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Vezetői összefoglaló 

Szentgotthárd földrajzi elhelyezkedése, természeti adottságai, múltjának történelmi jelentősége és 

ipari szerepvállalása csak néhány azon tényezők sorából, melyek segítségével a települést első ízben 

azonosíthatják az emberek. De mi is valójában Szentgotthárd? Békés, romantikus kisváros az ország 

nyugati határán? Az aktív- és termál turizmus meghatározó szereplője? A térség számtalan erénye 

ezernyi válaszlehetőséget kínál a kérdésre… 

Jelen marketingterv célja, hogy ezen adottságok mentén – rendszerbe foglalva és priorizálva őket – 

átfogó stratégiai tervet készítsünk a település megfelelő pozícionálásához, melynek eredményeként 

Szentgotthárd „három ország és három csoda” városaként jelenhet meg a köztudatban.  

Mint minden tervezési folyamat esetében, egy városmárka felépítésének első lépését is a jelenlegi 

állapot felmérése jelenti, melynek módszertanát és eredményeit a projekt első munkarészének 

„Helyzetfeltárás” című dokumentuma tartalmazza. Az elemzőmunka során meghatározásra került a 

térség gazdagnak tekinthető értékleltára, ami a primer kutatás (helyzetfeltáró workshop, szakmai 

egyeztetések a város vezetésével, a lakosság véleményének megismerése, stb.) során nyert 

információkkal összevetve nagyon pozitív képet rajzolt ki a jelen állapotról. Az analízis eredményére 

építkezve a stratégiai tervezés alaptézise, hogy a valós értékek (erősségek) kihangsúlyozásával, a 

gyengepontok fejlesztésével, és a potenciális lehetőségek kihasználásával olyan fejlesztési irányokat 

jelöljünk ki, melyek egyben lehetővé teszik a fennálló veszélyfaktorok kiküszöbölését is. 

A kiindulási alap ismeretében meghatározásra került egy olyan jövőbeli vízió, melyben Szentgotthárd 

hitelesen tudja reprezentálni meglévő értékeit, s a rájuk épülő termékfejlesztések révén egyértelműen 

beazonosítható piaci szereplővé válhat. A „3 ország, 3 csoda: 1 város” mottó köré épülő jövőképben a 

hármashatár közelsége, valamint a természetes környezet, történelemi örökség és társadalmi 

szerepvállalás területek köré csoportosított vonzerőleltár elemei  játszanak meghatározó szerepet.  

A célhoz vezető utat a stratégiai terv, és az azzal összhangban álló fejlesztési irányok jelölik ki, melyek 

összetettsége okán egy új megközelítést alkalmaztunk az elképzelések – és a köztük fennálló 

kapcsolatok – logikus és áttekinthető megjelenítéséhez: A matematikában és a szervezetfejlesztésben 

is hatékonyan alkalmazott mintára egy stratégiai mátrixot készítettünk, melynek alapját három 

fókuszterület és három témacsoport adja. 

A meghatározott fókuszterületek a vízióban szereplő „3 csoda” alapján: 

- Természet: Szentgotthárd és térségének földrajzi adottságait vettük alapul ezen fókuszterület 

koncepciójának kidolgozásakor. Ennek három fő eleme az elhelyezkedés, tehát a hármashatár 

közelségéből adódó lehetőségek feltárása; a különös szépségű természetes környezet által 
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kínált attrakciós paletta meghatározása; valamint a Rába, a Hársas tó és a termálvíz által 

alkotott gyógyászati- és vízi turizmus lehetséges fejlesztési irányainak behatárolása. 

- Történelem: A fókuszterület bázisát a 800 évre visszatekintő történelmi múlt, a gazdag épített 

örökség és a ciszter hagyaték jelentik. A kulturális turizmus igényeinek kielégítésére irányuló 

fejlesztések kerülnek itt kidolgozásra, beleértve a határokon átnyúló lehetőségeket is. 

- Társaság: Társadalmi aspektusban vizsgáltuk Szentgotthárd adottságait, melyek jobb 

kihasználtsága érdekében tettünk javaslatokat. Ide értendő a városi miliő, a szociális területek 

fejlesztése, valamint a társadalmi- és kulturális turizmus központba helyezése.  

A tématerületek szerinti bontás során meghatározott csoportok az előzőekben felsorolt három pillért 

vizsgálják azonos nézőpontból:  

- Turisztika: Az ipart követően a turisztikai szolgáltatások bírnak a legnagyobb gazdasági 

szereppel Szentgotthárdon, ezért a három terület közül ez a leghangsúlyosabb. A Bernecker-

féle kategorizálás alapján választottuk ki azokat a turizmus típusokat, melyek relevánsnak 

tekinthetőek a három fókuszterület vonatkozásában: üdülőturizmus, kulturális turizmus és 

társadalmi turizmus. 

- Helyi lakosság aktiválása: Ezen tématerület a lakosság fizikai aktivitásának növelésén túl a helyi 

identitás erősítésére, ismeretterjesztésre és szemléletformálásra is fókuszál. Ide tartozik 

továbbá a helyi vállalkozások térségi szintű fejlesztésbe való beillesztésének lehetősége is. 

- Hármashatár lehetőségeinek kiaknázása: A város egyedülálló földrajzi elhelyezkedése számos 

módon kapcsolható a közös természeti- és történelmi értékek felfedezésére irányuló 

turisztikai attrakciókhoz. Ezen túlmenően a három szomszédos ország kulturális hasonlóságai 

és különbözőségei is kiváló alapot szolgáltatnak azok megismertetésére a célközönséggel.   

A stratégiaalkotás utolsó lépéseként meghatározásra kerültek az egyes téma- és fókuszterületek 

metszeteihez tartozó releváns fejlesztési irányok, melyek a marketingtevékenységeken túlmenően 

komplex, egyéb beruházási igénnyel is bíró projektötletek: 

- Hobbiturizmus igényein alapuló termékek, szolgáltatások és a kapcsolódó marketingeszközök 

fejlesztése 

- Helyi lakosság aktiválása – Lakosság fizikai aktivizálása, egészséges életmódra való ösztönzése 

a térség természeti adottságainak kihasználásával 

- Hármashatár lehetőségeinek kiaknázása – osztrák-szlovén látogatószám növelése a termál- és 

gyógyturizmus területén 

- Ausztria és Szlovénia természeti értékeinek és aktív turisztikai attrakcióinak megismertetésére 

irányuló szolgáltatások és marketing eszközök fejlesztése 
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- Kulturális turizmus innovatív fejlesztése 

- Lakosság helyi identitásának növelése, Szentgotthárd értékeinek és hagyományainak 

megőrzését, továbbadását célzó fejlesztések 

- Határmentiségből adódó történelmi értékek megismertetésére irányuló marketing eszközök 

fejlesztése 

- Turisztikai motivációt jelentő rendezvénykínálat szerepének erősítése 

- Helyi vállalkozások bevonása a társadalmi turizmus igényeit kielégítő szolgáltatások 

megteremtésébe  

- A három ország közös részvételével zajló, tematikus programkínálat megalkotása  

Marketingtervünk elkészítésekor törekedtünk pontos program- és projektjavaslatok elkészítésére is, 

melynek eredményeképpen a turisztikai vonzerő növelését célzó rendezvények, aktív programok, 

sportesemények, és egyéb termékek kerülnek bemutatásra. A javaslatok között helyet kapott egy 

hosszú távú, építőipari beruházással is járó projekt, a volt kaszagyár területét európai trendeknek 

megfelelően hasznosítható „Fun Factory” nevű művész-, sport- és gasztronegyed. 

Amint az valamennyi fejlesztési irány és programjavaslat leírásából is kiderül, a stratégiai célok egyik 

kiemelten fontos tevékenysége a marketingkommunikációs eszközök fejlesztése, a város digitális 

jelenlétének innovációját előtérbe helyezve. A használatra javasolt marketing eszközök közül a 

következők kerülnek részletezésre jelen dokumentumban: 

- Vizuális tartalmak készítése (fotó, videó) a különböző platformon lezajló 

marketingkampányokban való hasznosításhoz 

- Online közösségi médiában való megjelenés, és kampányok 

- Influencerek bevonása a kommunikációba 

- Passzív online jelenlét (weboldal) fejlesztése 

- Hagyományos multimédia megjelenések 

- Papír alapú média megjelenések 

- Vonal alatti marketing 

Bízunk benne, hogy a munkánk során meghatározott újszerű stratégiai irányok az innovatív 

marketingkommunikációs eszközök bevezetésével hatékonyan megvalósulhatnak, s a közeljövőben 

Szentgotthárd a „három ország és három csoda” városaként élhet tovább a köztudatban. 
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Zusammenfassung 

Die geografische Lage von Szentgotthárd, seine natürlichen Bedingungen, die historische Bedeutung 

seiner Vergangenheit und seine industrielle Rolle sind nur einige der Faktoren, anhand derer 

Menschen die Stadt zum ersten Mal identifizieren. Aber was ist eigentlich Szentgotthárd? Eine 

friedliche, romantische Stadt an der Westgrenze des Landes? Ist sie ein wichtiger Akteur im Aktiv- und 

Thermaltourismus? Die unzähligen Tugenden der Region bieten tausende Antworten auf die Frage ... 

Ziel dieses Marketingplans ist es, durch Systematisierung und Priorisierung einen umfassenden 

Strategieplan für die richtige Positionierung der Siedlung zu erstellen, der Szentgotthárd zu einer Stadt 

der "drei Länder und drei Wunder" macht. 

Wie bei allen Planungsprozessen ist der erste Schritt beim Aufbau einer Stadtmarke die Beurteilung 

ihres aktuellen Standes, dessen Methodik und Ergebnisse im Dokument "Situationsanalyse" des ersten 

Teils des Projektes dargelegt sind. Im Zuge der Analysearbeiten wurde ein umfangreiches 

Werteinventar der Region definiert, das im Vergleich zu den im Rahmen der Primärforschung 

gewonnenen Informationen (Situationsanalyse-Workshop, fachliche Rücksprache mit der 

Stadtverwaltung, Einholung der Meinung der Bevölkerung, usw.) ein sehr positives Bild der aktuellen 

Situation vermittelt. Basierend auf den Ergebnissen der Analyse besteht die grundlegende These der 

strategischen Planung darin, dass wir durch Hervorheben der realen Werte (Stärken), Entwicklung von 

Schwächen und Ausschöpfen potenzieller Chancen Entwicklungsrichtungen identifizieren können, die 

auch die Beseitigung bestehender Bedrohungen ermöglichen. 

Mit dem Wissen um den Ausgangspunkt wurde eine Vision für die Zukunft definiert, in der 

Szentgotthárd seine bestehenden Werte glaubwürdig darstellen und durch darauf basierende 

Produktentwicklung zu einem klar identifizierbaren Marktteilnehmer werden kann. Die Nähe der 

Dreifachgrenze und die Elemente der Bestandsaufnahme von Interessengebieten rund um die Natur, 

das historische Erbe und das soziale Engagement spielen eine entscheidende Rolle in der Vision des 

Mottos "3 Länder, 3 Wunder: 1 Stadt". 

Der Weg zum Ziel ist durch den strategischen Plan und die entsprechenden Entwicklungsrichtungen 

gekennzeichnet. Aufgrund ihrer Komplexität haben wir einen neuen Ansatz gewählt, um Ideen und 

ihre Beziehungen auf logische und transparente Weise darzustellen: Basierend auf einem Modell, das 

effektiv in der Mathematik und Organisationsentwicklung eingesetzt wird, haben wir eine strategische 

Matrix erstellt, die auf drei Schwerpunkten und drei Fachgruppen basiert. 

Die identifizierten Fokusbereiche beruhen auf den 3 Wundern in der Vision: 
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- Natur: Die geografischen Merkmale von Szentgotthárd und seiner Region wurden bei der 

Konzeptentwicklung dieses Schwerpunktgebietes berücksichtigt. Die drei Hauptelemente 

dabei sind die Erkundung der Standortmöglichkeiten, d.h. der Nähe der Dreifachgrenze; 

Definieren des Angebots an Attraktionen durch die außergewöhnlich schöne natürliche 

Umgebung; und die Identifizierung möglicher Entwicklungsrichtungen des medizinischen und 

aquatischen Tourismus am Rába, am Hársas-See und im Thermalwasser. 

- Geschichte: Der Schwerpunkt basiert auf 800 Jahren historischer Vergangenheit, reichem 

Erbe und zisterziensischem Erbe. Hier werden solche Entwicklungen ausgearbeitet, die die 

Bedürfnisse des Kulturtourismus befriedigen, einschließlich auch die grenzüberschreitende 

Möglichkeiten. 

- Gesellschaft: Wir haben die Gegebenheiten von Szentgotthárd aus sozialen Gesichtspunkten 

untersucht und Vorschläge für eine bessere Ausnutzung vorbereitet. Dies schließt das 

städtische Milieu, die Entwicklung sozialer Bereiche und die Zentrierung des Sozial- und 

Kulturtourismus ein. 

Die nach Themenbereichen aufgeschlüsselten Gruppen untersuchen die drei oben aufgeführten 

Säulen aus derselben Perspektive: 

- Tourismus: Nach der Branche haben die Tourismusdienstleistungen in Szentgotthárd die 

größte wirtschaftliche Bedeutung, daher ist dies der wichtigste der drei Bereiche. Basierend 

auf Berneckers Kategorisierung haben wir die Tourismusarten ausgewählt, die für die drei 

Schwerpunkte relevant sind: Urlaubstourismus, Kulturtourismus und Sozialtourismus. 

- Aktivierung der lokalen Bevölkerung: Neben der Steigerung der körperlichen Aktivität der 

Bevölkerung konzentriert sich dieses Thema auf die Stärkung der lokalen Identität, die 

Verbreitung von Wissen und die Sensibilisierung. Dazu gehört auch die Möglichkeit, lokale 

Unternehmen in die regionale Entwicklung einzubeziehen. 

- Nutzung des Potenzials der Dreifachgrenze: Die einzigartige geografische Lage der Stadt kann 

auf vielfältige Weise mit touristischen Attraktionen von gemeinsamem natürlichen und 

historischen Wert verbunden werden. Darüber hinaus bieten die kulturellen Ähnlichkeiten 

und Unterschiede zwischen den drei Nachbarländern eine hervorragende Grundlage, um sie 

für die Zielgruppe bekannt zu machen. 

