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1 Vezetői összefoglaló
A City Cooperation projekt 2007-ben indult útjára azzal a céllal, hogy elősegítse a délnyugati hármashatár mentén meglévő városok együttműködésének fejlesztését,
együttműködő városok hálózatának kiépítését. A projekt online kedvezménykártya
pilot tevékenységének keretében a magyar együttműködő városok, kiemelten Lenti
számára bevezetésre kerül egy vásárlói kártya (Citycard), és kidolgozásra kerül a 7
magyar város területére fejlesztett idegenforgalmi kártya (Touristcard) keretrendszere.
Az online kedvezménykártya rendszerének kialakítását helyzetfeltárás, és kérdőíves
felmérésből (107 db) álló adatgyűjtés előzte meg. Az adatgyűjtésben kérdőívet kitöltő
vállalkozások körében, akik jelezték, hogy érdekeltek egy kedvezményrendszer
kialakításában, első lépésben egy újabb e-mailes megkeresést küldtük ki, majd a
visszajelzések alapján személyes egyeztetéseket szerveztünk, így jelenleg több mint
20 vállalkozás konkrét szándéknyilatkozata és előkészített kétoldalú szerződése (Lenti
Önkormányzat – vállalkozás) áll rendelkezésre.
A későbbi együttműködésben, és a kedvezménykártya kiterjesztésében érdekelt, Lenti
Város Önkormányzatának 100 %-os tulajdonában álló Lenti és Vidéke Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. regisztrálta a www.lenticard.hu, illetve a
www.lenticard.eu domaint, amelyeken elérhető a kialakított kedvezményrendszer.
A kedvezménykártyák QR-kódos rendszerben, illetve igény esetén nyomtatott
verzióban is elérhetőek, használatukhoz okostelefon, vagy legalább internet-kapcsolat
szükséges, a citycard kártya minden funkciója működőképes, az idegenforgalmi kártya
keretrendszere kidolgozott, annak bevezetése az üzemeltető, a kártyát kibocsátó
szálláshelyek, a kedvezményrendszerhez csatlakozni kívánó turisztikai attrakciók,
vendéglátóhelyek között megkötendő szerződés függvénye.
A kedvezménykártyák folyamatos működtetéséhez szükséges üzemeltető szervezet
kiválasztása az önkormányzati választásokat követően várható, az üzemeltetőre jelen
tanulmány iránymutatásokat ad.
A magyar oldalon kialakított városi kedvezményrendszer alapjaiban eltér a „8 város
ajándékutalvány” üzemeltetési modelljétől, a két ország eltérő adózási környezete
miatt (a kelet-stájer városok ajándékutalványa egy Ausztriában elérhető cafetériaelem), a későbbiekben bevezetendő idegenforgalmi kártya viszont leköveti az
Oststeiermarkt GenussCard keretrendszerét.
A magyar városok városonként biztosítják a helyet a „8 város ajándékutalvány”
nyomtatására

képes

infrastruktúrának

(Tourinform

Irodákban,

Művelődési
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Központokban), amennyiben erre a kelet-stájer fél részéről igény jelentkezik, illetve a
magyar kedvezményezettek egyeztetnek az osztrák féllel a magyar városkártyák
elérhetővé tételéről Ausztriában.
A hét magyar város (Letenye, Lenti, Zalalövő, Körmend, Vasvár, Szentgotthárd,
Őriszentpéter) elkötelezett a további együttműködésben, de az eredményes
továbblépéshez mindenképpen szükséges egy, a városok által elfogadott és
fenntartott (vagy üzletileg fenntartható) menedzsment team felállítása.

