontos a későbbi kommunikáció és marketing 

miatt. Egy rövidebb filmnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a későbbi videó hirdetéseknél, vagy 

egyéb hirdetési felületeken is hasznosítható legyen a cél csoportunk számára. Jelen esetben azoknak 

az internet felhasználóknak a köre lesz, akik információikat jellemzően az internetről szerzik, azt 
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forrásként használva gyűjtik be a megbízható, vonzó ajánlatokat. A filmekben meg kell jeleníteni azt 

az életérzést, hangulatot, amit a természeti környezetben való kikapcsolódás öröme jelent. Rá kell 

hangolja a nézőt a lassító/lassú utazásra, sőt azt nagyon vonzóvá kell tegye. A képkockákon a 

kisvárosi élet csendje, a természeti környezet lenyűgöző jellege jelenik meg. Fel kell villantani az itt 

élők vendégszeretetét, választ kell adni arra a kérdésre, miért utazzak ennyit, mit kapok cserébe, ami 

meg fogja érni. Természetesen a video anyagoknak elengedhetetlen kelléke a megfelelő zenei háttér. 

Az ehhez szükséges jogtiszta zenék vásárlása, amivel magának a videónak a vágását, dinamikáját is 

kiválóan lehet megadni. 

 

A fotózások azért fontosak - és a fotóvásárlások is -, mert ezzel tudjuk igazán eladhatóvá tenni a 

kiváló ökoturisztikai termékünket. Úgy gondoljuk, hogy ilyen értelemben a vizualitás elengedhetetlen 

fontosságú. A képeken tükröződnie kell a természet és az ember viszonyának, amely szintén egy 

pozitív életérzést kell, hogy sugározzon. Egyfajta kedvcsinálóként értelmezzük ezeket a vizualizált 

megjelenítéseket, hiszen sokszor a szavaknál jobban elárulják, mit is lehet itt csinálni, miért érdemes 

ezeket a helyszíneket választani. Ebben a tekintetben néhány kilométerrel arrébb Ausztria igen 

nagyszerű példa, hiszen egységes arculattal, nagyszerű fotókkal illusztrálják a turisztikai terméket. 

Néhány számunkra is releváns példa lehet: 

 

 

A kreatív anyagok körébe soroljuk azokat a szóróanyagok is, amelyek azt a célt szolgálják, hogy rajtuk 

keresztül elérhessük azokat a cél csoportokat, amelyek élményfogyasztók és hajlandók a 

természetjárásra. Ugyanis kiemelten a családokat célozzuk elsősorban a gyermekeiken keresztül. 

Ezért a nekik leginkább megfelelő helyszíneken kerülnek kiosztásra.  

Ilyenek lehetnek az iskolák, az óvodák, a Tourinform irodák, ahol érdeklődhetnek a látogató családok. 

Számukra ezek az ingyenesen osztott szóróanyagok hosszú távon adnak egy impulzust, amivel kedvet 
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kaphatnak ahhoz, hogy akár a későbbiek folyamán kilátogassanak a környező erdőkbe, 

kalandozzanak a GYÓGYÍTÓ – SZERek világában, esetleg hosszabb időt töltsenek el a térség 

természeti kincseinek felfedezésével. 

 

Bloggerek és vloggerek megnyerése- Study tour szervezése 

Kényeztetés Őriszentpéterben 

Fő üzenet: Őriszentpéter- Slow City/ főváros- a nyugalom mozgalmassága 

Újságíróknak, bloggereknek, vloggereknek részére tartott helyszínbejárás,  a város értékeinek 

bemutatása. 15-16 főre, 1x kávészünet, 1 x meleg étkezés, 1x helyitermék kóstoló, ajándék kb. br. 

4500 ft értékben. Budapestről induló és érkező gyűjtőjárattal.  

 

A fizetett blogírókat azért szerencsés alkalmazni, mert követőik számára hiteles források. Az általuk 

leírt finom, vagy éppen egyenes utalások a szolgáltatások jó minőségére, akár a visszatérés 

ösztönzésére nagyszerű közvetlen elérést biztosít. Az online kommunikáció egyik fontos lába lenne a 

népszerűbb blogok (10 ezer lájkoló felett) íróival való kapcsolat felvétele. A blogok között kiemelt 

szerepet kapnának azok az oldalak, amelyek életmód, bio, öko, stílus, utazás és gasztro témában 

tesznek közzé tartalmakat. Ezek a blogok rendelkeznek saját Facebook és instagram oldallal, és a 

lájkoló táboruk 7 ezer főnél is több, így hatékony eszköz lenne az őriszentpéteri, őrségi élmény 

megismertetéséhez.  

Egyes tanulmányok szerint a bloggerek 34%-a tesz közzé híreket termékekről és márkákról, a mai 

generáció pedig jobban hisz a személyes és közvetlen élményeken alapuló tapasztalatoknak, mint a 

reklámoknak. A blogok írói tehát életmódjukkal aktívan formálják a közösségük ízlését.  Kampányunk 

részét képezi, egy blogger találkozó szervezése az őrségi erdőben, ahova meghívnánk a témában 

legnépszerűbb magyarországi blogolókat. Ezzel bemutathatnánk számukra az őrségi erdő szépségeit, 

gasztronómiai és természeti értékeit, valamint a kikapcsolódási lehetőségeket. A találkozóra eljött 

bloggerek pedig a későbbiekben népszerűsíthetnék az őrségi kirándulást az oldalaikon és ezzel több 

ezer embert érhetünk el. Általában ilyenkor maguktól is készítenek bejegyzést, ha jól sikerült, akkor 

pedig nemcsak bejegyzés készül, hanem további anyagokkal látják el rajongóikat, követőiket. Ettől 

aztán várhatjuk, hogy egyre inkább bekerül a felnövekvő Z-generáció, vagy a még fiatalabb tudatába 

ha ökotúra, természetjárás, lassú életvitel, vagy digitális detox, akkor irány az Őrség, aminek 

központja Őriszentpéter! 

  
Slow témájú tartalommarketing, blog írás 

A tartalommarketinget számos más marketingstratégiával együtt használjuk: 
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 Közösségimédia-marketing (SMO) 

 Keresőoptimalizálás (SEO) 

 PR 

 Pay per click (PPC) 

A tartalommarketinget nem közvetlen értékesítésre használjuk, hanem a márka láthatóságának 

növelésére és az érdeklődők elérésére is. Továbbá a márkahűséget is tudjuk erősíteni. Havi 2 

blogbejegyzést írunk a Őriszentpéterhez  társítható releváns témakörökben. Ezekben a 

bejegyzésekben hasznos információkat, utazási tanácsokat, tippeket osztunk meg az olvasókkal, 

ugyanakkor átveszünk (átformálva természetesen) olyan anyagokat, amelyek-e témában még nem 

jelentek meg Magyarországon, vagy nagyon aktuálisak. 