Als letzter Schritt der Strategieentwicklung wurden relevante Entwicklungsrichtungen für die 

Querschnitte der einzelnen Themen- und Schwerpunktbereiche ermittelt, bei denen es sich neben 

Marketingaktivitäten um komplexe Projektideen mit Investitionsbedürfnissen handelt: 
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- Entwicklung von Produkten, Dienstleistungen und zugehörigen Marketinginstrumenten auf 

der Grundlage der Bedürfnisse des Hobbytourismus 

- Aktivierung der lokalen Bevölkerung - Körperliche Aktivierung der Bevölkerung und Förderung 

eines gesunden Lebensstils durch Nutzung der natürlichen Ressourcen der Region 

- Ausschöpfung des Potenzials der Dreifachgrenze - Erhöhung der Besucherzahl im 

österreichisch-slowenischen Thermal- und Badetourismus 

- Entwicklung von Dienstleistungen und Marketinginstrumenten zur Gewöhnung der 

natürlichen und aktiven Touristenattraktionen in Österreich und Slowenien 

- Innovative Entwicklung des Kulturtourismus 

- Verbesserung der lokalen Identität der Bevölkerung, Entwicklung zur Erhaltung und 

Weitergabe der Werte und Traditionen von Szentgotthárd 

- Entwicklung von Marketinginstrumenten zur Vermittlung historischer Grenzwerte 

- Stärkung der Rolle des touristischen Veranstaltungsangebots 

- Einbindung lokaler Unternehmen in die Erbringung von Dienstleistungen, die den Bedürfnissen 

des Sozialtourismus entsprechen 

- Einrichtung eines thematischen Programms, an dem die drei Länder gemeinsam teilnehmen 

Bei der Ausarbeitung unseres Marketingplans haben wir auch versucht, genaue Programm- und 

Projektvorschläge zu machen, die die Attraktivität der Veranstaltungen, aktiven Programmen, 

Sportveranstaltungen erhöhen und außerdem werden auch andere Produkte präsentiert. Zu den 

Vorschlägen gehört auch ein langfristiges Projekt mit einer Bauinvestition. Dabei könnte die Fläche der 

ehemaligen Wiesenfabrik als den europäischen Trends entsprechende „Fun Factory” Kunst-, Sport und 

Gastrovierteil ausgenutzt. 

Wie aus der Beschreibung aller Entwicklungsrichtungen und Programmvorschläge hervorgeht, ist eine 

der wichtigsten Aktivitäten der strategischen Ziele die Entwicklung von 

Marketingkommunikationsinstrumenten, die sich auf die Innovation der digitalen Präsenz der Stadt 

konzentrieren. Im Folgenden werden einige der empfohlenen Marketinginstrumente detailliert: 

- Erstellung von visuellen Inhalte (Foto, Video) für die Ausnutzung in auf verschiedenen 

Plattformen laufende Marketingkampagnen 

- Online Social-Media-Präsenz und Kampagnen 

- Einbindung von Influencern in die Kommunikation 

- Aufbau einer passiven Online-Präsenz (Website) 

- Traditionelle Multimedia-Erscheinung 

- Medienerscheinungen auf Papierbasis 
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- Marketing unter Linie 

Wir sind zuversichtlich, dass die in unserer Arbeit identifizierte innovative strategische Richtungen 

durch die Einführung innovativer Marketingkommunikationsinstrumente effektiv umgesetzt werden 

und Szentgotthárd in naher Zukunft weiterhin als Stadt der "drei Länder und drei Wunder" leben 

wird. 
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Helyzetelemzés 

Szentgotthárd város marketingstratégiai koncepciójának megalkotásakor az azt megelőző adat-és 

információgyűjtés eredményét tekintjük bázisnak, mely a primer kutatás elemzéséből nyert 

helyzetképpel összevetve ad átfogó képet a térség aktuális jellemzőiről. 

 

Helyzetfeltáró munka eredményének összefoglalása 

A helyzetfeltárási munka szekunder kutatásának eredményeiből megállapítható objektív jellemzőket 

csoportosítva foglaltuk össze: 

- Földrajzi adottságok: Szentgotthárd elhelyezkedése kiemelkedő jelentőséggel bír, a Magyar-

Osztrák-Szlovén hármashatár közelsége számos lehetőséget, s egyben veszélyt is magában 

hordoz a város életében. Természeti értékei közül kiemelkedik a termálvíz, valamint a térségre 

jellemző, ritka és védett fajokban gazdag növény- és állatvilágot rejtő gyönyörű környezet. 

- Társadalmi jellemzők: A születések arányának lassú növekedése ellenére Szentgotthárd a 

legelöregedettebb lakosságú kisváros Vas megyében. Az erőteljes ipari szerepből, és a 

szolgáltatói ágazatok fellendüléséből adódóan a munkanélküliség alacsony, a külföldi 

munkavállalás lehetősége pedig magasabb életszínvonalat tesz lehetővé. Az oktatási és 

egészségügyi szolgáltatások széles körben elégítik ki a térség lakóinak igényeit. 

- Gazdasági jellemzők: Az 1992-ben létrejött Opel gyár mellett több autóipari beszállítónak is 

otthont ad az ipari park, de jelentős szerephez jutnak a turizmusból közvetlenül, vagy 

közvetetten generált bevételek is. Az egyéni vállalkozók és őstermelők száma növekedő 

tendenciát mutat, mely fejlődő gazdaságra utal. 

- Turisztikai jellemzők: Szentgotthárd 2018-ban tizenegy szálláshely 793db férőhelyével várta a 

látogatókat, akik 89.736 vendégéjszakát töltöttek a térségben.  A város turisztikai kínálatának 

alappillérei a termálvízre épülő szolgáltatások, a ciszterci örökséget magába foglaló gazdag 

történelmi múlt és hagyományok, valamint a térség természeti adottságai (hármashatár, Rába, 

Hársas-tó, Vendvidék, stb.). 

 

Primer kutatás eredményének összefoglalása 

A 10 darab mélyinterjúból, és 100 darab kvantitatív kérdőíves személyes megkérdezésből összetevődő 

vizsgálat eredményei alapján Szentgotthárdot jellemzően élhető, barátságos, és sokszínű 

értékrendszerrel bíró településként ítélték meg, ugyanakkor veszélyként definiálták a  közlekedés 

okozta szennyezések káros hatásait, vagy a környező térségek közti összefogás hiányát. Kiemelt helyen 
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szerepelt a természeti környezet, és így a Rába-part vonzereje, az aktív turizmus támogatása, a 

nyugalom és a táj szépségének megőrzése, valamint az itt élők támogatása, a barátságos és 

vendégszerető attitűd megtartása. A megkérdezettek szerint változatosabb programokkal és turisztikai 

attrakciókkal, a térség és a környező országok bevonásával érhető el, hogy a város a látogatók számára 

hosszabb ideig szolgáljon a minőségi időtöltés lehetőségével. 

 

SWOT elemzés 

A következő analízis a szekunder és primer kutatások eredményeit összegyűjtve mutatja be 

Szentgotthárd és térsége megoldandó problémáit és lehetőségeit, melyek a város marketingtervének 

kialakításához szolgáltatnak alapot. 

Erősségek: 

- Kedvező földrajzi elhelyezkedés: osztrák-szlovén-magyar hármashatár mellett 
- Változatos kultúrtájak megléte 
- Barokk történelmi és ciszter vallási emlékek 
- Termálvíz és erre épülő szolgáltatások 
- Rendezett belváros felújított műemléképületekkel 
- A belváros vendéglátóhelyekkel és kiskereskedelmi egységekkel jól ellátott 
- Szolgáltató ipar kínálata széles: fodrász, szépségszalon, fogászat, stb. 
- A szálláshelyek széles palettájával rendelkezik 
- A természeti környezetét az országosan is védett fajokban gazdag növény- és állatvilág jellemzi 
- Nagy kiterjedésű érintetlen természeti tájak 
- Rába közelsége  
- A város megközelíthetősége jó 
- Oktatási és egészségügyi intézmények száma és színvonala megfelelő 
- Széles a rendezvények kínálati spektruma, évszakonként 1-1- többnapos rendezvény 
- Barátságos, vendégszerető lakosság 
- Nyugodt, biztonságos lakókörnyezet 
- A lakosság életszínvonalát és lehetőségeit nagyban befolyásolja a hármashatár közelsége 
- Határon átnyúló kapcsolatrendszerek  

 
Gyengeségek: 

- Elöregedő népesség, a fiatalok és a munkaképeskorú lakosság elköltözése; a város alacsony 
népességmegtartó ereje 

- A belváros közlekedéssel jelentős mértékben terhelt és az ebből következő levegő-, zaj- és 
rezgésszennyezéssel sújtott 

- Elhagyott és elhanyagolt gyárépületek  
- Szórakozóhelyek hiánya, belváros túlzott csendessége, esti kikapcsolódási lehetőségek hiánya 
- Hiányzó sportlétesítmények, pl. atlétika pálya 
- Turisztikai programcsomagok hiánya, összekapcsolva a környező településekkel 
- Rendezetlen közterületek, pl. a vasútállomásról a városközpontba vezető út  
- Az infrastruktúra fejlesztésre szorul, pl.: a települések közti közúthálózat, vagy a turisztikailag 

jelentős kerékpár- és gyalogutak  
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Lehetőségek: 
- A hármashatár kulturális nyitottságot és sokszínűséget teremtő helyzetének turisztikai 

kiaknázása 
- Városközpont területének növelése a belváros forgalom alól való mentesítésével 
- Minőségi helyszín biztosítása nagyszabású rendezvények lebonyolításához, például a 

kihasználatlanul álló ipari és egyéb épületek turisztikai célra való hasznosításával 
- A Rába Magyarországon egyedülálló vadvízi evezési lehetőségének kihasználása 
- Turisztikai kínálat bővítése, például programcsomagok kialakításával, szórakozási lehetőségek 

biztosításával, a természeti és kulturális adottságok, épített környezet adta lehetőségek 
kiaknázása összehangoltan a környező települések turisztikai kínálatával 

- Új turisztikai szolgáltatások megjelenése: például egészség- és gyógyturisztikai szolgáltatások 
körének bővítése a fürdőhöz kapcsoltan, vallási turizmus a ciszterci örökségre, Brenner János 
emlékére alapozva 

- Kerékpárutak kialakítása Ausztria, az Őrség és a Hársas-tó irányába 
- Térséget népszerűsítő marketing eszközök fejlesztése 
- Új pályázati lehetőségek 
- Tömegközlekedési ágak összehangolása 
- Országon belüli és a határon átnyúló kapcsolatrendszer szélesítése, új területekre szóló 

együttműködések kialakítása 
 
Veszélyek: 

- A városközpont közlekedéstől való túlzott leterheltsége és a következtében fellépő szennyezés 
elhatalmasodása 

- A fürdő állagmegóvó felújításának elmulasztása és vendégek elvesztése 
- Folyamatos fejlesztések és megújulás hiánya 
- A határ közelsége a munkaerő fokozódó külföldre áramlását eredményezi 
- A város elöregedése folytatódik 
- Összefogás helyett erősödő turisztikai verseny a környező régiók és Szentgotthárd között  
- Uniós források visszaesése, amely a szolgáltatás fejlesztések, programkínálat fejlesztés 

visszaesését generálja, továbbá még kiélezettebb turisztikai verseny kialakulását eredményezi 
a térségben 

- A klímaváltozás flórát és faunát pusztító hatása 
- Kiszámíthatatlan politikai, gazdasági és jogszabályi környezet 
- Osztrák turizmus megszűnése 
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Városmarketing stratégiai céljának meghatározása 

A helyzetfelmérés során végzett kutatás eredményei alapján megfogalmazott általános víziók: 

- Pozitív energiájú, élhető város 

- Közösségközpontúság 

- Választékos, energikus kulturális és társadalmi élet 

- Környezetkímélő fejlesztések 

- Minőségi és egyedi turisztikai szolgáltatások a térség adottságaira és a város történelmi 

örökségére alapozva 

- Helyi igényeken alapuló infrastruktúra  

- Motivált helyi vállalkozások, minőségi szolgáltatásokkal 

 

Javasolt fejlesztési irányok bemutatása 

A Szentgotthárd városát érintő lehetséges fejlesztési irányok meghatározásához a térség adottságait, 

a helyzetfelmérés során végzett kutatás eredményeit, valamint a külső környezeti tényezőket vettük 

alapul. 

Szentgotthárd és a térség adottságai: 

- Változatos, magas értékekkel bíró természeti környezet 

- Rába és kisebb vizek (Zsida patak, Szentgotthárd patak)  

- Hársas-tó és környezete 

- Termál- és élményfürdő  

- A városon belüli, és azt a környező településekkel összekötő kerékpárút hálózat  

- Őrség és Vendvidék  közelsége 

- Hármashatár közelsége 

- Helyi rendezvények (, Szentgotthárdi Történelmi Napok , Szerelmesek Fesztiválja,  

Tavaszköszöntő fesztivál, Művészeti rendezvények stb.) 