2 Vezetői összefoglaló német nyelven
Das City Cooperation Projekt wurde im Jahre 2017 mit dem Ziel gestartet, die
Zusammenarbeit der an der südwestlichen Dreiländergrenze liegenden Städte zu
fördern und das Netzwerk der kooperierenden Städte auszubauen.
Im Rahmen der Entwicklung eines online Vorteilskartensystems werden eine
Städtekarte für vor allem die Stadt Lenti (Citycard) und eine touristische Vorteilskarte
für die aus 7 Städten bestehende Region (Touristcard) eingeführt.
Der Ausarbeitung des online Vorteilskartensystems ging eine Situationsanalyse und
eine Online-Befragung der Betroffenen voran. An der Befragung haben die
Unternehmen der Region teilgenommen, die offen für die Einführung des
Vorteilssytems waren. Von denen haben nach einem Workshop, wo die Möglichkeiten
der Einführung des Kartensystems persönlich mit ihnen diskutiert wurden, nun mehr
als 20 Unternehmen eine Absichtserklärung unterschrieben, am System als Partner
teilzunehmen. Der Partnervertrag, den die Unternehmen als Karten-Annahmestelle,
laut der Absichtserklärung mit der Gemeinde Lenti unterschreiben werden, ist zur Zeit
in Vorbereitung.
Die Agentur für die Entwicklung Lenti und Region nonprofit GmbH (Lenti és Vidéke
Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.), die 100 % im Besitz der Stadt Lenti
steht und an der Weiterentwicklung des Netzwerks und des Kartensystems am
mesiten

interessiert

ist,

hat

die

Internet-Domains

www.lenticard.hu

und

www.lenticard.eu registriert. Unter diesen Domains ist die Internetseite des
Kartensystem zu erreichen.
Das ausgearbeitete Kartensystem arbeitet mit virtuellen Karten in Form von QR-Codes
auf Mobilgeräten bzw. in gedruckter Form. Zur Validierung der Gültigkeit der Karten
an den Annahmestellen werden ebenfalls Mobilgeräte genutzt. Die Applikation, die die
5

Karten validiert, kann einfach von GooglePlay oder eben AppStore auf die Geräte der
Annahmestellen heruntergeladen werden. Die Vorteile, die die Partner bieten, werden
im Vertrag mit der Gemeinde festgelegt. Da das System technologisch sehr viele
Möglichkeiten für die Konfiguration der Vorteile und Begünstigungen bietet, können die
konkreten Annahme- und Vorteilsbedingungen mit den Partnern persönlich
ausgehandelt werden. Dies wird wahrscheinlich auch Aufgabe der Agentur sein.
Das Vorteilskartensystem ist ganz anders ausgearbeitet und aufgebaut, als das in den
österreichischen Partnerstädten seit 2004 eingeführte und im Rahmen des Projektes
weiterentwickelte Geschenke-Voucher-System (8Städte-Gutschein). Die Ursachen
dafür werden im Kapitel 8.15 ausführlich erörtert. Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass die abweichenden steuerlichen, ökonomischen und gesellschaftlichen
Bedingungen, in die die Systeme eingebettet sind, so grosse Unterschiede zeigen, die
die Einführung des 8Städte-Systems bei den ungarischen Projektpartnern unmögéich
machen. Immerhin kann bei der Einführung des TouristCard-Systems das
Geschäftsmodell der Oststeiermarkt GenussCard als adaptierbares Modell in Betracht
gezogen werden. Dabei können die ungarischen Projektpartner den Verkauf/Druck der
österreichischen Gutscheine in ihren touristischen Informationsbüros für die
ungarischen Reisenden erreichbar machen, und umgekehrt können die ungarischen
Partner über die Möglichkeiten der Promovierung des auf ungarischer Seite
einzuführenden TouristCard-Systems mit den Vertretern des 8Städte GutscheinSystems Gespräche führen.
Die 7 ungarischen Städte (Letenye, Lenti, Zalalövő, Körmend, Vasvár, Szentgotthárd,
Őriszentpéter) sind engagiert, die Zusammenarbeit weiter auszubauen, aber dazu,
dass das eingeführte System auf lange Sicht die Erwartungen und strategischen Ziele
erfüllen kann, ist die Aufstellung eines für das System verantwortlichen und von den 7
Städten legitimierten und finanzierten Management-Teams unbedingt nötig. Wir sind
überzeugt, dass diese Aufgabe am besten an die Entwicklungsagentur Lenti und
Region zu delegieren ist.
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3 Kitekintés – az együttműködő osztrák partnervárosokban
működő kedvezménykártya rendszer(ek) bemutatása
3.1 Az „8 Städte Gutschein” – a „8 város ajándékutalvány”
8 kelet-stájer település (Bad Radkersburg, Fehring, Feldbach, Fürstenfeld, Gleisdorf,
Hartberg, Friedberg és Weiz ) 2003-ban vezette be az ún. „8 Städte Gutschein”-t, azaz
a 8 város utalványt1. Az utalvány üzleti és működési modelljét tekintve leginkább a
magyarországi helyi pénzek (pl. Soproni Kékfrank) bevezetési kísérletéhez
hasonlítható.