 A vloggerek sokszor átfedést mutatnak blogíró kollégáikkal, azonban üzeneteiket videó megosztó 

portálokon teszik közé. Elsősorban a fiatal korosztályban válnak meghatározó véleményvezérré. 

Nehezen lehet maguktól rávenni őket tartalom megosztásra, azonban éppen utazás és életmód 

témában a bejegyzéseiket maguktól is szívesen megteszik, hiszen a felhasználóik (követőik) által 

keresettek. Ne becsüljük le az általuk elért csoportot, mivel a követőik nagy része elég heterogén, de 

közös bennük, hogy ezekre a videókra hajlandók időt áldozni, emiatt meg is marad bennük a 

mondandójuk, üzenetük. Magyarországon a követőszámuk csak nemrég lépte át az egymilliós 

„álomhatárt”, ami a kis országunkhoz képest hihetetlenül nagy szám. Közöttük a Face team nevű 

lehet esetleg különleges például egy olyan kampánnyal, amikor az akrobatikus kosárlabda 

tudományukat mutathatják be a városban és Körmenden is, ahol a kosárlabda szerelmesei biztosan 

sokan eljönnek, de mindenképpen ingyenes elhelyezést, és vendéglátást kap a csapat Körmenden és 

Őriszentpéteren, utazásukról  bizonyosan bejegyzést tesznek közé. 

 

Néhány blog és  vlog követőinek a száma: 

Facebook  Téma   Követők   Web 

PandArte Életmód  20 748 követő   http://pandarte.blog.hu/ 

Katartik  Életmód  7256 követő   http://katartik.blog.hu/ 

Ökoanyu  Életmód  11218 követő   http://okoanyu.blog.hu/ 

Face Team   Utazás  122 ezer követő 

Henry Kettner  Utazás  181 ezer követő 

Magyarósi Csaba Életmód 298 ezer követő 

Pamkutya minden  több mint 1 millió követő 

http://pandarte.blog.hu/
http://katartik.blog.hu/
http://okoanyu.blog.hu/
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Online eszközök részletesen 

Munkánk során törekszünk arra, hogy ami az online marketingben mérhető, azt mérhetővé is 

tesszük. Meghatározunk olyan konverziós célokat, amelyek egy-egy kampány után konkrét 

eredményeket, számokat lehet látni. Így az online marketingre elköltött összegek után számolhatunk 

megtérülést (ROI). Ez egy óriási előny a hagyományos marketinggel szemben, ahol általában 

„sötétben lehet tapogatózni“, hiszen sokszor nem derül ki, hogy mennyire volt sikeres egy 

újsághirdetés, rádiós hirdetés vagy televíziós megjelenés. 

A megfelelő időben és helyen, a megfelelő csatornán keresztül, a megfelelő formátumban, a 

megfelelő üzenettel (márkázás, lead management, edukáció/support) integrált kampányok lesznek a 

célravezetők. „Minden változás az integrált kampányok felé mutat. Ha minden médiatípuson 

keresztül kívánunk szólni a fogyasztókhoz, akkor a szerzett, a fizetett és a saját felületeken is 

kommunikálni kell. Ez ijesztő lehet ott, ahol a változás lassan halad”3 

 
Kiemelten fontos területek 

 Online jelenlét erősítése 

 Facebook jelenlét erősítése, fizetett bejegyzésekkel nagyobb követőtáborra szert tenni 

 Fizetett hirdetések megjelenítése, konkrét kereső szavakra a Google-ban 

 Videós közösségi oldalakon való jelenlét erősítése 

 E-mail adatbázis gyűjtés 

 Folyamatos kommunikáció hírlevélben 

 

Őriszentpéter oldalai számára fontos, hogy organikus forgalmat irányítsanak a Google-ből. A honlap 

keresőoptimalizálása során a legfontosabb cél az organikus látogatószám kiépítése és növelése. 

A keresőoptimalizálást komolyan kell venni. A célja, hogy hosszú távon kiépüljön és emelkedjen az 

organikus látogatók száma. A keresőoptimalizálás során egyeztetni kell a javasolt kulcsszavakat a 

szakmai kifejezésekkel, ez alapján állítják fel a kulcsszólistát, ugyanakkor megjelenést finomra kell 

hangolni az Új city Branding vizuális eszközökkel.  

Fontos feladat Őriszentpéter központi (a közeljövőben kialakítandó gyűjtőoldal) portál 

népszerűsítése, minél szélesebb körben történő megismertetése. A Google kereső támogatása 

mellett nagy hangsúlyt kell fektetni a felhasználói élményre. A weboldal látogatói gyorsan és 

könnyedén tudják kezelni a honlapot, átlássák a struktúrát. 

                                                           
3 Damjanovich Nebojsa Senpai Consulting vezetője 
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A keresőoptimalizálás támogatásaként folyamatosan kell a linkeket építeni a Google hivatalos 

irányelvei szerint. 

 

Őriszentpéter számára AdWords hirdetéseken keresztül leadek, konverziók generálása is fontos 

feladat. A konverzió lehet feliratkozás, kapcsolatfelvétel, érdeklődés, vagy már egy szállásfoglalás. A 

szerkezetet illetően átgondolt kampányokat, hirdetéscsoportokat és hirdetéseket létre kell hozni.  A 

cél érdekéhez legközelebb álló AdWords hirdetésekkel lehet célozni a keresési és a display hálózatra 

is.  

 

Fontos feladat a Őriszentpéter Facebook rajongói oldalának menedzselése, értékesítés ösztönzés, 

rajongók gyűjtése, aktivitás fokozása, napi rendszeres kommunikálás, reagálás a kérdésekre, játékok 

szervezése és lebonyolítása, menedzselése kapott anyag (képek, információk stb. alapján).  

Facebook hirdetések célja lehet a rajongói bázis növelése vagy a látogató közvetlenül weboldalra, 

honlapra való irányítása, ahol szeretnénk, hogy megtörténjen a konverzió. Pontosan célozható, 

ugyanakkor nagy odafigyelést igényel. Mára azok közé az eszközök közé soroljuk, amelyektől nem 

lehet nagy csodákat várni, azonban megkerülhetetlen a használata. Hasonló jelentősége van, 

ugyanakkor más célcsoport felé irányul az Instagram használat, ami korántsem facebook bejegyzések 

másolatát jelenti majd a napi gyakorlatban. Ezen a közösségi portálon még inkább nagy jelentőségű a 

vizualitás, illetve például a hozzánk érkező bloggerek megjelenése, esetenként hírességek 

megjelenése, és annak vizuális megjelentetése. 