- Szentgotthárd belvárosának képe 150 éves örökségről tanúskodik 

- A városon belüli zöldterületek aránya jelentős 

- Szentgotthárd jelentős ipari szerepe örökség (Kaszagyár) és jelenkori értékteremtés (Ipari 

park, Opel új beruházása ) formájában egyaránt megjelenik 

- Szentgotthárd kistérség gazdag történelmi múltja 
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Külső környezeti tényezők: 

- Globális éghajlatváltozás hatásai és természetvédelmi törekvések 

- Információs társadalom és digitalizáció 

- Ipar 4.0 bevezetése 

- Demográfiai átmenet és migráció 

 

Víziók a helyzetfelmérés során végzett kutatás eredményei alapján: 

- Pozitív energiájú, élhető város 

- Közösségközpontúság 

- Választékos, energikus kulturális és társadalmi élet 

- Környezetkímélő fejlesztések 

- Minőségi és egyedi turisztikai szolgáltatások 

- Helyi igényeken alapuló infrastruktúra  

- Motivált helyi vállalkozások, minőségi szolgáltatásokkal 

 

Az előzőek figyelembevételével négy eltérő fejlesztési irány meghatározására került sor: 

- Ipari szerepvállalás és indusztriális fejlesztések hangsúlyozása; A Nyugat fogaskereke 

- Zöld-vonal, főszerepben a természeti turizmussal; Aktív város 

- Fókuszban a hangulatos, minőségi időtöltés lehetőségeinek korosztálytól független 

kihasználhatósága; A szerelmesek városa 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal által javasolt irány: 

- Hármashatár központi szerepe; Egy város, három ország 

 

A fejlesztési irányokhoz kapcsolódó víziók: 

1. A Nyugat fogaskereke 

Szentgotthárd a fenntartható fejlődés városa, ahol a tradicionális, ugyanakkor korszerű, valamint az 

innovatív helyi vállalkozások a térség lakossági igényein túlmenően jelentős szerephez jutnak Nyugat-

Magyarországon. A folyamatosan bővülő Ipari parkban berendezkedő vállalatok az Ipar 4.0 

technológiai megoldásait zöld eljárások alkalmazásával ötvözve biztosítják a leghatékonyabb termelés 

lehetőségét a természeti környezet állapotának megőrzése mellett. A régióban vállalkozást alapítók, a 

telephelyet bővítő nagyvállalatok és beszállítóik, valamint az általuk igénybevett munkaerő számára 

egyaránt vonzó lehetőséget kínál a jelentős környezeti értékekkel bíró város, mely a gazdasági 

fellendülés mellett hagyományait megőrizve teremt emberbarát, élhető légkört lakóinak. 
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2. Aktív történelmi kisváros 

Szentgotthárd élen jár a környezettudatos és egészséges életmód folytatásához elengedhetetlen 

gyakorlatokban. A kistérség kiváló természeti és épített örökségi adottságaira építve az aktív turizmus 

komplex eszköztárával rendelkezik. A tematikus szárazföldi túrák (gyalogtúra, csillagtúra, 

kerékpártúra, elektromos kisjárművek, stb.) során az ide látogatók megismerkedhetnek a régió 

történelmi és kulturális értékeivel, s bekapcsolódhatnak egyéb szabadidős tevékenységekbe (lovaglás, 

golf, zarándoklat stb.), melyek kiegészülnek a térség vizeit hasznosító lehetőségekkel (csónakázás, 

kajak-túra, fürdőzés, úszás, stb.). A természetben történő kikapcsolódás során a résztvevők 

környezettudatos szemléletének formálására nyílik lehetőség, pl. kiállítások, tanösvények 

látogatásával, valamint a helyi vállalkozások aktív részvételével.  

3. A szerelmesek városa 

Szentgotthárd egy barátságos, magával ragadó hangulatú település, ahol a belváros százötven éves 

bájával, környezete pedig természetes nyugalmával ejti rabul az ide látogatók szívét. Romantikus séták 

a hangulatosan kialakított patakpartokon, csónakázás a Hársas-tavon, éjszakába nyúló beszélgetés a 

Várkert padján, megkoronázva egy koccintással a termálvíz ölelésében… Korosztálytól független, 

tartalmas kikapcsolódást jelent azok számára, akik minőségi időt szeretnének eltölteni kellemes 

környezetben. A város számos kulturális rendezvénynek ad otthont, mely a lakosság mindennapjainak 

színesítésén túlmenően jelentős turisztikai vonzerőt jelent, valamint lehetőséget biztosít helyi 

vállalkozások működésének támogatására. 

(„A szerelmesek városa” koncepció kidolgozása esetén a korábbiakban leírt „Aktív város” vízióhoz 

kapcsolódó eszköztár is bevonásra kerülhet) 

4. Egy város, három ország 

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal elképzelése alapján a város fő turisztikai vonzereje 

annak földrajzi fekvésében rejlik. Az egyedülálló természeti környezet által biztosított aktivitási 

lehetőségeken túlmenően a történelmi múlt, és kulturális örökségek jelentősége jut főszerephez. A 

nyugati határszélen fekvő barátságos, romantikus város ideális bázist jelent a három szomszédos 

ország kulturális különbözőségeinek és egyezőségeinek felfedezéséhez. 

Ebben a vízióban Szentgotthárd 2035-re a pihenés-központú üdülő turisták mellett az aktív 

kikapcsolódás és a természet kedvelőinek; a történelmi és kulturális örökségek felfedezőinek; valamint 

az emberi kapcsolatokat és társasági élményeket kereső utazóknak egyaránt ideális útiéként szolgál. A 

barátságos, romantikus határszéli városból kiindulva további két ország értékeinek megismerésével is 

kiteljesíthetik ott töltött idejüket. 
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A választott vízió és fejlesztési irány bemutatása 

A város marketingtervének kialakításakor legfontosabb célkitűzésünk, hogy a piaci viszonyok 

szempontjából releváns, a modern kor trendjeit tükröző stratégiát alkossunk, szem előtt tartva az Önök 

által definiált irányvonalakat és a primer kutatás eredményeképp feltárt helyi közösségi igényeket.  

A térség fejlesztési lehetőségeinek valamennyi aspektusát figyelembe véve kívánjuk tovább fejleszteni 

az „Egy város, három ország” mottóra épülő javaslatukat. A stratégiát három alappillérre építettük fel, 

melyek:  

1. Természet: Szentgotthárd és térségének földrajzi adottságait vesszük alapul ezen fókuszterület 

koncepciójának kidolgozásakor. Ennek három fő eleme az elhelyezkedés, tehát a hármashatár 

közelségéből adódó lehetőségek feltárása; a különös szépségű természetes környezet által 

kínált attrakciós paletta meghatározása; valamint a Rába, a Hársas tó és a termálvíz által 

alkotott gyógyászati- és vízi turizmus lehetséges fejlesztési irányainak behatárolása. 

2. Történelem: A fókuszterület bázisát a 800 évre visszatekintő történelmi múlt, a gazdag épített 

örökség és a ciszter hagyaték jelentik. A kulturális turizmus igényeinek kielégítésére irányuló 

fejlesztések kerülnek itt kidolgozásra, beleértve a határokon átnyúló lehetőségeket is. 

3. Társaság: A harmadik „T” társadalmi aspektusban vizsgálja Szentgotthárd adottságait, melyek 

jobb kihasználtsága érdekében teszünk javaslatokat. Ide értendő a városi miliő, a szociális 

területek fejlesztése, valamint a társadalmi- és kulturális turizmus központba helyezése. 

Fontos szerepet kap a szomszédos országok kulturális hasonlóságaira és különbözőségeire 

alapozott irányvonal. 

Mindhárom fejlesztési fókuszterület további három szempontból kerül megvilágításba, melyek a 

turisztika, a helyi lakosság, és a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztésére irányuló lehetséges 

szcenáriókat vetítik előre (4. fejezet). A fókuszterületekhez kapcsolódóan konkrét projekt- és program 

ötletek kerülnek kidolgozásra (5. fejezet). 

Az „Egy város, három ország” mottó tartalmából kiindulva, azt kiegészítve a három fókuszterülettel, 

munkacsoportunk a „Három ország, Három csoda, Egy város” (vagy „3 ország, 3 csoda: 1 város”) mottót 

javasolja Szentgotthárd város számára. 
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1. ábra: Szentgotthárd mottója, és annak mögöttes tartalma (saját szerk.) 

 

Stratégiai mátrix megalkotása 

Az előző fejezetben leírt stratégiai pillérek további –fókuszterületenként egyező nézőpontú- bontása 

lehetőséget ad a teljes marketingterv mátrix-rendszerbe foglalásához, mely logikusan felépülő, 

egyértelműen beazonosítható kapcsolatok bemutatására ad módot a tényleges program- és 

projektötletek bemutatásakor. 

 

Módszertan 

A tervezési módszer második fokozata a fókuszterületek meghatározását követően, azok további 

tagolása, melyre szintén három tématerület kiválasztásával került sor: 

1. Turisztika: Az ipart követően a turisztikai szolgáltatások bírnak a legnagyobb gazdasági 

szereppel Szentgotthárdon, ezért a három terület közül ez a leghangsúlyosabb. A turizmusnak 

az eltérő megközelítésekből adódóan többféle besorolása létezik, jelen munkánkban a 

Bernecker-féle, motivációs és környezeti tényezők szerinti kategorizálást vettük alapul. Ebből 

választottuk ki azokat a turizmus típusokat, melyek relevánsak tekinthetőek a három 

fókuszterület vonatkozásában. 

a. Üdülőturizmus: A szabadidő kellemes eltöltésére, egészségmegőrzésre, illetve fizikai 

cselekvés végzésére irányuló turizmusforma. Szentgotthárd adottságainak 

tekintetében az üdülőturizmus vonatkozó fajtái: 

i. Nyaralóturizmus (lakóhelyközeli, és távolabbi) 

ii. Termál- és gyógyturizmus 

iii. Hobbiturizmus (természetjárás, horgászat, kerékpározás, lovaglás, vízi 

turizmus, stb.) 
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b. Kulturális turizmus: Az egyén kulturális színvonalát emelő utazások, melyek célja az 

adott terület történelmének, örökségének és hagyományos értékeinek megismerése. 

Releváns fajtái: 

i. Kulturális rendezvény turizmus 

ii. Vallási, zarándokturizmus 

iii. Városlátogató turizmus 

iv. Körutazó turizmus 

c. Társadalmi turizmus: A turizmus azon típusa, mely során az emberi kapcsolatok 

kialakítása és fenntartása szolgál motivációképp. Szentgotthárd vonatkozásában ezek 

lehetnek: 

i. Kapcsolatkereső turizmus 

ii. Klubturizmus 

2. Helyi lakosság aktiválása: A helyzetfeltárás eredménye rámutatott arra, hogy Szentgotthárd 

lakosai körében –a jelenleg működő programkínálat mellett is- igény mutatkozik a 

változatosabb rendezvény-kínálatra, a minőségi –főként vendéglátóipari- szolgáltatásokra. 

Ezen tématerület ugyanakkor nem csak a lakosság fizikai aktivitásának növelését célozza, 

hanem a helyi identitás erősítésére, ismeretterjesztésre és szemléletformálásra is fókuszál. Ide 

tartozik továbbá a helyi vállalkozások térségi szintű fejlesztésbe való beillesztésének 

lehetősége is. 

3. Hármashatár lehetőségeinek kiaknázása: A város egyedülálló földrajzi elhelyezkedése a 

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal iránymutatása alapján is kiemelten kezelendő 

adottság, mely számos módon kapcsolható a közös természeti- és történelmi értékek 

felfedezésére irányuló turisztikai attrakciókhoz. Ezen túlmenően a három szomszédos ország 

kulturális hasonlóságai és különbözőségei is kiváló alapot szolgáltatnak azok megismertetésére 

a célközönséggel. 

 

Alkalmazhatóság és hatályosság 

A munkánk során elkészített stratégiai tervezet a helyzetelemzés jelen állapotot tükröző eredményeire 

támaszkodik, annak felülvizsgálat nélküli alkalmazása évtizedes távlatban nem javasolt. A tervezett 

aktivitások hatékony megvalósítása során törekedni kell a folyamatos visszacsatolás lehetőségének 

megteremtésére, hogy a különböző beavatkozások sikeressége mérhetően jelenjen meg. A 

monitorozás eredményeit érdemes időszakosan a jelenkori feltárás eredményeibe illeszteni, frissíteni 

azokat, hogy a lezajlott cselekvések hatékonysága kimutatható legyen, és szükség esetén a korábbi 
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stratégia egyes elemeinek módosításával a megfelelő irányba lehessen korrigálni a megvalósítás 

folyamatát. 

A stratégiában megfogalmazott célok a jövőképnek megfelelően hosszú távúak, a kívánt állapot elérése 

2035-re valósulhat meg valamennyi cselekvés és az azokhoz szükséges beruházások végrehajtásával. 

 

Fókuszterületek és tématerületek logikai kapcsolódása 

A stratégiai terv további részében a korábbiakban részletesen tárgyalt fókusz- és tématerületek 
rendszerében ismertetjük az azokhoz tartozó stratégiai irányokat és célokat. Ennek hatékony 
szemléltetésére szolgál az alábbi táblázat, melyben található bontás logikájára épül a soron következő 
fejezet. 
 

Téma-
területek 

Fókuszterületek 

T1 - Természet T2 - Történelem T3 - Társaság 

1. Turisztika T1/1  

Hobbiturizmus igényein 
alapuló termékek, 
szolgáltatások és a 

kapcsolódó 
marketingeszközök 

fejlesztése 

T2/1 
Kulturális turizmus 

innovatív fejlesztése 
T3/1 

Turisztikai motivációt 
jelentő 

rendezvénykínálat 
szerepének erősítése 

2. Helyi 
lakosság 

aktiválása 
T1/2 

Lakosság fizikai 
aktivizálása, egészséges 

életmódra való 
ösztönzése a térség 

természeti adottságainak 
kihasználásával 

T2/2 

Lakosság helyi 
identitásának növelése, 

Szentgotthárd értékeinek 
és hagyományainak 

megőrzését, 
továbbadását célzó 

fejlesztések 

T3/2 

Helyi vállalkozások 
bevonása a társadalmi 

turizmus igényeit 
kielégítő szolgáltatások 

megteremtésébe 

3. Hármas-
határ 

lehetőségei 
T1/3 

Osztrák-Szlovén 
látogatószám növelése a 

Termál- és gyógy turizmus 
területén 

T2/3 

Határmentiségből adódó 
történelmi értékek 
megismertetésére 

irányuló 
marketingeszközök 

fejlesztése 

T3/3 

A három ország közös 
részvételével zajló, 

tematikus 
programkínálat 

megalkotása 

Ausztria és Szlovénia 
természeti értékeinek és 
aktív-turisztikai attrak-

cióinak megismertetésére 
irányuló marketing-
eszközök fejlesztése  
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Fejlesztési irányok meghatározása 

 

T1 – Természet fókuszterület 

A stratégiai mátrixnak megfelelően a fókuszterület három megközelítés szerint került kibontásra, 

melyekhez meghatározott legfontosabb fejlesztési irányok a következők: 

- T1/1: Turisztika 

o Hobbiturizmus igényein alapuló termékek, szolgáltatások és a kapcsolódó 

marketingeszközök fejlesztése 

- T1/2: Helyi lakosság aktiválása  

o Lakosság fizikai aktivizálása, egészséges életmódra való ösztönzése a térség természeti 

adottságainak kihasználásával 

- T1/3: Hármashatár lehetőségeinek kiaknázása  

o Osztrák-Szlovén látogatószám növelése a Termál- és gyógy turizmus területén 

o Ausztria és Szlovénia természeti értékeinek és aktív-turisztikai attrakcióinak 

megismertetésére irányuló szolgáltatások, és marketing-eszközök fejlesztése 

 

T1/1 Turisztika tématerület 

Szentgotthárd környezetének szépsége, a Rába és a Hársas tó jelenléte, valamint a termálvizek 

fellelhetősége jelentős turisztikai vonzerőt jelentenek az ide látogatók számára, melynek fejlesztése és 

erősítése kulcsszerepet tölt be a város marketingstratégiájának kialakításában. 