Az

utalvány

érvényességi-

és

hatóterülete

szigorúan

az

együttműködésben részt vevő településekre korlátozódik, mivel az együttműködés
célja elsősorban és mindenekelőtt a helyi (térségi) ipari, mezőgazdasági, szolgáltatói
és kereskedelmi szektor bevételeinek, forgalmának növelése, ezáltal a térségben
keletkező jövedelmek helyben tartása révén a helyi gazdaság élénkítése volt és
maradt is mindmáig.

A 8 város elhelyezkedése (forrás: https://www.8staedte.at/)

Az utalványt a bevezetése óta eltelt 15 évben, 2003 és 2018 között 6,5 millió
alkalommal adták el. Az utalvány a 8 városban jelenleg több mint 500 helyen váltható
be. Az elfogadó/beváltóhelyek közé tartoznak a kereskedelemben, vendéglátásban,
legkülönfélébb szolgáltatásokban és más ágazatokban működő partnerek is.
A jelen projekt (Interreg/City Cooperation2) során az osztrák partner az eredetileg is
sikeres utalvány modelljének továbbfejlesztését végzi el. A fejlesztés lényege, hogy
korszerűsítse az utalvány értékesítési folyamatát. Korábban a rendszerhez
csatlakozott

1

értékesítési

partnereknél

(pl.

idegenforgalmi

egyesületeknél,

http://www.8staedte.at, személyes interjúk, CC2 konferenciák ppt anyagai
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szervezeteknél, különböző bankoknál) csak az Osztrák Állami Nyomda által már előre
kinyomtatott formátumban rendelkezésre álló utalványok voltak megvásárolhatók. A
City Cooperation projekt során elvégzett fejlesztéseknek köszönhetően az új utalvány
a kor igényeinek és a megváltozott fogyasztói szokásoknak megfelelően, ugyan
továbbra is a rendszer értékesítési partnereinél (is) beszerezhető, azonban a
rendszerpartnerek közvetlenül tudják azokat nyomtatni saját utalvány-nyomtatójukon.
A megoldás révén nem kell a meglehetősen bonyolult és nehézkes állami nyomdai
utat bejárni, nem kell a nyomtatványokat előre készletezni, utánrendelni, hanem azok
olyan számban és mennyiségben állnak rendelkezésre, ahogyan a kereslet alakul.
Fentieken túl 2018 őszétől mind a 8 városban üzembe helyeztek a bankok
előcsarnokaiban utalvány-nyomtató ATM-szerű automatákat, amiknek segítségével a
vásárlók 0-24 órában vásárolhatják meg egyszerű bankkártyás fizetéssel a kívánt
mennyiségű utalványt.
Talán a legfontosabb újítás és újdonság a rendszer tekintetében, hogy az utalvány
megvásárolható az interneten, a www.8staedte.at címen elérhető weboldalon
keresztül is, így az online utalványok kifizethetőek és kinyomtathatóak egyszerű
internetes vásárlással is. A kuponok vizuálisan hasonlítanak a fizikailag megvásárolt
kuponra, valójában azonban ún. „print @ home” kuponok.