 

Célunk a tartalommarketinggel, hogy informatív és edukatív anyagokkal keltsük fel Őriszentpéter 

szolgáltatásai iránt az érdeklődést, ugyanakkor használjuk célzottan a lakosság felé is, akik ezen 

keresztül sajátíthatják el észrevétlenül a slow turizmus alapjait, és segíthetjük őket aktív résztvevőkké 

válni. Folyamatosan magas minőségű anyagokat kell írni, sztorit kell generálni. El kell érjük, hogy 

valós, számukra hasznos információ forrásként tekintsenek ezekre a felületekre, ahová gyakran 

érdemes visszatérni. 

A tartalmak közlésére az egyik leghatásosabb eszköz, a már sokat tárgyalt blog. A blogban sokkal 

ember közelibben tudunk szólni, könnyedebb hangvételre van lehetőségünk és olyan témákat 

dolgozhatunk fel, amelyek a céges weboldalba nem férnek bele. Ettől függetlenül a blog legyen része 

a weboldalnak, mert keresőoptimalizálás szempontjából erősíti azt. 
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Az online marketing tevékenység tartalma részletesen 

Keresőoptimalizálás és linképítés 

A keresőoptimalizálás folyamatos, havonta rendszeres munkát és szükség esetén finomhangolást, 

korrigálást igényel, amelynek része a releváns, változatos linkkapcsolatok építése a Google utolsó 

algoritmus (Kolibri, Pingvin 4) frissítése szerinti szempontok alapján.  

Releváns, kulcsszavazott tartalmak írása a meghatározott kulcsszavaknak megfelelően. 

A központi (gyűjtő) Őriszentpéter portált egyeztetett kulcsszavakra érdemes elsősorban opimalizálni. 

(túrázás, természet, ökoturizmus iránt érdeklődők, gyakori utazók, utazásrajongók, slow utazás, 

nordic walking, kerékpáros túrák). 

További kulcsszavakat kell megalkotni, miután elvégezték a kulcsszó kutatást. Ezt követően 

egyeztetni és véglegesíteni kell a kulcsszólistát. 

A cél, hogy a kiválasztott kulcsszavakra organikus találatként megtalálják a portált. Ezen felül a fő cél, 

hogy az organikus látogatószám emelkedjen. 

 

Facebook rajongói oldal menedzselése 

Facebook rajongói oldal menedzselése magyar és német nyelven folyamatosan egész évben,  

minimum heti egy poszt, rajongók gyűjtése organikus módon, aktivitás fokozása, napi rendszeres 

kommunikálás, reagálás a kérdésekre, játékok szervezése és lebonyolítása. Fontos figyelemmel 

kísérni a hasonló tartalmú oldalak bejegyzéseit, érdekességek megosztása, saját mémek készítése, 

kisebb videók feltöltése. 

Facebook hirdetések kezelése 

Facebook rajongói oldalhoz tartozó hirdetések menedzselése két időpopntban kampánnyal tavasszal 

és nyár végén, értékesítés ösztönzés, rajongók gyűjtése, Facebook fizetett hirdetések készítése, 

menedzselése. A hirdetések képi anyag és szövege is aktuális, figyelemfelhívó kell legyen 

A fizetett hirdetések a hírfolyamban és jobb oldalon jelennek meg. Ezzel a hirdetési eszközzel 

növelhető a rajongók száma a Facebookon, de akár konkrét ajánlatot is meghirdethetünk, így a link a 

Őriszentpéter honlap bármely aloldalára is vezethet. Növelhető vele a rajongók száma, illetve az 

utóbbi esetben a konverziók száma. Ezekkel az eszközökkel elsősorban azt a sokszínű tevékenységet 

akarjuk megjeleníteni, amivel Őriszentpéter jelen van és a további fejlesztések után még inkább jelen 

lesz. 
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Instagram oldal kezelése 

Instagram rajongói oldal hamar kialakulhat, de a vizuális tartalmakra előtte már hónapokkal érdemes 

készülni. Fontos, hogy a bejegyzések tükrözzék a marketing terv által megfogalmazott üzeneteket, 

vizuálisna magukba hordozzák a turisztikai kereslet felkeltését Őriszentpéter iránt. A jelenlegi insta 

oldalon talált anyagok jó alapot szolgáltatnak a továbbfejlesztéséhez. Már láthatók annak jelei, hogy 

a pozitív életérzések megjelennek, illetve eseményközpontú képi megjelenítés segít a város jobb 

megismerésénben. Tovább érdemes vinni az I love Őri háttér használatát neves művészekkel.  

 

Hírlevelek, hírlevél sorozatok, eDM levelek írása 

Hírlevelek, eDM-ek összeállítása, időzítése és kiküldése. Statisztikák, elemzések, trendek figyelése, 

nyomon követése. 

A meglévő feliratkozók illetve új feliratkozók számára hírlevélsorozatok és heti rendszerességgel írt 

levelek írása az adott célok figyelembevételével, egyeztetés vagy rövid, pontokba szedett vázlat 

alapján. 

 

Google Adwords Display hálózat 

Ennek segítségével képes, animált, videós hirdetéseket jeleníthetünk meg weboldalakon (pl. 

origo.hu, 444.hu, nemzetisport.hu, utvonalterv.hu, kiskegyed.hu), a youtube-on (pl. utazással 

kapcsolatos videók mellett), de lehetséges Gmail promóciós hirdetések létrehozása, ami lényegében 

egy hírlevélnek felel meg, de nem szükséges hozzá email adatbázis. A Facebookhoz hasonlóan az 

email adatbázisban lévő felhasználókat tudjuk célozni, ha az adott email címmel be vannak 

jelentkezve a Google fiókjukba. 

Nagyon pontosan célozhatók a potenciális vevők.  Három  kampány időszakot javaslunk: tavasz vége, 

nyár közepe és ősz eleje- 1-1 hónapban). Megadhatjuk a standard nyelvi, földrajzi, demográfiai (nem 

kor, szülői állapot) célzást, de megadhatjuk, hogy utazással kapcsolatos weboldalakon jelenjen meg a 

hirdetésünk. De a honlap témájától függetlenül arra is célozhatunk, hogy mi iránt érdeklődik a 

felhasználó. Pl.: Zöld életvitelt kedvelők, slowturizmus. Természetesen alkalmazhatjuk ezek 

kombinációját, és itt állíthatók be a remarketing hirdetések. Ekkor külön listákba gyűjtjük a 

weboldalunk aloldalainak látogatóit, és nekik jelenítünk meg személyre szabott képes, animált, 

videós hirdetéseket.  
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Facebook adta lehetőségek 

Facebook célok 

Facebook hirdetések célja lehet a rajongói bázis kiépítése a Facebook oldalon. Másik cél lehet az 

érdeklődők közvetlenül weboldalra, landing page-re irányítása, ahol szeretnénk, hogy megtörténjen a 

konverzió. 