 

Hobbiturizmus igényein alapuló termékek, szolgáltatások és a kapcsolódó marketingeszközök fejlesztése 

Sokszínű, célközönség- és témaközpontú marketingkommunikációs eszközök fejlesztése és alkalmazása 

a térség aktív turisztikai szolgáltatásainak népszerűsítése céljából. Ösztönző, motiváló elemek 

szerepének erősítése az utazók figyelmének felhívása érdekében. 

1. Fejlesztés háttere  

Szentgotthárd térsége egyedülálló természeti adottságai az egyik legjelentősebb utazási motivációt 

jelentik az ide látogatók számára a termál- és gyógy turizmus szektorban, ugyanakkor több 

kiaknázatlan lehetőséggel bír a hobbiturizmus célközönsége számára, mely két nagy csoportra 

bontható a térség adottságainak tükrében: A vízi- és vízparti turizmusra, valamint a szárazföldi aktív 

turizmusra. 
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Vízi- és vízparti turizmus 

Kétségtelenül a Rába és a Hársas tó szolgáltatják a vízi turizmus alapját, azonban ezek kevésbé 

integrálódtak Szentgotthárd jelenlegi turisztikai rendszerébe, leginkább a helyi és környékbeli lakosság 

számára jelentenek turisztikai motivációt. A Hársas tó kihasználtságához főszezonban a strandfürdőzés 

lehetősége, szezontól függetlenül pedig a horgászat szolgáltat indíttatásként.  

Aktív turizmus a szárazföldön 

Szentgotthárd vonzáskörzetében, a Vendvidék unikális látványa adja a jelenlegi aktív turizmus 

kiemelkedő motivációját, melynek igényeit néhány szervezett gyalog- és kerékpártúra elégíti ki. Ezekről 

leginkább az online gyűjtésekben (pl. pannonkapu.hu) tájékozódhatunk, de hivatalos, tematikus 

felosztás nem érhető el. A térség azonban rengeteg rejtett tartalékkal, fejlesztési potenciállal 

rendelkezik, melynek alapot adó turisztikai termékek már kialakulóban vannak. Gondoljunk csak a 

lovaglási lehetőségekre, kerékpárkölcsönzésre, íjászatra. A hosszú távú stratégiának a meglévő 

szolgáltatásokra épülve, azokat összehangolva és kibővítve szükséges felépülnie. 

2. Célkitűzés 

- A Hársas tó egyedi kínálati portfóliójának kialakítása, megkülönböztető pozicionálás 

alkalmazása. 

- A Rába Szentgotthárd-térségi szakaszának megfelelő pozicionálása, egyedi turisztikai 

termékek fejlesztése. 

- Szentgotthárd térségének, és a Vendvidék környezeti adottságaira építve az aktív turizmus 

komplex eszközrendszerének kidolgozása, kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. 

3. Fejlesztési tevékenységek köre 

Vízi- és vízparti turizmus 

A Rába és a Hársas tó turisztikai fejlesztésének lehetősége négy megközelítés mentén lehetséges: 

- Vizek vonzerejének fejlesztése: 

o A vizek alkalmassá tétele a vízparti turizmus számára 

o Funkciónak (strand, horgászhely, csónak kikötő, stb.) megfelelő part- és 

mederrendezés 

- Infrastruktúra fejlesztése: 

o A Hársas tó újra pozicionálásából adódó infrastrukturális fejlesztési igények kielégítése 

o Gépkocsival, kerékpárral, és gyalogosan való biztonságos megközelíthetőség 

feltételeinek megteremtése 

o Megfelelő energiaellátás, szükséges közvilágítás kiépítése 

o Pihenőhelyek, szolgáltatásokhoz kapcsolódó objektumok kialakítása 
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- Kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése 

o Komplex szolgáltatási rendszer felépítése szükséges az egyes kínálati elemekből 

o Iránymutató szolgáltátások és termékek a Rábán és partján: 

 Aktív turizmus fejlesztése (Alsószölnök – Szentgotthárd kajaktúra, Kajaksuli, 

stb.) 

 Vízparti sétány, közösségi terek kialakítása (Lapincs – Rába összefolyás, 

Kaszagyár környezete, Rába-töltés) 

 Rába vízenergetikai hasznosításának bemutatása (duzzasztó és erőmű-

múzeum) 

 Rába ökoszisztémájának bemutatása (tanösvény, tematikus tárlatok) 

o Iránymutató szolgáltátások és termékek a Hársas tavon és partján: 

 Aktív turizmus fejlesztése (Kajak, kenu, szörf, stb. lehetőségének 

megteremtése) 

 Strandfürdőzés infrastrukturális feltételeinek javítása 

 Strandfürdőzést kiegészítő szolgáltatások fejlesztése (vízi bicikli, csónakázás, 

stb.) 

 Vízi színpad, kulturális programokkal 

 Vendéglátás nívójának fejlesztése 

 Horgászat és kapcsolódó rendezvények (horgászverseny, halételek, stb.)  

 Vízi tanösvény létrehozása 

- Marketing fejlesztése 

o Hársas tó megújuló szolgáltatáspalettájának ismertté tétele és értékesítése 

o Rába tematikai pozicionálását követően annak egyedi turisztikai termékeire fókuszálva 

megkülönböztető marketingaktivitások elvégzése 

Aktív turizmus a szárazföldön 

- Infrastruktúra fejlesztése: 

o Kerékpárút-hálózat kiépítése  

o Pihenőhelyek létesítése 

o Funkcióknak megfelelő  létesítmények létrehozása 

- Iránymutató szolgáltátások és termékek: 

o Vendvidék túra (gyalogos, lovaskocsis) 

o Kalandpark létesítése 

o Edzőtáboroztatás (akár osztrák, szlovén csapatoknak is) 
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o Határokon átívelő lovas- és kerékpártúra 

o Tanösvények létrehozása 

 a természetes környezet ökoszisztémájának megismertetése céljából 

 a Vendvidék egyedi településszerkezeteire fókuszáltan 

o Rendszeres kerékpártúrák 

o Tematikus gyalogtúrák (különböző korosztályok számára) 

o Gyaloglás – lovaglás – kerékpározás összekapcsolásával komplex túracsomagok 

létrehozása 

o Piknik-jellegű rendezvények szervezése 

- Marketing fejlesztése 

o Vendvidék megfelelő pozicionálása 

o Aktív kikapcsolódás és hasznos időtöltés, mint turisztikai programcsomagok 

megismertetése és értékesítése 

o Turisztikai termékekhez kapcsolódó, on/offline csatornákon történő kommunikáció 

o Szolgáltatásokat csomagba foglaló kampányok 

o Aktív turizmus műveléséhez szükséges információs anyagok elkészítése 

4. Felmerülő projektelemek 

- Infrastrukturális beruházások (útépítés, épület építés, tereprendezés, elektromos hálózat, 

növény telepítés, stb.) 

- Szolgáltatásfejlesztések (túra útvonal tervezés, koordináció, rendezvényszervezés, 

tárlatfejlesztések, vendéglátói szolgáltatások, stb.) 

- Turisztikai termékek és szolgáltatások bevezetését, megismertetését és értékesítését 

támogató marketing tevékenység  

 

T1/2 Helyi lakosság aktiválása tématerület 

Lakosság fizikai aktivizálása, egészséges életmódra való ösztönzése a térség természeti adottságainak 

kihasználásával 

Maradva a sajátos természeti értékekben rejlő lehetőségek kiaknázásánál, ezen tématerület a 

lakóhely-közeli turizmus igényeit kielégítő termékportfolióval, a lakosság egészségtudatos életmódra 

irányuló szemléletformálásával foglalkozik. 

1. Fejlesztés háttere  

Azon túlmenően, hogy a lakosság fizikai aktivitásának mértéke nemzetgazdasági szempontból is 

jelentős tényező, közösség- és társadalomformáló hatással is bír.  
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„A szabadidő sportolással való eltöltése motivál, szocializál, nevel, növeli a közösségi aktivitást és 

alternatívát jelent a káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése, vagy azok megszüntetése kapcsán 

is.” Magyarország Társadalmi Megújulás Operatív Programja 

A nemfertőző betegségtípusok által alkotott ún. betegségteher nagy százalékát olyan életmóddal 

kapcsolatos tényezők idézik elő, mint a fizikai inaktivitás, az egészségtelen táplálkozás, vagy a 

dohányzás és alkoholfogyasztás. Az egészséges életvitelre nevelő, szemléletformáló programok 

megvalósítása országos szinten is kiemelten fontos.  

A primer kutatás rámutatott arra a hiányosságra, hogy Szentgotthárdon elmaradott a sportoláshoz 

köthető infrastruktúra, a város például nem rendelkezik atlétika pályával. 

2. Célkitűzés 

- A lakosság fizikai aktivitásának növelését célzó programok létrehozása a térség környezeti 

adottságainak kihasználásával. 

- Életkor-specifikus programok tervezése a legfiatalabb generáció szemléletformálásától az idős 

célcsoport rekreációs célú aktivizálásáig. 

- Megfelelő infrastrukturális fejlesztések a sport- és egészségmegőrző tevékenységek 

lebonyolításához. 

- Egységes, motiváló erejű marketingkampány lefolytatása a helyi lakosságot célozva. 

3. Fejlesztési tevékenységek köre 

- Beruházási fejlesztések: 

o Atlétika/futópálya kialakítása 

o Erdei futópálya létrehozása 

o Szabadtéri fitneszpark létesítése a városban 

o Kerékpár- és gördeszka park létrehozása 

o Játszótér fejlesztés 

o Sporteszközök kölcsönzésének lehetősége 

- Egészségmegőrző, szemléletformáló programok fejlesztése: 

o Gyermekeket célzó, tanösvény-felépítésű ismeretterjesztő túrák 

o Idős korosztályt célzó, rekreációs jellegű túrák 

o Egészséges életmóddal kapcsolatos előadások a szabadban 

- Marketing fejlesztése: 

o Helyi lakosság megszólítása, motiváló marketing kampánnyal 

o Szentgotthárd pozicionálása egészségtudatos városként 
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o Aktív kikapcsolódás és sportolás lehetőségeinek megismertetése és értékesítése helyi 

és környező lakosság felé 

o Az egészséges életmódot célzó programokhoz kapcsolódó on/offline csatornákon 

történő kommunikációs kampányok 

o Programok megvalósításához és előadásokhoz szükséges információs anyagok 

elkészítése 

4. Felmerülő projektelemek 

- Infrastrukturális beruházások (tereprendezés, atlétikapálya építés, fitneszpark, stb.) 

- Szolgáltatásfejlesztések (egészségmegőrző túrák tervezése, koordináció, előadásszervezés, 

stb.) 

- Új sportlétesítmények és szolgáltatásaik bevezetését, megismertetését és értékesítését 

támogató marketing tevékenység 

 

T1/3 Hármashatár lehetőségeinek kiaknázása tématerület 

Osztrák-szlovén látogatószám növelése a termál- és gyógy turizmus területén 

Szentgotthárd által nyújtott termál-szolgáltatások fejlesztése, valamint az osztrák és szlovén célpiac 

ösztönzése. 

1. Fejlesztés háttere  

A termálvíz hozzáférhetőségéből adódó egészségturisztikai motiváció folyamatosan erősödik, 

köszönhetően az egészségtudatos szemlélet és egészséges életmód felértékelődésének. A kereslet 

hosszú távú bővülését az ország demográfiai változásai, az öregedő társadalom hatásai tovább 

serkentik. Az egészségturizmus kínálatát vizsgálva kifejezetten nem szezonális termékről van szó, 

hiszen a kereslet jellemzően az ősztől nyárig tartó időszakban markánsabb, tekintve, hogy a nyári 

időszakban az üdülőturizmus más, természetközelibb formái keresettebbek. A nyári szezonban az 

osztrák és szlovén célpiac számára is jelentősen magasabb igény realizálódik a horvát és szlovén 

tengerpart látogatása iránt, azonban ezen az időszakon túl a megfelelő felépítésű és nívójú 

szentgotthárdi kínálat a kis távolsággal párosítva kiváló lehetőséget biztosít számukra. 

 A városban a St. Gotthard Spa&Wellness élményfürdő és a Gotthard Therme Hotel&Conference 

szolgáltatásai épülnek a termálvíz köré, s összesen tizenegy szálláshely 793 férőhelye várja az ide 

látogatókat. 2018-ban 89.736 vendégéjszakát töltöttek el a városban, melyből 32.769 volt a külföldi 

vendégéjszakak száma, megközelítőleg ugyanannyi, mint 2017-ben. 

2. Célkitűzés 

- Szentgotthárd versenyképességének növelése a termál-szegmensben. 
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- A termál- és gyógy turizmus eltartóképességének fokozása, ezáltal a város életszínvonalának 

növelése. 

- Osztrák és szlovén beutazások számának növelése 

- Szezonon kívül eső időszak bővítése 

3. Fejlesztési tevékenységek köre 

- Beutaztatási program készítése 

- Reklámkampány (német és szlovén nyelven) 

- Direct Marketing kampány (német és szlovén nyelven) 

- Online kampányok 

- Webes megjelenés fejlesztése (német és szlovén nyelven) 

- Célcsoport-orientált rendezvények szervezése 

- Tematikus vásárok szervezése 

4. Felmerülő projektelemek 

- Infrastrukturális beruházások (termálfürdő felújítása) 

- Szolgáltatásfejlesztés 

- A termál- és gyógy turisztikai szolgáltatások és termékek szélesebb körben való 

megismertetését és értékesítését támogató marketing tevékenység 

 

Ausztria és Szlovénia természeti értékeinek és aktív-turisztikai attrakcióinak megismertetésére irányuló 

szolgáltatások, és kapcsolódó marketing-eszközök fejlesztése 

A hármashatár vonzáskörzetének egyedülálló turisztikai ismérvei igényt generálnak Szentgotthárd 

kínálati elemeinek piacra juttatására, mely fejlett marketingkommunikációs eszközök megtervezését 

és bevezetését igényli. 

1. Fejlesztés háttere  

A Szentgotthárd – Fürstenfeld (Ausztria) – Muraszombat (Szlovénia) által határolt terület gazdag 

természeti értékleltárral bír. Számos, kiaknázatlan tartalékkal rendelkezik az aktív turizmus terén, 

melyre épülő turisztikai termékekben fejlesztési potenciál magas. A terület kiválóan alkalmas 

„bakancsos” túrákkal kombinált körutazások szervezésére, mely lehetővé teszi a térség üdülőszezonon 

túli pozicionálását is, jellemzően a belföldi célközönség számára.  

A szezonális ingadozást is csökkentő új turisztikai termékek fejlesztését a kapcsolódó 

marketingtevékenységeknek is megfelelően támogatnia kell, nagy hangsúlyt fektetve az utazók kellő 

időben való eléréséről, informálásáról. A természetjáráson alapuló turisztikai pozicionálás fő üzenete, 
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hogy Szentgotthárd és térsége évszaktól függetlenül is „aktív és nyitott”, az utazókat országhatártól 

sokoldalú, országhatárokon átnyúló szolgáltatásaival várja. 

2. Célkitűzés 

A térség szezonalitástól független pozicionálása, következésképp a vendéglátásból és turisztikából 

származó bevételek növelése. 

- Meglévő, újragondolt, és új szolgáltatások megismertetése a célcsoporttal 

- Mobilitási motivációk a kommunikáció fókuszában 

- Keresletélénkítés 

- Imázsépítés 

3. Fejlesztési tevékenységek köre 

- Marketingkutatás az üdülő turizmusra, aktív turisztikai területekre koncentráltan 

- Marketingeszközök kifejlesztése 

- Eredmények folyamatos monitorozása 

4. Felmerülő projektelemek 

- Kampányterv a térség új arculati elemeinek használatával 

- Szolgáltatásfejlesztés 

 

T2 – Történelem fókuszterület 

A fókuszterület három megközelítés szerinti kibontása a mátrix alapján a következő fejlesztési 

irányokat jelenti: 

- T2/1: Turisztika 

o Kulturális turizmus innovatív fejlesztése 

- T2/2: Helyi lakosság aktiválása  

o Lakosság helyi identitásának növelése, Szentgotthárd értékeinek és hagyományainak 

megőrzését, továbbadását célzó fejlesztések 

- T2/3: Hármashatár lehetőségeinek kiaknázása  

o Határmentiségből adódó történelmi értékek megismertetésére irányuló 

marketingeszközök fejlesztése 

T2/1 Turisztika tématerület 

A tématerület Szentgotthárd és térségének kulturális örökséghez, különös tekintettel a több, mint 800 

éves történelmi örökséghez és a ciszterci hagyományokhoz köthető unikalitásához köthető turisztikai 

fejlesztési lehetőségeit hangsúlyozza. 
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Kulturális turizmus innovatív fejlesztése 

A kulturális turizmus önmagában is nagyon széles körben értelmezhető, változatos elemeket magába 

foglaló turisztikai termék, ezért egyfelől fejlesztése számos megközelítésből tervezhető, másfelől 

viszont a térség számára unikalitást jelentő, pozicionálás szempontjából releváns vonzerő kiemelése és 

megfelelő kommunikációja komoly feladat.  

1. Fejlesztés háttere  

A kulturális turizmus keretein belüli legjelentősebb elemek az örökség- és vallási turizmus, hiszen a 

múlt megismerés és megőrzése területtől független társadalmi feladatunk.  

A kulturális turisztikai termékek fejlesztésének fő motivációja, hogy a célcsoport számára különleges, 

sajátos atmoszférával rendelkező, bizonyos spirituális kalandot kínálhassunk. Ennek módja az új 

helyszínek felkutatása, a meglévők kreatív módon történő fejlesztése, újszerű és emberközpontú 

bemutatása és az átélhetőség javítása. 

Szentgotthárd és térsége esetében a több, mint 800 éves történelmi múlt, a ciszterci hagyaték, és 

ezeknek minden eleméhez kapcsolható turisztikai termékekre fókuszálunk, melyek nem kizárólag 

szezonálisan valósulhatnak meg. 

2. Célkitűzés 

- Az év minden szakában elérhető kínálat kialakítása a kulturális turizmus, mint Szentgotthárd 

kiemelt jelentőségű turisztikai terméke kapcsán 

- Örökség elemeire épülő, imázsépítő termékfejlesztés 

- Történelmi örökség fenntartása, megőrzése 

- Kultúr-turisztikai szolgáltatások minőségfejlesztése 

- Örökséghelyszínek állagmegőrzése, felújítása  

3. Fejlesztési tevékenységek köre 

A kulturális turizmus összetettségéből adódóan a fejlesztendő tevékenységeket azok típusa szerint 

külön tárgyaljuk. 

Szakrális turizmus 

A vallási turizmus fogalma nem csupán a vallási motivációjú utazásokat foglalja magában: Ide sorolható 

a vallási kötődésű helyszínek művészet- és kultúrtörténeti látványosságként való látogatása, illetve az 

egyházi rendezvényeken való részvétel is. A szent helyek felkeresését jelentő zarándoklati turizmus 

ennek legrégebbi formája, melynek köszönhetően a szakrális indíttatású idegenforgalom a világ teljes 

turisztikai bevételi forrásainak több, mint 30%-át teszi ki. Ez a szám Magyarországon nem éri el a 10 

százalékot sem, mely nincs arányban a termékekben rejlő valós értékekkel.  

A ciszter örökségre alapozva a lehetséges fejlesztési tevékenységek: 
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- Vallási helyszínek látogathatóságának kiterjesztése 

- Attrakció leltár bővítése korszerű elemekkel 

- Tematikus útvonalak kialakítása (zarándok turizmus) 

- Kegyeleti- és emlékhelyek létrehozása 

- Vallási kötődésű rendezvények fejlesztése 

- Kapcsolódó kommunikáció fejlesztése, marketingkampány  

Örökség turizmus 

A kulturális turizmus egyik legjelentősebb vonzerővel bíró része a történelmi jelentőségű helyszínek 

látogatása. Ez magában foglalja híres események (pl. csaták) helyszínének felkeresését, történelmi 

személyekhez kapcsolódó épületek és emlékhelyek látogatását, és minden olyan attrakciót, mely által 

a múlt egy-egy szegmensével megismerkedhet a látogató, és kapcsolatba kerülhet vele. 

A lehetséges fejlesztési irányok: 

- Kiállítások szervezése és bemutatóhelyek turistabarát fejlesztése 

- Történelmi helyszínek látogathatóságának kiterjesztése 

- Attrakció leltár bővítése innovatív elemekkel 

- Tematikus útvonalak kialakítása történelmi jelentőségű helyszínek között 

- Célcsoport-központú programok kidolgozása az ifjúsági turizmus számára 

- Tematikus (néphagyományhoz, történelmi eseményhez, stb. kötött) rendezvények, 

programok kidolgozása 

- Külön figyelmet érdemel a Várkert, és attrakcióinak fejlesztése  

4. Felmerülő projektelemek 

- Résztvevőbarát attrakciók, szolgáltatásfejlesztés 

- Együttműködés a különböző helyszínek tekintetében 

- Együttműködés a különböző területek (könyvtár, oktatás, levéltár, stb.) között 

- Infrastrukturális beruházások (történelmi és vallási helyszínek állagmegőrző beruházásai, 

emlékhelyek kialakítása, stb.) 

- Szolgáltatásfejlesztések (túra- és zarándokútvonal tervezés, koordináció, rendezvény-

szervezés, tárlatok kínálatának fejlesztése, stb.) 

- Kulturális turisztikai termékek és szolgáltatások bevezetését, megismertetését és értékesítését 

támogató marketing tevékenység  
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T2/2 Helyi lakosság aktiválása tématerület 

Lakosság helyi identitásának növelése, Szentgotthárd értékeinek és hagyományainak megőrzését, 

továbbadását célzó fejlesztések 

A településen élők igényeinek szoros összhangban kell lenniük a kialakítani kívánt helymárka értékeivel, 

hiszen maga a lakosság is a település, mint termék részét képezi. Ezáltal az erős identitástudat nem 

csak a helyi értékek megőrzésében, hanem a város sikerességében és fejlődőképességében is fontos 

szerepet játszik. 

1. Fejlesztés háttere  

A saját lakosság többféleképpen azonosulhat a településsel (behódolás, azonosulás, internalizáció), 

valamint a településmarketing szempontjából legjelentősebb szempont, a terület szerint. Ennek a 

besorolásnak a mértéke a terület nagysága, első szintje a kontinens, utolsó –és egyben legkisebb- 

egysége az autó. A település, mint termék szempontjából fontos, hogy annak vevőinél (lakosság) 

megfelelően kis területi (település szint) azonosulást érjünk el, s tegyük ezt az internalizáció szintjén, 

tehát belső szükségletet alakítsunk ki. ennek a folyamatnak három fő lépcsőjét különbözteti meg a 

szakirodalom: 

1. Megismertetni 

2. Megszerettetni 

3. Megvédeni 

A tématerület szempontjából az első pont a releváns, a települési értékek lakossággal való 

megismertetése. Ez a törekvés azonban nem szabad, hogy kizárólag a pozitív üzenetre és az erénynek 

számító értékekre szorítkozzon: a SWOT analízis eredményének további csoportjait, a gyengeségeket 

és a veszélyeket is tudni kell kommunikálni irányukban. A természeti értékeken kívül a társadalmi 

értékeket és a helyi hagyományokat is meg kell ismertetni a lakossággal, hogy teljes kép alakuljon ki a 

termék megvásárlásához. Ennek legfontosabb eszköze a megfelelő kommunikáció. A 

településmarketing-célú kommunikáció egy komparatív előnyt (településhez köthető irodalmi vagy 

történelmi személy, esemény, vagy hagyomány) kell, hogy hangsúlyozzon, mint esetünkben a 

szentgotthárdi csata győzelmének emlékére létrejött Szentgotthárdi Történelmi Napok, a sziszterci 

örökség alapját megteremtő III. Béla. 

2. Célkitűzés 

- Helyi lakosság megszólítása megfelelő kommunikáció révén 

- Helyi értékek megismertetése a lakossággal 

- településsel való azonosulás folyamatának kialakítása 

3. Fejlesztési tevékenységek köre 

- Értékleltár kialakítása helyi fórumok és rendezvények keretein belül 
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- Kommunikációs forma és tartalom kialakítása 

4. Felmerülő projektelemek 

- Lakossági fórumok 

- Hagyományőrző rendezvények 

- Helyi értékeken alapuló programok a helyi lakosság aktív bevonásával 

 

T2/3 Hármashatár lehetőségeinek kiaknázása tématerület 

Határmentiségből adódó történelmi értékek megismertetésére irányuló marketingeszközök fejlesztése  

A határ közelségéből adódóan Ausztria határmenti régiójának történelmi értékleltárára építkezve 

lehetséges kialakítani újszerű turisztikai attrakciókat. 

1. Fejlesztés háttere 

A Történelem fókuszterületen belül, a hármashatár közelségéből adódó lehetséges turisztikai 

attrakciókat három téma köré csoportosítjuk. 

Határvédelem 

Szentgotthárd térségének kiemelt –mégis további magas potenciállal rendelkező- témája a 

határvédelem, és az ehhez köthető történelmi múlt, melynek bemutatására unikális lehetőség nyílik a 

közelmúlt történéseinek megismertetésén keresztül. A társadalmi érdeklődés a jelen trendek alapján 

kiterjedt az 50-es és 60-as éveket feldolgozó „retró” irányba, mely egyfelől nosztalgikus érzéseket kelt 

az idős- és középkorosztályban, másfelől a személyes emlékeik átadásának autentikus módját teszi 

lehetővé a fiatalabb generációk számára. A térség, főként Felsőszölnök szempontjából az egykori 

magyar-osztrák-jugoszláv határ, és a 40-es évektől számított „vasfüggöny” korszak sajátosságainak 

bemutatása kiváló lehetőséget nyújt a város vonzásleltárának bővítésére. A határszakasz, és az ott zajló 

akkori élet különlegességeinek megismerése egy innovatív tematikus történelmi utazás apropójaként 

szolgálhatnak.   

A szentgotthárdi csata 

Az 1664-ben lezajlott, az európai politikai viszonyokra is nagy jelentős hatást gyakorló ütközetet 

feldolgozó interaktív játék a Pável Ágoston Múzeumban, vagy a győzelem emlékére rendezett 

Csatafutás kitűnő példái a történelmi eseményekre épülő turisztikai attrakcióknak. Az említett, helyhez 

kötött elemek bővíthetők lennének további, helyváltoztatást igénylő termékekkel, melyek által a 

történelmi ismeretszerzés az aktív turizmussal, vagy a társadalmi turizmussal összefonódva 

generálnának újabb utazási motivációt. 



     
 
 

 33  
 

2. Célkitűzés 

- Retro-turizmus igényének kielégítése innovatív termékek által 

- A „vasfüggöny”-korszak sajátosságainak bemutatása autentikus környezetben 

- A szentgotthárdi csata témájára épülő, aktív turisztikai elemekkel kombinált attrakcióinak 

létrehozása 

3. Fejlesztési tevékenységek köre 

- Infrastrukturális beruházások: 

o Emlékhelyek létesítése 

o Túraútvonalak kialakítása pihenőhelyekkel 

o Kerékpárutak fejlesztése 

- Iránymutató szolgáltatások és termékek: 

o Tematikus túrák 

o Múzeumi tárlat fejlesztése, bővítése korhű szemléltetőeszközökkel 

o Célcsoport-orientált rendezvények szervezése 

4. Felmerülő projektelemek 

- Infrastrukturális beruházások (tereprendezés, emlékhelyek, pihenőhelyek, stb.) 

- Szolgáltatásfejlesztések (tematikus túrák tervezése, koordináció, stb.) 