Facebookon szintén elérhető a remarketing hirdetés, az AdWords-höz hasonlóan tudjuk 

megjeleníteni a korábbi látogatók számára a testre szabott ajánlatokat. Opcionálisan futtathatunk 

retargeting kampányokat is, ahol a e-mail adatbázisban szereplő feliratkozókat elérjük Facebookon is. 

Őriszentpéter rajongói oldalának menedzselése – azon Facebook oldal, melyet a megbízó kiemelt 

közösségi felületnek szán -, értékesítés ösztönzés, rajongók gyűjtése, aktivitás fokozása, napi 

rendszeres kommunikálás, reagálás a kérdésekre, játékok szervezése és lebonyolítása, menedzselése 

kapott anyag (képek, információk stb. alapján). 

 

Facebook hirdetések vásárlása 

Mindenképp ajánljuk a facebookos közösség építését, és a hozzá kapcsolódó hirdetések futtatását. 

Hasonló célzásokat adhatunk meg itt is mint a Google Display hálózatán, de ebben az esetben a 

Facebook idővonalon jelennek meg a hirdetések.  

Lehetséges célcsoportok a Facebookon: demográfia szerint, ezen belül is a túrázás, természet, 

ökoturizmus iránt érdeklődők, gyakori utazók, utazásrajongók egész  

Magyarországot tekintve: 

 fiatal házasok, eljegyzésben lévők, 25-35 éves korcsoport (68.000 személy) 

 gyerekes családok: szülők, 25-55 éves korcsoport 13-18 éves gyerekkel. (96.000 személy) 

 55-65 évesek, akik nyugalomra vágynak (160.000 személy) 

 táborozók, osztálykirándulást szervezők, azaz a pedagógusok (foglalkozás szerinti szűrés 

lehetséges) 

Ezek lehetnek esemény hirdetése, ajánlatkérés, videós hirdetés. Itt ugyancsak megszólíthatjuk a 

weboldalunk korábbi látogatóit, valamint email adatbázis importálható a rendszerbe, és akik ezzel az 

email címmel vannak regisztrálva azoknak felajánlhatjuk szolgáltatásainkat. 
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Televíziós, rádiós megjelenések (reggeli műsorok, SLOW LIVING népszerűsítése) 

Bár a helyzetelemzésből kiderült, hogy a televíziós szokások változása miatt, illetve a fajlagosan 

magas költségek miatt kevésbé ajánlott. Azonban éppen a 25-49 éves női korosztály eléréséhez nem 

csupán internetes és nyomtatott felületekre van szükség. Ezért tematikus női csatornát ajánlunk kb. 5 

perc-es interjúszerű kedvcsináló megjelenés a FEM3 csatornán, a riport megjelenik: 5-ször és felkerül 

a tv2.hu és a fem3.hu weboldalakra, valamint telefonos interjúval megjelenik a Jazzy Rádióban. Tv2- 

1X- vasárnap, Super Tv2 -1X- szombat, Fem3- 5X, Tv2.hu weboldal, Fem3.hu weboldal, Jazzy Rádió – 

1x vasárnap, Magyar Látnivalók mobilos applikáció/Kandász Travel. Kandász Andrea ismert 

műsorvezető, így hiteles forrásként tekint a célcsoportunk rá. Természetesen biztosak vagyunk abban 

is, hogy ingyenes megjelenések is generálódnak egyéb televíziós illetve rádiós média felületeken 

riport vagy magazin műsor formájában a munkánk nyomán. Ehhez megfelelő riportalanyokat kell 

találnunk a Társaság kötelékében. A TV2 illetve az M1, Duna tv reggeli műsoraiba elsősorban az 

őrségi táj és a SLOW CITY kapcsán lehet bekerülni, népszerűsítve az országos mozgalmat, mintegy 

annak teljesen alkalmas helyszíneként. Megbízhatóak, így biztosan megfelelően lesz megjelenítve, és 

a célcsoport elérésében is segíteni fog. Szintén azt reméljük ettől is, hogy egyéb megjelenéseket is 

generál majd. 

 

Nyomtatott sajtó megjelenések (magazinok) 

Az utazási döntéseknél, turisztikai desztináció választásakor a nők szerepe kiemelkedő. Ezt vettük 

figyelembe a nyomtatott médiaválasztásakor. A turisztikai kutatások rámutatnak arra, hogy amíg a 

nők jobban figyelnek a szöveges tartalomra, addig a férfiak inkább a grafikai elemekre koncentrálnak. 

A tartalom tekintetében a nők mindent elolvasnak, még az apró betűs részt is, míg a férfiak a képekre 

figyelnek jobban és keresik a navigációs pontokat, nagyobb betűket, menüpontokat. A nők a 

családdal kapcsolatos egészséggel, szépséggel, életmóddal – ideérve az utazásokat - és a főzéssel 

kapcsolatos írások, valamint a bulvárhírek iránt érdeklődnek. A Nők Lapja a legnagyobb 

példányszámban értékesített és legolvasottabb magazin a piacon. Hiteles tartalom, értékes márka 

minden korosztály számára. Ez vezetheti be várost abba a köztudatba, ahol összekötik a természeti 

környezetet a pozitív életérzéssel, egy hely ahol feltöltődsz, lassulva pihensz, aktívan őrzöd az 

egészségedet, ahova jó eljönni kirándulni. A felületre ennek megfelelően PR cikk jellegű hirdetésként 

kerülne be. Ez azt jelenti, hogy élménybeszámoló jelleggel, hová utazzunk címmel jelenne meg. 
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Érdemes megnyerni olyan riportalanyokat, akik ismertek, és az Őrséghez is kapcsolódnak, vonzódnak. 

Általában nem a mai „celeb”-nek kikiáltott média szereplőket, hanem a művészi pályán komoly 

értékeket adó színművészek, festők, zenészek jöhetnének számításba.  

Ilyen lehet a tavalyi WMN gála győztes díjazottja Szalai Kriszta színésznő, aki sokat jótékonykodik, 

vagy Vecsei Miklós Junior Prima-díjas magyar színész is. 

A Nők Lapja Nyári száma kiválóan megalapozza a nyári foglalások, programcsomagok eladását. 

Nagyon értékes felület. 

 

PR eszköztár  

BTL akciók 

BTL akciókat is fontosnak tartjuk - kreatív feladatokkal, játékokkal – ezek figyelemfelhívások, 

érdeklődés kiváltások lesznek a helyi partnerrádiók bevonásával, a később bemutatott  klasszikus és 

social média segítségével. 

 

Alapkoncepció: 

Kreatív stratégiánkat alapvetően az erdei élménygyűjtés és kikapcsolódás témakörére fókuszáltuk. 

Célcsoporttól függetlenül mindenkiben azonos az a motiváció, hogy új impulzusokat keresnek, legyen 

az serkentő-aktivizáló, vagy éppen relaxáló-nyugtató jellegű és hogy ezeket másokkal is megosszák. 

Erre a gondolatra alapozva néhány kampánylehetőséget vázolunk fel. 

 

Offline idő – Őriszentpéteri digitális detox 

Hasonló módon nő a nem interneten töltött idő utáni igény is, mint a digitalizációs trenddel szembeni 

ellentrend.  Azok, akik az állandó elérhetőséget stresszként élik meg, egyre inkább keresik a „digitális 

méregtelenítés” lehetőségének helyeit.  A „Digital Detox” mozgalom egyre közkedveltebb a diákok, 

de a vezető pozícióban lévők körében is, az okostelefon és az online világ tudatos használatát 

közvetíti. 

Pl.: 1. 30 napos kihívás – közösségi média nélkül 

Ehhez a kihíváshoz a felkérés valamelyik közösségi média felületen érkezik. Természetesen egybeesik 

a felkérés facebookos médiakampánnyal, amiben ilyen lehetséges helyszínként tárjuk fel 

Őriszentpétert. Utazzon oda, élje meg a közösségi média használata nélkül utazását. Ígérjük, sokkal 

jobban átéli. Az utazás hossza miatt kiválóan alkalmas egyéb ökoturista programokkal való 

összekötésre. A kampány időszaka alatt sok önkéntes segítségére is szükség van, akik lehetnek a 
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környékben lakók vagy azok ismerősei. Számukra is fel lehet ajánlani ajándéktárgyakat, vagy 

kerékpárkölcsönzést, belépőt a látogató központba. 

 

2. 10 nap digitális eszközök nélkül 

A kihívás hasonlóan érkezik az előzőhöz, de itt tényleg fontos a környezetváltozás, és az 

eszköznélküliség. Időtartama alatt élhetővé válik a slow living, slow food, és kitárul az aktív zöld 

turizmus lehetősége a kihívottnak. 

Mindkét esetben a rajtuk keresztül szájmarketing segítségével elérhető vendégek száma is jelentős 

lehet, ugyanakkor egészen biztosan nő az országos ismertség, pozitív imázs a városról, őrségi 

tájegységről. Ilyen újszerű megközelítésű social média kihívásokat mindig is komoly figyelemmel 

kezeli a bulvár média is.  

 

Blogozz te is velünk pályázat 

A pályázatok mindig is alkalmasak a turisztikai termék népszerűsítésére. Ma már olyan széleskörű a 

blogok használata, hogy nyugodtan kérhetjük a felhasználókat: maguk is próbálják meg. Ahhoz, hogy 

a pályázaton részt tudjanak venni fontos, hogy saját élményeik miatt megéljék az Őriszentpéter 

kínálta turisztikai élményeket. 

 

„Írok romantikus élményeimről”  

Ebbe pályázatba szöveges és képes beszámolókkal lehetne részt venni egy féléves periódusban. A 

fődíj egy értékes őrségi kirándulós- gasztro csomag lenne, ami egy nászutas pár minden igényét 

kielégítheti. Emiatt a romantikus hangulat és a nyugodt természeti környezet kerülne előtérbe, 

tulajdonképpen rengeteg ajánlóval. A pályázat során olyan jó írói vénával megáldott párok 

jelentkezését várjuk, akik szívesen eltöltenének minimum 3 éjszakát Őriszentpéteren és környékén, 

és részt vesznek kapcsolódó programokon, kipróbálják a fellehető szolgáltatásokat, majd pedig erről 

hajlandóak beszámolni a világhálón. A kiválasztásnál fő szempont, hogy a párok relevánsan 

képviseljék leendő vendégeinket, esetleg kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezzenek, és fotogének, 

picit exhibicionisták legyenek. A pályaművek beküldése a Facebookon keresztül lesz lehetséges, 

minél kreatívabb, annál jobb. Videó és képanyag és természetesen szövegben is leírva miért ők a 

legjobbak. Ezután szavazni lehet rájuk, a legtöbb szavazatot kapók pedig egy videós interjún keresztül 

lesznek kiválasztva egy független zsűri előtt. A második és harmadik helyezettek is kapnak kisebb 

ajándékot, ingyenes belépőket Őriszentpéter területén. 
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A fiatal párok, házasok, szerelmesek, igazi különleges üdülésre vágyók, akik egy romantikus 

helyszínen szeretnék megtapasztalni a kényeztető erdei üdülést, és egyszerre jó tollúak is hiszen erről 

folyamatos blogot kell vezessenek. 

A kor meghatározása nem lehet kizáró kritérium, sokkal inkább a rátermettségük. 

Lehetséges utóélet: a nyertesek további élménybeszámolóinak hatására mások is írnak a vidékről. 

Minden felületet megragadva a pályázatok során (felhívások, microsite, stb.), hogy Őriszentpéter 

turisztikai szolgáltatásait népszerűsítsük. A nyereményeket Őriszentpéter szolgáltatási közül 

javasoljuk kiválasztani. Az akció meghirdetése is komolyabb média visszhangra találhat. Hasonlóan a 

fentiekhez az alábbi javaslatok is alkalmasak a város népszerűsítésére. 

 

Találkozz menő bloggerekkel, akik itt kapcsolódnak ki 

Elsőre látszólag nem tűnik ez az akció nagyon vonzónak, azonban ma a vloggerekre nagyon sokan 

figyelnek, a fiatalabb korosztály sztárként tekint rájuk, és mint ilyeneket követik. A velük való 

találkozás élménye miatt még az utazási távolságok sem lesznek leküzdhetetlenek. 

A találkozó, akár lehet olyan külön számukra rendezett fesztivál kereteiben, amikor csak velük 

foglalkoznak, de elképzelhető lenne egy amatőr művészeti fesztivál keretein belül is. Kínálja magát 

egy Halloween-i töklámpás készítő művészeti fesztivál, ahol a díjnyertes alkotások lesznek 

Őriszentpéter éjszakai kivilágításának alkotóelemei, egy „rémisztő” éjszakán. 

 

Kerekesek az úton – videó pályázat 

A kirándulás tapasztalatairól kell ebben az akcióban videó naplót vezetni, aminek tapasztalatai az 

egyéb turisztikai fejlesztések során is fontosak lehetnek. A kerekesek csoportosan, vagy egyénileg 

vezetik a naplót, közben különféle feladatokat kell teljesíteniük (például érzékeltetni az őrségi 

csendet, lassulva gyorsulj Őriszentpéteren: kerekezz végig a szereken, és szerezd meg a 

látványosságok meglátogatása utáni bélyegzőket. Külön pont, ha valaki elidőz a helyszíneken. 

Kerekezz be az erdőbe, és fedezd fel a csodáit! Stb.) 

A pályázat fődíja lehet egy bringa, vagy egy ehhez kapcsolódó szolgáltatás csomag. 

 

Őriszentpéteri Fotó fesztivál- tavasztól őszig közterületen látható kiállítás 

Osztrák (Badeni megvalósítás minta) közterületen, zöldterületen környezetbarát anyagokból 

megvalósított: faoszlopon álló táblarendszer kialakítása.  