- Eszközbeszerzések („retro” – tárlat eszközparkjának kialakítása) 

- Kapcsolódó kampány megszervezése és lebonyolítása 

 

T3 – Társaság fókuszterület 

Ezen terület alapját a társadalmi kötődések kialakítása és megőrzése szolgáltatja. Abraham Maslow 

szükséglethierarchia-elmélete alapján felállított piramis harmadik eleme, a közösségi hovatartozás 

igénye jelenti azt a szükségletet, mely az egyén szeretet iránti, és más egyének által történő elfogadása 

iránti vágyát foglalja magában. A perszonális kapcsolatok szükségességére a fókuszterületen belül az 

ismert három aspektusban építjük fel javaslatainkat: 

- T3/1: Turisztika 

o Turisztikai motivációt jelentő rendezvénykínálat szerepének erősítése  

- T3/2: Helyi lakosság aktiválása  

o Helyi vállalkozások bevonása a társadalmi turizmus igényeit kielégítő szolgáltatások 

megteremtésébe  

- T3/3: Hármashatár lehetőségeinek kiaknázása  

o A három ország közös részvételével zajló, tematikus programkínálat megalkotása  
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T3/1 Turisztika tématerület 

Turisztikai motivációt jelentő rendezvénykínálat szerepének erősítése  

A fejlesztés célja, hogy a Szentgotthárd minden évszakban képes legyen a turizmus szempontjából is 

vonzó rendezvényeket kínálni, valamint a főszezonban tartott nagyrendezvényekhez szatellit 

rendezvények kerüljenek kialakításra. 

1. Fejlesztés háttere  

A társadalmi célú turizmus célja a társadalmon belüli kapcsolatok kiépítése és ápolása, melynek szerves 

részét képezik a rendezvények és fesztiválok. Ezek lehetnek elsődleges, egyedi vonzerőt jelentő 

programok, melyeknek kereslet-generáló hatásuk van, tehát ezek szolgáltatják az utazás motivációját. 

A másik csoportjuk a kiegészítő szereppel bíró kísérőrendezvények köre, melyeken az amúgy is a 

térségben tartózkodó turisták vesznek részt.  

Egyedi vonzerőt jelentő, elsődleges rendezvények esetében olyan jelentős ismertséggel és pozitív 

képpel bíró programokról beszélhetünk, melyek önmagukban generálják a településre való utazást, és 

általában egyéb kapcsolódó turisztikai szolgáltatások igénybevételét indukálják (pl. szállás és 

vendéglátás). Szentgotthárd esetében jelenleg a Hopplá Fesztivál, a Történelmi napok, valamint a 

Szerelmesek Fesztiválja hordoznak magukban olyan fejlesztési lehetőségeket, melyek turisztikai 

szempontból elsődlegessé tehetik azokat, illetve lehetőség van új típusú húzórendezvények 

kialakítására is. Az említett programok a mostani helyzet szerint még a másodlagos turisztikai vonzerő 

kategóriájába tartoznak, meglétük a turisztika oldaláról szemlélve azonban elvártnak tekinthető, 

hiszen egytől-egyig szerepet játszanak az itt töltött idő meghosszabbításában, a térség ismertté 

tételében, és az új élmények szerzésében. 

A szezonon kívüli időszakban érdemes az első kategóriába sorolható rendezvények kialakítására 

törekedni, hiszen egy kellően nívós program ígérete megfelelő motivációt nyújt az utazás 

megkezdéséhez. 

2. Célkitűzés 

- Kulturális, társadalmi szükségleteket kielégítő rendezvénykínálat fejlesztése 

- Társadalmi turizmus szerepének növelése a szezonon kívüli időszakban 

- Húzó rendezvény meghatározása és regionális vonzerővé fejlesztése 

- Szezonon kívüli időszakban a meglévő rendezvények imázsának kihasználása felvezető 

programok és célcsoport-orientált rendezvények létrehozásával 
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3. Fejlesztési tevékenységek köre 

A szabadtéren megrendelésre kerülő, nagyobb volumenű rendezvények szezonon kívüli 

lebonyolítására jellemzően a tavaszi és őszi időszakok alkalmasak. Összel például –a korábban már 

tárgyalt túra- és természetjáró rendezvényeken túlmenően- a gasztronómia területére specializálódott 

programok megrendezésére kerülhet sor. A zárt térben létrejövő rendezvények közül a különböző 

sportrendezvények jelenthetnek további turisztikai vonzerőt. 

Az ünnepi időszakban megrendezésre kerülő programok közül jellemzően az Advent szerepe a 

legjelentősebb, mely kiváló lehetőséget biztosít egy ünnepi-imázs kialakítására a történelmi belváros 

infrastruktúrájába illesztve. 

Az ún. szatellit rendezvények mindig egy már „bejáratott” program elemeit felhasználva, azokból 

egyet-egyet kiemelve épülnek fel. Ezek előnye nem csupán a vonzerő leltár szezonon túli 

bővíthetősége, hanem a különböző rendezvények célcsoport szerinti specifikálhatósága is.  

4. Felmerülő projektelemek 

- Legalább egy szatellit rendezvény megszervezése a szezonon túli időszakban 

- Összetett csomag létrehozása a turisztikai szolgáltatók és a rendezvényt szervezők 

együttműködésével 

- Regionális együttműködés a környező települések rendezvénynaptárainak összehangolásával 

- Rendezvényekhez kapcsolódó marketingeszközök 

 

T3/2 Helyi lakosság aktiválása tématerület 

Helyi vállalkozások bevonása a társadalmi turizmus igényeit kielégítő szolgáltatások megteremtésébe 

A fejlesztés célja, hogy Szentgotthárd társadalmi turisztikai attraktivitás-fejlesztésébe a helyi 

vállalkozásokat is érdekeltté tegyük, így segítve elő a belváros revitalizálását. 

1. Fejlesztés háttere  

Szentgotthárd barátságos, kompakt városközpontja kiváló lehetőséget nyújt a helyi –főként 

vendéglátó- és kézműves ipari- vállalkozások bevonásával történő közösségi fejlesztésekre. A város 

gazdaságának élénkítő hatásán túlmenően a lakosság korábban tárgyalt identitásának fejlesztését, 

valamint a település imázsának egységét is erősíteni lehet a megfelelő intézkedések végrehajtásával. 

Ez a folyamat indulhat a helyi szinten mutatkozó igények turisztikai motivációkkal való összevetésével, 

melynek tapasztalatai alapján a felméréseket követően szervezett keretek között lezajló fórumokon és 

ötletbörzéken dolgozhatók ki fejlesztési javaslatok.  

2. Célkitűzés 

- Vállalkozások ösztönzése a társadalmi turisztikai területen való együttműködésre 
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- Helyi- és turisztikai igények találkozása mentén történő szolgáltatásfejlesztés 

- Városközpont revitalizálása, a barátságos, „kávéházi” hangulat megőrzésével 

- Kreatív iparágak térnyerése 

3. Fejlesztési tevékenységek köre 

- Vállalkozásokat megszólító kampány megtervezése 

- Vállalkozásokat motiváló keretrendszer (helyi pályázati támogatás, összefogást segítő 

központi koordináció, stb.) kialakítása 

- Vállalkozások egyéni marketingtevékenységének fejlesztése 

- Közös marketingtevékenység fejlesztése 

4. Felmerülő projektelemek 

- Szervezéshez kapcsolódó elemek 

o Rendezvények (fórum, workshop, stb.) 

o Központi irányító szervezet 

o Támogatás, vagy egyéb ösztönző rendszer 

o Marketingoktatás vállalkozások számára 

- Marketinghez kapcsolódó elemek 

o Egységes, közös marketingkampány 

 

T3/3 Hármashatár lehetőségeinek kiaknázása tématerület 

A három ország közös részvételével zajló, tematikus programkínálat megalkotása  

A fejlesztés célja olyan programkínálat kialakítása, mely a szomszédos országok közös részvételével, 

azok közös- és egyedi kulturális és társadalmi értékeinek megismertetését lehetővé téve kerülnek 

megrendezésre 

1. Fejlesztés háttere  

Három ország találkozása három nép kultúrájának és társadalmi értékeinek kapcsolódási pontját is 

jelenti, kiemelten a határmenti térségek jellemzőinek megismerésére ad lehetőséget. Ausztria, 

Szlovénia és Magyarország népzenei, gasztronómiai és táncművészeti különbözőségeire 

koncentrálhatunk a fejlesztés során, hisz ezen területek közös nyelvként jelentethetők meg a 

célközönség számára. 

Gasztronómiai vonalon a szlovén konyhára általánosságban a változatosság jellemző, de kiemelkedik 

néhány nagy népszerűségnek örvendő kulináris termék:  

- A levesfogyasztás jelentős szerepéből adódóan a kínálat sokszínű   

- Nagy hagyománnyal bír a gombagyűjtés és a belőle készülő ételek változatos elkészítése 
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- A hagyományos polenta felhasználása ételszobrászathoz 

- A Muravidék jellemző étele a rétes-szerű gibanica sütemény. 

Az osztrák konyha változatosságának alapját az egykori birodalom országainak különböző 

gasztronómiai hagyományainak találkozása adja: 

- A táplálkozás szerves részét képezi a gombafogyasztás (főként csiperke, vargánya, és 

rókagomba) 

- Rendkívül jó minőségű tejtermékek, sajtok 

- Híres süteményeik az almásrétes, a Sacher-torta, és a Kugelhupf 

Népzenei és táncművészeti kultúra terén a Muravidékre jellemző magyar népi táncok megismertetése 

–és egyben hagyományőrzése- szolgálhat alapként, melyek az ausztriai hagyományos táncformákkal, 

és Magyarország egyéb tájain jellemző néptáncokkal együttesen kerülhetnek bemutatásra.  

2. Célkitűzés 

- Szomszédos országok közti új társadalmi kapcsolatok kialakítása egy-egy kulturális 

szegmensen belül 

- Társadalmi turizmus vonzerőleltárának bővítése  

- Szomszédos országok néphagyományainak megismertetése egymással és a turisztikai 

célközönséggel 

3. Fejlesztési tevékenységek köre 

- Kommunikáció a szomszédos országok célcsoportjaival 

- Rendezvényszervezés és marketingtevékenység fejlesztése 

- Közös értékleltár kialakítása a környező országok bevonásával 

4. Felmerülő projektelemek 

- Tánctábor három ország részvételével 

- Népzenei közös rendezvények 

- Gasztronómiai rendezvények 

- Rendezvénymarketing és kapcsolódó kampányok 
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Fejlesztési irányokhoz kapcsolódó program- és projektjavaslatok 

A fejezet célja tényleges program- és projektjavaslatok bemutatása és az előzőekben megfogalmazott 

fejlesztési irányok által meghatározott koncepcióba illesztése, ezáltal komplex, a város és térségének 

imázsába illő attrakcióleltál létrehozása. 

Projekt alatt a –jellemzően infrastrukturális- beruházást igénylő beavatkozásokat értjük, míg a 

programcsomag elemei a szolgáltatásfejlesztés eredményeképp létrejövő termékeket tartalmazzák. 

A következőkben bemutatásra kerülő, hobbiturizmus igényein alapuló termékek, szolgáltatások és a 

kapcsolódó marketingeszközök fejlesztésének projekt- és programcsomagja a kutatási eredményekkel 

összhangban a Hársas tó és a Rába fejlesztésének lehetőségeire, valamint az aktív turizmus 

termékpalettájának bővítésére koncentrál. 

 

Hársas tó turisztikai termékfejlesztése 

Projektjavaslatok 

A Hársas tó Szentgotthárd térségének egyik legnagyobb kiaknázatlan lehetőségeket kínáló természeti 

értéke. Az Őrségi Nemzeti Parkban lévő terület fokozott védettsége miatt azonban az infrastrukturális 

beruházások megvalósíthatóságának volumene egyfelől jogszabály által korlátozott, másrészt a 

tervezett fejlesztéseknek úgy kell végbe menniük, hogy azok a tó környezetét ne változtassák 

számottevően, s a nyugodt, természetközeli miliő ne szenvedjen károsodást.  A város által 2019-ben 

benyújtott fejlesztési célú pályázati támogatási kérelem remek lehetőséget kínál a Hársas tó 

fejlesztésének elindítására. A pályázatban leírt megvalósítandó tevékenységek körén túlmenően 

további projektjavaslataink: 

- A Hársas tó megközelíthetőségének javítása az oda vezető kb. 700 méter hosszúságú útszakasz 

burkolatának felújításával, és az utat határoló növényzet korrekciójával 

- Betonozott parkoló férőhelyeinek bővítése felfestéssel, valamint a bekötőút padkájának 

rendezésével  

- Egységes arculatú, természetes anyagok felhasználásával készülő, fenntartható működtetést 

lehetővé tevő szolgáltatóépület(ek) létesítése, ahol helyet kaphatnak a vendéglátóipari, 

sporteszköz-kölcsönzési, turisztikai információs stb. szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 

számára (pl. szolgáltatóközpont, stb.) 

- Szabadstrand területének bővítése, akár homokos plázs, vagy napozóstégek kialakításával 

- Vízi sporteszközök (evezős csónak, kajak, kenu, vizibicikli) bérleti lehetőségének 

megteremtése, kapcsolódó infrastruktúra (pl. csónak móló) kialakítása 
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Programjavaslatok 

A Hársas tavon megrendezendő, turisztikai vonzerőt jelentő programjavaslatok egy része a fent 

bemutatott projektek megvalósulásának függvényében rendezhetők meg. 

Vízi színpadi előadások, „Vízizene-fesztivál”: 

Kulturális értékek közvetítésének térségi szinten egyedülálló módja lehet a tóra épített ideiglenes 

színpadon való színdarabok, táncelőadások, vagy könnyűzenei koncertek lebonyolítása. A gyönyörű 

természeti adottságok révén egyedi környezetben zajló programok nem csak a szentgotthárdi 

lakosság, hanem a helyközeli és távolabbi nyaralóturizmus számára is vonzerőt jelentenek. 

Vonzó turisztikai termékként jelenhet meg egy -akár többnapos- nagyrendezvény, mely időtartama 

alatt (amennyiben az infrastrukturális feltételek és a jogszabályi környezet engedi) akár kempingezés 

lehetősége is biztosítható a helyszínen.  Georg Friedrich Händel művének címére utalva a „Vízizene-

fesztivál” elnevezés merülhet fel javaslatként. 

Csónakázási lehetőség, kapcsolódó rendezvény: 

A társas utazók körében az egyik legnépszerűbb turisztikai attrakció Európa-szerte a csónakázás, 

csónakbérlés lehetősége. Az erdővel szegélyezett Hársas tó kiváló környezettel szolgálhat ehhez a 

termékhez, tökéletesen illesztve azt a természetközeliséget és fenntarthatóságot sugalló imázshoz.  

A csónak-kölcsönzési szolgáltatáshoz párosítható további attrakció egy tematikus, szezonban 

rendszeresen ismétlődő program, például gyertyafényes csónakázás a Hársas tavon minden péntek 

este. A tavat ekkor megtöltik a lámpásokkal felszerelt csónakok, fedélzetükön a párok, akik a terméket 

csomgaban vásárolják meg egyéb kiegészítő szolgáltatásokkal (pl. transzfer a szálláshely és a tó között, 

ajándék pezsgő, stb.) A program alkalmas lehet az azonos célcsoportot megszólító Szerelmesek 

Fesztiváljának promótálására.  

 

Rába turisztikai termékfejlesztése 

Projektjavaslatok 

A Rába turisztikai kihasználtságát tekintve jelenleg kizárólag a kajakozni, kenuzni vágyó látogatók 

igényeinek kielégítéséről beszélhetünk. A következőkben újabb, innovatív termékek bevezetését 

javasoljuk: 

Hármashatár térkép a Rába-Lapincs torkolatnál: 

A hármashatár vizuális megjelenítése Szentgotthárd településén jelenleg hiányzó termék. Fontossága 

abban rejlik, hogy azon utazók figyelmét, akik nem a határmenti turisztikai attrakciók (hanem pl. a 

termálvíz, vagy valamely kulturális program)  miatt érkeznek a városba, a hármashatár által kínált 

lehetőségeket hirdető egyéb marketingtartalmakon túlmenően is felkeltsük. A Rába és a Lapincs 
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találkozása három szomszédos partot választ el, mely kiválóan alkalmas a hármashatár 

asszociációjának megteremtésére: Egy-egy part szimbolizálja az egyes országokat. Javaslatunk szerint 

a Füzesi út hídján egy turisztikai tájékoztató pont hozható létre, mely a három szomszédos ország 

határmenti régióiban fellelhető nevezetességeket, kirándulóhelyeket, egyéb desztinációkat foglalja 

össze. 

 

1. ábra: Turisztikai tájékoztató pont a Füzesi úti hídon (Google, saját szerk.) 

 

Programjavaslatok 

Fény-ár:  

Évente egyszer megrendezésre kerülő esemény. A Rába meghatározott szakaszán (pl. a kaszagyári 

duzzasztótól a Lapincs betorkolásig) a parton kialakított, és vízre bocsájtott eszközök öltöztetik 

fényárba a folyót és környezetét. A rendezvény kínálatát helyi vállalkozások kitelepülései, kisszínpadi 

előadások, és a vízről indított tűzijáték növelheti. 

A Rába ereje – vízi tanösvény: 

Kajakkal, kenuval végigjárható tanösvény a Rábán. A hagyományos erdei ösvényeknek megfelelő 

szisztéma szerint felépülő attrakció fizikai elemei lehorgonyzott, bójára emlékeztető tájékoztató 

táblák. Tematikáját tekintve a vízi tanösvény a Rába vízenergetikai hasznosítását (a duzzasztók és 

erőművek működésén keresztül), valamint a folyóra jellemző élővilág összetételét mutatja be. 

Kajakos élménytúra az osztrák-magyar határ mentén: 
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A kajakos társadalom haladó szintű tagjai számára a Rába egyik legizgalmasabb szakasza annak felső 

részén, Alsószölnök és Szentgotthárd között található: a folyó aránylag keskeny keresztmetszeten 

kanyarog a vadregényes tájon, közvetlenül az országhatár vonalán – néhol átlépve azt. A túra az 

alsószölnöki duzzasztótól indul, s a Rába-Lapincs összefolyás után ér véget. Technikai szempontból 

egyik legizgalmasabb eleme a Kaszagyári-duzzasztó három teraszán való átkelés, melyekből alacsony 

vízállás esetén az alsó kettőn javasolt csak lecsúszni. A túra ugyan speciális célközönséget érint, mégis 

kellően vonzó útvonal, ami rövidebb, vagy –további evezős-programokkal kiegészítve- akár többnapos 

maradásra ösztönözheti az utazót. 

 

2. ábra: Átkelés a Kaszagyári-duzzasztón (forrás: www.vidra-vizitura.hu) 

 

Szárazföldi turisztikai termékfejlesztések 

Vendvidéki csillagok – éjszakai túra: 

Szentgotthárd és térsége számos túraútvonallal büszkélkedhet, melyek méltán népszerűek a természet 

kedvelői körében. A program célja egy délutánból éjszakába nyúló csillagfényes túra, mint aktív 

turisztikai termék megvalósítása, mely Felsőszölnökről indul, s Kétvölgy megkerülésével (a kilátó 

érintésével) oda is tér vissza. A nagyjából négy óra időtartamú séta kezdő túrázók számára is könnyen 

teljesíthető. 
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3. ábra: Az éjszakai túra során bejárható kijelölt turistautak (forrás: turistautak.openstreetmap.hu) 

 

Kalandpark és lombkorona sétány: 

A program egy olyan élménypark megvalósítását célozza, mely kettős funkcióval bír. A kalandpark 

különböző tudásszintet igénylő kihívásokat támaszt a látogatók elé, míg a lombkorona sétány igazán 

különleges nézőpontból, a természethez lehető legközelebb hozza a kikapcsolódni vágyókat. A park 

célcsoportja az üdülési turizmus résztvevőin belül igen tág, hiszen a különböző szinteknek és a kettős 

programkínálatnak köszönhetően gyermekektől a legidősebb utazókig vonzó attrakciónak számít. 

3 határ, 3 sport, 1 élmény: 

Mindhárom szomszédos országot érintő túracsomag, mely több mozgásformát is ötvöz. A rövidebb 

szakaszokat gyalogszerrel, a nagyobb távolságokat pedig lóháton és kerékpárral abszolválják a 

résztvevők. A legalább kétnapos eseményt korlátozott létszámú csoportok vehetik igénybe, a 

megvalósítás feltétele, hogy az egyes gyalogos szakaszok közötti kerékpár-szállítást a szervező 

személyzet biztosítja. A túra egy lehetséges útvonala : Szentgotthárd – Borháza – Rábaszentmárton – 

Szentgotthárd. 

Lakóautó-találkozó 

A lakóautó-használók a természet kedvelői, általában az idősebb korosztályhoz tartoznak. Az aktív 

nyaralókhoz tartoznak, akik magas igénnyel rendelkeznek a túrázással, kerékpározással és egyéb 

természetközeli tevékenységekkel kapcsolatos turisztikai termékek felé. Javaslatunk egy többnapos 

lakóautó-találkozó megrendezése a termálfürdő területén, melynek célcsoportja az osztrák, szlovén 

és cseh lakóautós közösség. A rendezvény fő funkciója a megfelelő körülmények (pl. parkolóhely, 
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áramellátás, internet kapcsolat, stb.) megteremtése a résztvevők számára, nem igényel napközben 

zajló programelemeket. 

 

Helyi lakossági igényekhez kapcsolódó termékfejlesztések 

Tó-futás:  

A Hársas tó partján húzódó útvonalon végig vezető futóverseny leginkább a helyi lakosság és a kis 

távolságú üdülőturizmus igényeit szolgálja ki korosztálytól függetlenül. Szervezési oldalról egy 

klasszikus sportverseny lebonyolításának feltételrendszerét igényli, ugyanakkor a célcsoport felől 

nézve megállapítható, hogy azon emberek is megszólíthatók a rendezvénnyel, akiket a Hársas tó 

jelenlegi, slow-turizmus jellegű szolgáltatásai korábban nem vonzottak a vízpartra.  

Rekreációs túra: 

Idősebb helyi korosztály számára szervezett esemény, mely a nordic walking gyalogtúrát különböző 

megállóhelyeken végzendő átmozgató gyakorlatokkal ötvözi. A program feltétele a szakértelemmel 

bíró kísérő személyzet jelenléte.    

Hársas-nap: 

Egynapos családi rendezvény a Hársas tó infrastruktúrájára és szolgáltatásaira építve. Lehetséges 

programok:  

- horgászverseny,  

- halászléfőző verseny,  

- gyerekprogramok,  

- koncertek, stb. 

 

Ipari ingatlan hasznosításához kapcsolódó termékfejlesztések 

Fun Factory: 

Korunk világméretű trendjei közé sorolható az elhagyatottan álló ipari létesítmények kulturális célú 

hasznosítása, melyre számos jógyakorlat létezik Európa-szerte. A több generációnak munkát adó, a 

térség egykori gazdasági szerepét meghatározó Szentgotthárdi Kaszagyárban 1902 óta folyt a mára 

hungaricumnak minősített termékek előállítása, majd a privatizálását követően, 2001-ben került 

felszámolás alá. A Rába és a Lapincs által szegélyezett ipari ingatlan területe 7 hektár, a rajta álló 

épületek összterülete pedig meghaladja a tizenöt ezer négyzetmétert. A terület rehabilitációjával, és a 

felújításra érdemes statikai állapotú épületek rekonstrukciójával a volt kaszagyár a város új központi 
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közösségi terévé alakítható, mely számos –turistákat és a helyi lakosságot is egyaránt érintő- 

szolgáltatásnak és turisztikai terméknek adhat otthont. Lehetséges szolgáltatások a parkon belül: 

- Ipartörténeti múzeum: Az országos viszonylatban is nagy jelentőségű kaszagyár történetét 

őrző tárlat kialakítása a fennmaradt eszközök és gyártóberendezések felhasználásával.  

- Művésznegyed: Az ipari épületek által biztosított nagy falfelületek és tágas terek kiváló 

lehetőséget biztosítanak a kreatív művészeti ágak, street art területén tevékenykedők 

kibontakozásához. A megfelelő minőségben elkészített falfestések és dekorációs elemek a 

gyárépületek rideg megjelenésével kombinálva képeznek sajátos hangulatot a helyszínnek. Az 

egyedi atmoszféra megteremtésén túl a művésznegyed helyi, vagy környékbeli művészek 

ideiglenes kiállításainak ad otthont. 

- Food Market: A térségre jellemző slow turizmus egyik –töretlenül népszerű és izgalmas- 

alkotóeleme a slow food. Az ipari csarnokban kialakított Food Market nem hagyományos 

értelemben vett piac, vagy étterem: Célja, hogy a helyben készült ételeket a vendégek 

különleges környezetben, pihenés közben fogyasszák el, s emiatt maga a tér kialakítása is a 

közösségi helyszínekhez, mintsem az étkezdékhez áll közelebb. 

- Industrial Promenade (Rába-korzó): A terület földrajzi adottságait kihasználva a Rába és a 

Lapincs partján gyalogos zóna kerülhet kialakításra, megfelelő utcabútorzat és pihenőhelyek 

kialakításával.  

- Futópálya és street workout: A kaszagyár területén a különböző sportágak szerelmesei is 

megtalálhatják a számukra kedves időtöltésük helyszíneit. A primer kutatás során is többször 

felmerült egy futásra alkalmas körpálya igénye a városban, melyet a koncepció szerint egy 

kültéri fitnesz egészítene ki. 

- Pihenő-zóna kerékpáros- és gördeszka pályával: Egy igazán modern „meeting point”, ahol a 

helyi fiatalok találkozhatnak, sportolhatnak és a digitális világot egy időre hátrahagyva, a 

szabad levegőn tölthetik délutánjukat. 

- Pub Corner: A Fun Factory, mint szórakozató- és művészkomplexum elmaradhatatlan kelléke 

pár hangulatos romkocsma, mely nem csak a helyiek igényeinek kielégítését szolgálja, hanem 

a külföldi vendégek számára is kuriózumot jelent. 
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4. ábra: Kaszagyár jelenleg (bal oldalt) és nemzetközi jógyakorlatok (jobb oldalt) (forrás: internet, 

saját szerk.) 
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Marketingeszközök fejlesztése és alkalmazása 

 

Marketingkommunikációs trendek 

Napjaink marketingkultúrája egyértelműen a felhasználók számára nyújtott élményekre helyezi a 

hangsúlyt, a megjelenített vizualizációknak azonban komoly tartalmi háttérrel kell rendelkezniük 

ahhoz, hogy valóban megszólíthassuk a célcsoportot.  

A leendő fogyasztók elérésekor a tartalommarketing szerepe hangsúlyos, ami egy minden lényeges 

információt (a hirdetőről és termékéről) és hozzáadott értéket reprezentáló eszközrendszert jelent. A 

tartalommarketing eszköztárába tartozik a hagyományos, offline repertoár (pl. nyomtatott anyagok, 

rendezvények, stb.), illetve számos módon megjelenik az online világban: blogbejegyzések (írott és 

videó), hangfelvételek, videofilmek, stb. Az okos eszközök elterjedésével az utóbbi, digitális 

tartalmakhoz kapcsolódó marketingeszközök szerepe jelentősen felértékelődött, és a tartalomkészítés 

folyamata nem áll meg a közzétételnél, hanem egy egymásra épülő rendszerben a szükséges 

interakciók kialakulását követően tudjuk értékesíteni a terméket. 

A tartalomgenerálás módjában megfigyelhető az a trend, mely szerint a felhasználóknak kevés idejük 

van egy-egy üzenet megértésére és befogadására, ezért a hangsúly a vizuális megjelenítés felé tolódik 

el. Ezen belül az abszolút megatrendnek számító irány a videós tartalmak megosztása, legyen szó a 

hagyományos értelemben legyártott kisfilmekről, a szerkesztett videoblog bejegyzésekről, vagy élő 

közvetítésekről.  

A fent említett irányok mentén mára a marketingkommunikációs folyamat egyre inkább aktív, a 

célcsoportokat cselekvésre ösztönző eszközrendszerré vált, amely az élményszerzés lehetőségét 

helyezi a középpontba.  

A következőkben bemutatásra kerülnek azok az eszközök, melyek segítségével a stratégiában szereplő 

termékek megismertetése és népszerűsítése lehetővé válik a célcsoportok felé. 