Minimum 30 tábla településen koncentrált, központi helyen. 

Előtte 3 hónapos fotópályázat  kiírása: 
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Témája: Cseng hangjai 

A városi táblák mellett  az előzőekben bemutatott Utazó csendkabinban is tervezzük az  5 hazai  

nagyvárosban bemutatni  a fotófesztivál anyagait. 

 

 

 

Osztrák-szlovén magyar slow közösségek első éves találkozójának megszervezése 

Tavaszköszöntés egy hétvégén: felfedezve a nyugalom mozgalmasságát az Őrségben  

 

Kihasználva a social média lehetőségeit: a környező országok slow közösségeit felkutatva 

Őriszentpéter hagyományteremtő rendezvénybe kezdhez azzal, ha megszervezi az Első 

Hagyományteremtő slow találkozót 100 km-es körzetben lakók körében.  Amennyiben megfelelő 

aktívitást generálunk, azaz a megtalált közösségek „motorjait” sikerült Őriszentpéteri kezdeményezés 

mellé állítani, akkor komoly léptékű rendezvényre lehet számítani és akár nemzetközi 

médiamegjelenéseket is generálhat. 

Tematikája. Slow életvitel, slow ételek, italok, művészet és közlekedés stb. 

 

A nyugalom mozgalmassága az Őriszentpéteren pályázat 

A legnehezebben megfogható pályázat, amit érdemes egyéb tevékenységgel összekötni. A videók, 

interjúk készítése, városi beszélgetések bemutatják milyen valóban odafigyelve, nem rohanva élni. 
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Javaslatunk, hogy írjuk ki újságírók számára, akik egy olyan publicisztikát adnak be pályázatukba, ahol 

Őriszentpétert kell megmutatni a Slow City magyarországi lehetséges helyszíneként, ahol helyi bio 

termékeket ehetünk, és egészségesen, stresszmentesen élhetünk csodás erdei környezetben. A 

műfajt nem korlátoznánk ezért filmlevél, jegyzet, kritika, esszék, riportok, interjúk stb. is 

lehetségesek. A fődíj számukra egy pihentető, kényeztető, aktív hét az Őrségben. 

 

Csend hangjai akusztikai kabin-gerilla marketing eszköz 

Roadshow szerűen nagyvárosi forgatagba, nagyfesztiválokra, plázákba vagy forgalmas terekre 

szállítandó gerilla eszköz. Úgy kell elképzelni, hogy egy hangszigetelt konténerrel a környezeti 

adottságokat kihasználva (pl. egy zajos pláza vagy áruház zajait) ellensúlyozva egy csendkabint (2x2 

m) javaslunk kivitelezni. 

Bevásárlóközpontok fő útvonalán helyezzük el, melyben nem hallatszik a központ forgatagának zaja. 

A hangszigetelt „szobában” az őrségi erdő hangja szól (madárcsicsergés, az erőd hangja, csendes eső, 

fűsuhogás, az éjszakai erdő hangjai stb.). A szoba alján természetes fűszőnyeg van, szénával, kis 

kavicsos rész, leülni egy fatörzsre lehet, vagy akár a friss fűre, szénára is leheveredhetünk. A szoba 

négy falán az őrségi tájról készült fotók, Őriszentpéterről, Őrségről életérzés fotóválogatás, ízek és a 

csend hangjai videók jelennek meg, a plafonon pedig a napos/felhős/csillagos ég. Több érzékszervre 

kívánunk hatni: hanghatások, tájképek/felvételek, tapintás (mezítláb belépve – kavicson masszírozás, 

füvön kényeztetés a lábnak).  

A szoba kívülről tájképekkel dekorált, természetközeliséget, nyugalmat árasztó hangulatú. 

A csendkabint roadshowszerűen tervezzük felállítani Budapesten és a nagyvárosokban ( minimum 5 

helyen) a célcsoportnak megfelelő helyszínen, összekötve nyereményakciókkal. A konténeres szállítás 

közben is kommunikál az utazás során, hiszen, aki látja megmarad benne az üzenet: gyere 

Őriszentpéterre, itt csend van, próbálj lassítani! Érdemes Őriszentpéteren felállítani és tesztelni, ezzel 

is formálni az itt lakók szemléletét meglevő értékeikhez. 

 

Slow térképes applikáció 

Specifikáció:  Alkalmazás készítése (iOS és Android) és feltöltése Play Store-ba és App Store-ba.  

Alkalmazásban ismertető hanganyagok és a hanganyag szövege találhatóak a slow turisztikai 

attrakciókról, amelyek a kiválasztott nyelven olvashatóak ( tervezetten: magyar, német, angol, 

szlovénI), hallgathatók. Kiválasztható a nyelv,  a turisztikai attrakció és az adott helyszín (pl.:slow 

gasztro hely, erdei pihenő, slow art szereplő/esemény.). A fő látnivalókhoz cím, gps koordináta 

elérhető, ami átvisz a Google Maps oldalra. A hanganyag elindítható, megállítható, előre-hátra 

léptethető. A hanganyag alatt elérhető a szöveges változat. A design illeszkedjen a település 
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arculatához, letisztult egyszerű menüstruktúra. Az alkalmazásnak nem kell tartalmaznia: galéria, képi 

elemek, térkép.  

Szövegírás, idegennyelvre fordítás, lektorálás, hanganyagok gyártása, grafikai tervezés és 

programozás, feltöltés Play Store-ba és App Store-ba a részfeladatai egy ilyen tevékenységnek.  

 

Éves programfüzet  

Turisztikai kiadvány Őriszentpéter és környékéről, A5 méretben mindkét oldalon 4+4 színnel, min. 10 

ezer példányban (grafikai tervezéssel, nyomdai kivitelezéssel és szállítással együtt) 

Külön kiemelve a Slow életérzés irányhoz tartozó elemeket 

 
Az alábbi táblázatban megkíséreljük összefoglalni a különböző területek feladatait a célkitűzésekhez. 
 