 

Marketingkommunikációs elemek 

A kommunikációs stratégia elsődleges célkitűzése Szentgotthárd és térsége turisztikai termékeinek 

népszerűsítése, értékesítése a lakosság felé, és a település hírnévének növelése. Ezen célok a 

különböző típusú kommunikációs elemek egy rendszerbe történő integrálásával érhetők el. 

A kommunikációs eszközök kiválasztásánál fontos szempont, hogy ne csak azok egyedi, hanem 

együttes használatából eredő hatásokat is figyelembe vegyük. A hatékony és gazdaságos 

kommunikáció alapvető feltétele olyan kreatív tartalmak gyártása, melyek széles körben 
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felhasználhatók offline környezetben, és a különböző online platformokon is. Összeállításunkban 

egyértelműen a digitális technológiákon alapuló kommunikációs eszközök állnak a fókuszban, melynek 

oka a célcsoportok magas digitalizációs foka. 

Javasolt marketingkommunikációs elemek: 

1. Vizuális tartalmak készítése (fotó, videó) a különböző platformon lezajló marketingkampányokban 

való hasznosításhoz 

2. Online közösségi médiában való megjelenés, és kampányok 

3. Influencerek bevonása a kommunikációba 

4. Passzív online jelenlét (weboldal) fejlesztése 

5. Hagyományos multimédia megjelenések 

6. Papír alapú média megjelenések 

7. Vonal alatti marketing 

 

1. Vizuális tartalmak készítése 

A kommunikációs folyamatok és marketingkampányok megvalósításának alapvető kritériuma egy 

komplex vizuális háttéranyag kidolgozása, mely magában foglalja a fotókat, képsorozatokat, 

montázsokat, reklám- és imázsvideókat.  

A professzionális állóképes tartalmak legfőbb erénye, hogy az adott termék vizualizációján túlmenően 

egy kiragadott pillanat hangulata is könnyedén átadható a fogyasztó számára. A fotóanyagokat 

célszerű tematikusan, egy-egy turisztikai termékcsoportra (építészet, vallási örökségek, természet, 

események, stb.) vonatkoztatva elkészíteni és rendszerezni. Technikai szempontból releváns kritérium 

a képkészítés minőségének és a kompozíciók helyes megválasztása, hogy az anyagokat alkalmassá 

lehessen tenni a multiplatformos használatra (különböző felbontások, eltérő képarányok, szöveg-

illeszthetőség, stb.). A lehetséges felhasználási területek: 

- Nyomtatott sajtó 

- Nyomtatott reklámgrafikák (plakátok, molinók, szóróanyagok, stb.) 

- Weboldal galéria 

- Esemény oldalak 

- Hírportálok 

- Közösségi média bejegyzései és kampányai  

A mozgóképes tartalmakat funkciójuk szerint két csoportra érdemes bontani, melyek alapján 

meghatározhatók az elkészítésükkel szemben támasztott alapvető kritériumok is. A hagyományos 

imázsfilmek egybefüggő, 2-3 perc időtartamú videók, melyek a lehető legtöbb turisztikai vonzerőt 
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jelentő helyszínt és eseményt hivatottak bemutatni, jellemzően aláfestő zenével. Ezen anyagok 

további funkciója, hogy a hosszabb vágóképek további tartalmak (pl. televíziós riport) elkészítésekor is 

felhasználhatók. A marketing célú mozgóképek második csoportját az egészen rövid, 5-20 másodperc 

hosszúságú videók alkotják. Ezek dinamikája jelentősen magasabb fokú, s a rövid időkorlát miatt csak 

a leglényegesebb, figyelemfelkeltő elemeket tartalmazzák. Felhasználhatók a közösségi média 

hirdetés-posztjaiban, valamint önálló reklámként a videomegosztó oldalakon.  

 

2. Online közösségi média 

Facebook 

Holott népszerűsége csökkenő tendenciát mutat, továbbra is a legnépszerűbb közösségi oldal, s ezáltal 

a digitális világ megkerülhetetlen kommunikációs platformja a Facebook. Összehangolható funkciókból 

felépülő széles repertoár jellemzi, mely lehetőséget biztosít a legkülönbözőbb marketingcélok 

elérésére.  

Szentgotthárd Facebook-jelenlétének központi eleme a város hivatalos „rajongói oldala” kell, hogy 

legyen. Az oldal alapvető célja, hogy a megosztott információk organikus úton minél több 

felhasználóhoz elérhessenek, s a minőségi és érdekes tartalmak oldalkedvelésre ösztönözzék a 

célcsoportot. Szentgotthárd esetében érdemes heti szinten átlagosan 2db (de legfeljebb 3db) poszt 

generálását betervezni, a turisztikai attrakciókat tartalmazó bejegyzéseknek pedig több nyelven kell a 

felhasználókhoz szólni. Az oldal interaktivitását a felhasználói vélemények és hozzászólások, valamint 

a csevegőrendszerben folytatott privát üzenetváltások adják, melynek menedzselésére és 

korrektúrájára kiemelt figyelmet kell fordítani. A megosztott tartalmak lehetnek közérdekű 

információk, a város és térsége vonzerőt jelentő termékeit és szolgáltatásait bemutató anyagok, saját 

gyártású mémek és egy figyelemfelkeltő tartalmak. Grafikus, fényképes és videós bejegyzések 

egyaránt generálhatók, utóbbi esetben célszerű a korábban említett rövidfilmeket előtérbe helyezni. 

A Facebook hirdetések létrehozása, és a kapcsolódó online kampány menedzselése körültekintést 

igénylő feladat. Általánosságban három fő funkció társítható a fizetett hirdetésekhez: A rajongói oldalt 

kedvelők számának növelése, egy adott webhelyre történő navigálásuk, vagy egy konkrét termék 

megismertetése. A rajongószám növelésével a későbbi bejegyzések organikus eléréseit növelhetjük, 

mely így –öngerjesztő folyamatként- további kedveléseket eredményezhet. Az átirányítás-típusú 

hirdetésekkel a felhasználót egy általunk kijelölt webhelyre vezethetjük el, pl. a város weboldalára, egy 

térséggel kapcsolatos bejegyzéshez, stb. Konkrét termék népszerűsítése esetében is lehetőség van a 

linkelésre, de ilyen esetben kiemelten nagy hangsúlyt kell fektetni a választott vizuális tartalomra, 

hiszen a hírfolyamban megjelenő hirdetés a képernyő lapozása közben csak rövid időre jelenik meg, 
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mely idő alatt fel kell kelteni a felhasználó figyelmét. A kampányok nagy előnye, hogy részletekbe 

menően specifikálható az elérni kívánt célcsoport (életkor, lakhely, érdeklődési kör, foglalkozás, stb. 

szerint.) 

 

Instagram 

Az Instagram a vizuális tartalmak megjelenítésére épül, mely a bejegyzésekhez kapcsolódó címkék 

kezelésével tűnik ki az egyéb közösségi oldalak sorából. A címkék alapján történő keresés nem csak a 

felhasználóknak nyújt segítséget a számukra megfelelő tartalmak eléréséhez, hanem a hirdetők 

számára is kedvező és egyszerű a használata. A város központi oldalának elsődleges szerepét a 

kapcsolódó turisztikai attrakciók bemutatása, és a térség eseményeit összefoglaló képes beszámolók 

megjelenítése jelenti. 

 

3. Influenszerek bevonása 

A véleményvezér-marketing elterjedése okán a marketingkommunikációs stratégia fontos elvárása, 

hogy ne csak a különböző célcsoportokat szólítsák meg a kampányok, hanem a rájuk befolyást gyakorló 

influenszerek tevékenységére is építkezzünk. Ők azok a hivatásos blog- és videoblog szerzők, akik a 

digitális világban tájékozódók számára leginkább hiteles forrásként szolgálnak, hiszen írásaikban és 

kisfilmjeikben személyes tapasztalataikkal, élményeikkel gazdagítva kommunikálják üzeneteiket, 

legyen szó akár egy termék használatáról, vagy egy utazásról. Szentgotthárd esetében az életmód- és 

utazás témákat fő profilként boncolgató bloggerekkel és vloggerekkel való kapcsolatfelvételnek 

tulajdonítunk kiemelt jelentőséget. Jellemzően a blog írók saját Facebook és Instagram rajongói oldallal 

is rendelkeznek, ami a kontentekhez fűződő esetleges átlinkeléseknek köszönhetően közvetetten  

tovább segíti a város hivatalos rajongói oldalához tartozó kedvelések növekedését. Az influenszerekkel 

való megfelelő kapcsolat kialakítását követően egy szolgáltatáscsomag nyújtása célszerű, melynek 

keretein belül megismertetésre kerülnek a térség turisztikai vonzerő leltárát képező elemek. Mivel 

korunk véleményvezérei több ezres nagyságrendű követőtáborral rendelkeznek, így néhány ember 

bevonásával lehetőség nyílik tízezrek közvetlen elérésére. Különös tekintettel igaz ez a video 

bloggerekre, hiszen az általuk generált utazás-tematikájú tartalmak különös népszerűségnek 

örvendenek a fiatal generáció körében.  

 

4. Webes jelenlét fejlesztése 

Szentgotthárd számára kiemelt fontosságú a város központi weboldalának fejlesztése, modernizálása, 

valamint az ehhez kapcsolódó online szolgáltatások megfelelő kihasználása. A jelenlegi oldal tartalmi 
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szempontból, és a frissítési gyakoriságot tekintve megfelelő alapot biztosít a továbbfejlesztéshez. Első 

lépésként a weboldalt a település megújuló arculatához kell illeszteni, s egy modernebb, reszponzív 

megjelenítést társítani hozzá. Elsődleges szempont a gyűjtőoldal megjelenítésének kialakításakor a 

felhasználóbarát környezet megteremtése, mely gyors és logikus átláthatóságot eredményez. A site 

felépülését követően elsődleges célként a látogatószám növelését tűzzük ki, melynek alappillérét a 

SEO-zás, vagyis a keresésoptimalizálás jelenti. Ennek a folyamatnak a feladata a látogatószám hosszú 

távon realizálható növelése a megfelelő kulcsszó-bázis és vizuális elemek kombinációjával, valamint a 

Google, mint szolgáltató által meghatározott irányelveknek megfelelő linképítéssel. A weboldalhoz 

kapcsolódó további feladatok közé sorolható a hírlevelek, EDM üzenetek szerkesztése és kiküldése is. 

Ezek ütemezett végrehajtását követően lehetőség nyílik a kapcsolódó elemzések megjelenítésére és 

kiértékelésére.  

 

5. Hagyományos multimédia megjelenések 

Ugyan az elmúlt időszakban az online média jelentősen átformálta a tartalomszolgáltatás lehetséges 

csatornáinak kihasználtsági, nézettségi trendjeit, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a 

hagyományos (televíziós és rádiós) megjelenések továbbra is szerves részét képezik egy mindenre 

kiterjedő marketingkampánynak. A hagyományos reklámszpotokkal történő kommunikáció helyett 

azonban javaslatunk a közéleti és életmód témájú televíziós magazinokban fellelhető, rövid interjú-

szerű ismertető blokkokban való megjelenésre irányul. Az ilyen jellegű adások célközönsége rend 

szerint változatos korosztályt, a nemek megoszlását tekintve pedig jellemzően a női nézőket jelenti. A 

hagyományos multimédia megjelenésekben éppen ezért a térségre jellemző aktív turisztikai elemek, 

valamint a termál turizmushoz köthető termékek hangsúlyozását tartjuk fontosnak. 

 

6. Papír alapú média megjelenések 

A nyomtatott megjelenések közül a magazinokban való publikáció jelentősége tekinthető kiemeltnek. 

Az egészséggel, utazással, életmóddal kapcsolatos írások egyértelműen a női olvasók körében 

számítanak releváns témáknak, ezért első körben az ő megszólításuk a legfontosabb. A PR cikkek 

kialakításakor ennek tükrében fontos kialakítási szempont a célcsoportra jellemző trendek 

figyelembevétele, a megfelelő szöveg-kép arány megválasztása.  
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Marketingkommunikációs költségvetés 

Tétel megnevezés Mennyiség 
Mennyiségi 

egység 

Nettó 
egységár  

(Ft) 

Nettó ár összesen 
(Ft) 

Hivogató profi fotó és videós 
tartalmak készítése minimum 100 
db fotó és 4 db mini 30 s film 

4 db 240000  960000  

Blogbejegyzés írása havonta, 
feltöltése a városi honlapra 

12 db 15000  180000  

Közösségi média oldalak (Facebook, 
Instagram) menedzselése   magyar-
német nyelven 

12 hónap 7.0000  840.000 

Újságíróknak, 
bloggereknek/vloggereknek 
szervezett népszerűsítő esemény 

1 db 400.000  400.000  

MÉDIAVÁSÁRLÁS   

Facebook hirdetési kampányok 3 hónap 120.000  360.000  

Google Ads hirdetési kampány 3 hónap 150.000  450.000  

Print hirdetési felület 1/4 oldal 
pl. Nők lapja nyári különszám   
 

1 db 360.000  360.000  

Online média felületvásárlás - 
országos jelentőségű, több mint 500 
000 fős Facebook követővel bíró, 
utazással kapcsolatos online 
magazinban  

1 csomag 1.050.000  1.050.000  

TV,  rádió műsor szponzoráció  1 csomag 850.000 850.000 

ÖSSZESEN:  4.310.000 
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Egyedi arculat kialakítása - City Brand 

 

Három logó és arculatterv az egyedi arculat kialakításához 
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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. 

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: 

Szentgotthárd – 1 db 

 

 RAL 9006 szín 
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Fitnesz park 

Specifikáció: Kültéri, saját testsúlyos edzésekre alkalmas pálya, mely tartalmazza legalább a 

következőket: hat oszlopon, két különböző magasságú húzódzkodó bordás fallal, vízszintes létrával és 

egy párhuzamos korláttal, horganyzott alkatrészekkel, két réteg porfestéssel, falvastagság min. 3,2 

mm, TÜV tanúsítvánnyal 

Eszköz mérete: 6000x2200x2300 mm, Esési tér: 53 m2, Pálya mérete: 5,5 m x 9,5 m.  

Telepítés helye javasoltan: 9970 Szentgotthárd Várkert 

Mennyiség: 

Szentgotthárd – 1 db 

 

 