 Környezet, 
fenntarthatóság 

Örökség, 
hagyományok, értékek 

Társadalom, közösségek, 
csoportok 

Szemlélet-
formálás, 
edukáció 

Napelemes bringaút 
Slow Living és Travel Őrségi 
SLOW a köbön: 
Slow oktatási központ 

Nyitott porták 
fejlesztése 

Eltűnőfélben lévő 
mesterségek 
népszerűsítése 

Digitális detox program 

Vasi Slow közösség 
központja szerep 
feltételeinek megteremtése 

Kultúra Cool-túra Hétrétországban  
Szakrális tanösvény 
kialakítása  

 Szer-Túra 

SlowGasztro, Slow art 
 

Őrségi Fotó fesztivál 
Osztrák-szlovén-magyar 
Slow közösségek 
nemzetközi találkozója 

Slow 
közösségépítés 

Csapatépítő tréningek 

Vállalatok versenye slow  
ritmusban   

Kultúrpajta -  közéleti 
találkozók 

Teleház –slow feel 
romkocsma 

Helyiek és turisták 
egészségtudatának 
fejlesztése 

Helyi 
identitástudat 
erősítése 

Szentpéteri zöld napok 
minden évszakban 

Szentpéteri 
honismereti oktatás 
és verseny 
óvodásoknak, 
iskolásoknak 

Kis város, nagy 
csodagyerekei- Őri 
tehetségkutató verseny 

Kommunikáció Slow térkép és app 

Gerilla eszköz-csend 
kabin, 
médiavásárlás 

Éves Programfüzet 
 

Bloggerek, vloggerek, 
influencerek 

Események 
médiavásárlás 
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Belső kommunikáció 

Az önkormányzati intézmények dolgozóinak is tisztában kell lenniük a város új víziójával, amit képi és 

rövid szöveges üzenetekkel lehet a legegyszerűbben átadni. Senki sem fog elolvadni több tíz oldalas 

dokumentumokat, de egy érdekes mondat, egy kellemes kép már könnyebben megragad az ember 

fejében. A dolgozókat abból a szempontból is el kell látni megfelelő információkkal, mivel ők lesznek 

a letéteményesei mind a lakosság, mind a vállalkozások felé a különböző programok, akciók stb. 

kommunikálásában, a részvételi feltételek tájékoztatásában, és a majdani ügymenetek 

lebonyolításában. 

Az e-ügyintézés erősítése szintén kiemelt terület kell, hogy legyen a kommunikációban, mind egymás 

között, mind a többi érintett felé. Az ilyen típusú ügyintézésekhez használt felületeken animációs 

filmek, tutorialok, segédletek, stb. lennének elhelyezve, vagy népszerűsítve, részben terhet véve le az 

ügyintéző válláról, részben pedig segítve őt abban, hogy a megfelelő célcsoportnak a megfelelő 

üzenetet eljuttassa adott programról. 

De nem csak a lakosság és a versenyszféra működését célzó intézkedések kommunikálásáról van szó. 

Az önkormányzatnak, saját intézményeinek is ezen vezérfonal mentén kell megszerveznie 

működését. Egyrészt, mint munkáltató hasonló aktivitásokat, és megoldásokat alkalmazhat, mint 

amiket az ideérkezők is megtapasztalhatnak, másrészt pedig az itt élők tudat formálását végezheti el 

saját munkatársi közösségében tréningek, erdőjárás segítségével. Ezekhez szintén fontos a megfelelő 

információs háttér biztosítása, és az érintettek szemléletformálása. 
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Részletes marketing eszközök költségterve 

A költségterv az ebben az évben átlagosan ismert egységárakon lett beárazva. 

Tétel megnevezés Mennyiség 
Mennyiségi 

egység 

Nettó 
egységár  

(Ft) 

Nettó ár összesen 
(Ft) 

Hivogató profi fotó és videós 
tartalmak készítése minimum 100 
feeling fotó és 4 mini 30 
másodperces felling video 4 
évszakban 

4 db 240000  960000  

Slow témájú Őriszentpéter 
specifikus blogcikk írása havonta, 
feltöltése a városi honlapra 

12 db 15000  180000  

Közösségi média fiókok (Facebook, 
Instagram) menedzselése   magyar-
német nyelven 

12 hónap 70000  840000 

Study tour szentpéteri kényeztető 
napok  újságíróknak, 
bloggereknek/vloggereknek 
Őriszentpéter „SLOW CITY”-a 
nyugalom mozgalmassága 
 

1 db 400000  400000  

MÉDIAVÁSÁRLÁS   

Facebook hirdetési kampány 
tavasszal és nyár végén 

3 hónap 120000  360000  

Google Ads hirdetési kampány 3 hónap 150000  450000  

Print hirdetési felület 1/4 oldal 
Nők lapja nyár   
Őriszentpéter „SLOW CITY”-a 
nyugalom mozgalmassága 
 

1 db 360000  360000  

Online média felületvásárlás - 
országos jelentőségű, több mint 500 
000 fős Facebook követővel bíró, 
utazással kapcsolatos online 
magazinban pl. utazó majom- , 
kampányban. mint a lassítás 
fővárosa SLOW a köbön (Slow 
utazás, gasztro, art) 

1 csomag 1050000  1050000  

Celebrity marketing 
(pl: Szalai Kriszta vagy Vecsei Miklós) 

1 db 450000 450000 

TV,  rádió műsor szponzoráció PL 
Kandász  A. műsora benne 
Őriszentpéter, mint a lassítás 
fővárosa SLOW a köbön (Slow 
utazás, gasztro, art) 

1 csomag 850000 850000 

BTL akciók   

Digitális detox  kihívások Őriben 
kampánya 

1 db 200000  200000  

Blogozz te is velünk 1 db 120000  120000  

Írok romantikus Őriszentpéteri 
élményeimről verseny 

1 db 150000  150000  
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Tétel megnevezés Mennyiség 
Mennyiségi 

egység 

Nettó 
egységár  

(Ft) 

Nettó ár összesen 
(Ft) 

Őriszentpéteri olvasótalálkozó menő 
bloggerekkel  

1 db 200000  200000  

Kerekesek az úton videópályázat 1 db 300000  300000  

A nyugalom mozgalmassága az 
Őrségben  pályázat 

1 db 120000 120000 

Őriszentpéteri Fotó fesztivál 
Tavasztól őszig közterületen 

1 db 780000  780000  

A nyugalom mozgalmassága az 
Őriszentpéteren  pályázat 

1  db 300000  300000  

Osztrák-szlovén magyar slow 
közösségek éves találkozója-
tavaszköszöntés  

1 db 300000 300000 

EGYÉB ESZKÖZÖK   

Gerilla eszköz: csend kabin 
Frekventált nagyvárosi plázáiba 
eljuttatva 

5 plazamegjelenés 3000000 3000000 

A csendkabin elkészítése, kiviteli 
tervek, kivitelezés, Rollup, Lbanner, 
egyéb installációs eszközök 

1 db 895000 895000 

Slow térkép és applikáció 1 db 220000 2200000 

Éves programfüzet 
turisztikai kiadvány Őriszentpéter és 
környékéről, mindkét oldalon 4+4 
színnel, min. 10 ezer példányban 
(grafikai tervezéssel, nyomdai 
kivitelezéssel és szállítással együtt) 

10000 db 430000 430000 

ÖSSZESEN:  14.895000 
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Turizmusra vonatkozó stratégia 

Őriszentpéter esetében a turizmus ágazata gazdasági szempontból meghatározó, a közvetlen 

környezetében több jelentős turisztikai desztináció is megtalálható, így olyan marketingüzeneteket, 

turisztikai termékeket kell kialakítani amik jól kiegészítik a meglévő turisztikai kínálatot, vagy éppen 

hiánypótló jelleggel tudnak megjelenni az ide érkező - értsük ezalatt a megyét, a szűkebb régiót - 

turisták szemszögéből. A SLOW CITY „Nyugalom és lassítás fővárosa” - Kéz a kézben erdőn, réten át 

koncepció nagyon erős üzenet. Egy olyan helyet jelent, ahol a pihenés kiteljesedhet, ahol egy tiszta, 

fenntartható fejlődés mellett elkötelezett, és maximálisan zöld, emberléptékű kisvárosban 

töltekezhet fel a tömegek, és a város zsibongás, a digitális világ és szürkeség elől menekülő ember. A 

célunk az, hogy a marketing eszközök használatával minden évben emelkedjen mérhetően a város 

népszerűsége Magyarországon és a szomszédban a határon túl is, ugyanakkor megmaradjon a város 

ökoturista barátnak, csendesnek, ne veszítse el alapvető értékeit. A slow mozgalom éppen ezeknek a 

céloknak az elérésében lehet nagyszerű segítségünk, hiszen még több ezres látogatószám 

emelkedése mellett is lehetőség lesz megőrizni a tájképi, természeti és városi hagyományok sajátos 

értékeit, hiszen megtanítjuk fenntarthatóan megélni az utazást. 

A turisztikai marketingeszközök kialakításában is ez kell, hogy legyen a vezérlő elv, a lassabban, 

élhetőbben vigyázz magadra, mi itt vigyázunk rád – képet tükrözzük minden elemben, amit 

használunk, nagyon következetesen végig menedzselve az egyes rendezvényelemektől kezdve a 

kiadványokon internetes megjelenéseken át a vendégfogadásig mindent! Ha kell térkép, készüljön 

újrahasznosított alapanyagokból, ha kell kiadvány szintén, és lehetőleg helyi vállalkozások, civilek, 

művészek, stb. bevonásával. Ugyanez igaz a különböző ajándéktárgyakra is. Ezeken természetesen fel 

kell tüntetni, hogy azzal, hogy környezetbarát módon lettek kialakítva mennyi szén-dioxidot, mennyi 

hulladékot, vizet, fát, energiát, stb. takarítottunk meg. A megjeleníteni kívánt szolgáltatás csomagok 

elemeinek hitelesnek kell lenni (nem megengedhető bio, helyi termék, ami valamilyen módon nem 

tanusítható). A vendégeink a várakozásaikat felülmúló elégedettséggel kell távozzanak, hogy a baráti 

körüknek feltétel nélkül ajánlják a várost 

 

Összegzés 

A marketing stratégia fő célja, hogy a „Őriszentpéter  – SLOW CITY” koncepciót minél több csatornán, 

és minél szélesebb társadalmi, gazdasági rétegek felé kommunikálja, erősítse társadalmi 

beágyazottságát és az így megszólított célcsoportokon keresztül megvalósuló szájreklám (digitális és 

valós) révén megtöbbszörözze annak hatását, valamint hitelességét is megalapozta. Fontos feladata  

a lassú utazás népszerűsítése, minél szélesebb körben történő megismertetése. A „Nyugalom és 

lassítás fővárosa” - Kéz a kézben erdőn, réten át - mely akár a már meglévő térségi turisztikai, 

desztinációs gyűjtőoldalakhoz is linkelhető - számára AdWords hirdetéseken keresztül leadek, 

konverziók generálása. A konverzió lehet feliratkozás, kapcsolatfelvétel, érdeklődés, vagy már egy 

programra való jelentkezés. A cél, hogy adott havi költségkereten belül a legoptimálisabb áron 

gyűjtsünk konverziókat. 
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Egyedi arculat kialakítása - City Brand  

Három verzió az egyedi arculat kialakításáról, amelyek közül egy került kiválasztásra 

A verzió 
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B verzió 
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C verzió 
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A kiválasztott arculat kidolgozása arculati kézikönyv formájában 
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Városprofilhoz illeszkedő javasolt térelemek 

Az alábbi javasolt eszközbeszerzés figyelembe veszi a projektbe erre fordítható költségvetési 

keretösszeget. 

 

Tábla – 116 × 151 cm  

Specifikáció: Tábla magassága 2200 mm, táblakeret belső mérete: 1164×1514 mm, tapl: 200×110×8 

mm. A tábla anyaga 60×60×2 mm-es zártszelvény, a tábla belsejében körbe 30×3 mm-es laposvas 

kerül, melyre rögzítésre kerül egy habosított pvc tábla. A habosított pvc tábla fehér, 5 mm vastag. A 

habosított pvc egyik oldala nyomtatva az arculat szerinti egyedi tartalommal.  A tábla fém szerkezete 

RAL9006 színű, vagy azzal egyenértékű.  

Mennyiség: 

Őriszentpéter – 1 db 

 

    

 RAL 9006  kb. javasolt táblaméret 

 

Pad – szürke színű váz, erdeifenyő szín ülőfelület 

Specifikáció: A pad mérete: 2070×420×470 mm, a pad anyaga 60×60 mm-es zártszelvény, valamint 

szükséges biztosítani a pad alján és a padlécek alatt a megfelelő stabilitást fém összekötő elemekkel. 

A fém részek színe RAL9006 vagy azzal egyenértékű. A pad ülőfelülete 4 db, 30 mm vastag 

vörösfenyő lécből készül, mely felületkezelése XWC610 színű vagy azzal egyenértékű. A pad mindkét 

oldalára 4 mm vastag lemez kerül, melyből lézervágással kerüljön kivágásra a településnév, az 

arculatban megadott betűtípussal, megteremtve az egységes arculatot. 

Mennyiség: 

Őriszentpéter – 10 db 
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 RAL 9006 szín erdeifenyő szín – 610 lézervágás 

 

Városok tábla oszlop 

A projektben résztvevő magyar és osztrák városok összetartozását fejezi a ki a 4 városban (Körmend, 

Őriszentpéter, Szentgotthárd, Vasvár) elhelyezett városok tábla. A feltüntetett városok, az adott 

településtől való távolságát és irányát jelzi. 

Specifikáció: 280 mm magas, 88,9 mm átmérőjű oszlop, melynek anyaga: hegesztett acélcső, talpa: 

220×220×10 mm. Az oszlop színe RAL9006 vagy azzal egyenértékű. Az oszlopra 14 db habosított pvc 

táblára, 14 város nevét kell feltüntetni, arculatnak megfelelő tartalommal. A 

táblák magassága 7-12 cm és forgatható formában kerüljenek felhelyezésre 

az oszlopra.  

Mennyiség: 

Őriszentpéter – 1 db 

 

  

 RAL 9006 szín 

 

 

 