Az új kupon grafikai megjelenése
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3.2 A „8 város ajándékutalvány”
menedzsmentje

működésének

üzleti

modellje,

A nyolc város kupon fenntartója a "Die Oststeirische Städtekooperation e.V."
egyesület, melynek tagja a 8 település. A rendszer operatív szintű működtetésének
feladata az egyesület 100%-os tulajdonában álló, újonnan alapított "Die Oststeirische
Städtekooperation GmbH". Stratégiai döntések az egyesületben születnek, a
végrehajtásért a Kelet-Stájer Város-együttműködési Nonprofit Kft. felelős. A szervezet
jelenlegi stratégiai tervei között egy bónusz-rendszer kidolgozása, valamint a
szabadidős szektor gyógyfürdői elfogadóhelyekkel történő bővítése szerepel.
A 8 város ajándékutalvány 10 euró értékű címletekben kapható, amiből az utalványt
elfogadó/beváltó szolgáltató partner 9,85 eurót kap meg. A fennmaradó 0,15 euró
kezelési költség a nonprofit Kft. bevétele, amit az operatív munkát végző szervezet
működési költségeit fedezi. A legfontosabb működési költségek az utalvány-papír
beszerzésével, a nyomtatók és automaták karbantartásával, valamint a könyveléssel
kapcsolatos kiadások. Fenti költségek mintegy 70-80ezer EUR-t tesznek ki éves
szinten, amit a 0,15 EUR-ból származó bevételek teljes mértékben fedeznek.
Az éves utalvány-eladás összértéke jelenleg 450-500ezer EUR között mozog. A
vásárlások jórészt karácsony környékére összpontosulnak. Ez az az időszak, amikor
a térségben működő vállalkozások dolgozóiknak nagy tételben vásárolnak
ajándékutalványt. A Kft. ebben az időszakban értékesíti az utalványok mintegy 80%át. A fennmaradó 20% értékesítése az év különböző időszakaiban nagyjából
egyenletesen oszlik szét, bár a kiemelkedő ünnepek időszakában természetesen
megnő a vásárlási hajlandóság. A vállalati vásárlásoknak kifejezetten kedvező
feltételeket teremt az az osztrák adóügyi szabályozás, mely egy-egy vállalat számára
lehetővé teszi, hogy maximum 186 EUR értékben a vállalat költségként leírhassa a
dolgozóinak adott ajándékokat. Fentiek miatt a vállalati vásárlások lényegesen
meghaladják az éves forgalom 80%-át, és csak a fennmaradó, jóval kisebb részt költik
magánszemélyek utalvány-vásárlásra.
Az elfogadó/beváltó helyként működő vállalkozásoknak belépéskor 100 Euró belépési
díjat kell fizetniük. Az elszámolást bonyolító bankok ingyenesen csatlakozhatnak a
rendszerhez, és jellemzően nem számolnak el semmilyen jutalékot az utalványok
leszámítolásáért. Feltételként többnyire azt szabják, hogy az adott vállalkozás náluk
vezesse folyószámláját.
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Az utalvány-rendszer jelenleg semmilyen kedvezményrendszerhez nem kapcsolódik,
hiszen ahogyan fentebb elmondtuk, a rendszer legfőbb célja a térségben megtermelt
jövedelmek helyben tartása, illetve a helyben élők számára az ajándékozás e
formájának biztosítása, ami a másik oldalon természetesen megint csak a helyi
gazdaságot erősíti.
A fentiekből következik, hogy az utalvány célcsoportjába nem tartoznak a térségbe
érkező turisták, számukra az ajándékutalvány nem jelent semmilyen vonzerőt. A
turisták számára kidolgozott élmény- és/vagy kedvezménykártya-rendszerek egészen
más elvek alapján működnek.

3.3 Turisztikai kártyarendszer: a Kelet-Stájer Élménykártya
2012-ben indította útjára Kelet-Stájerország és a Stájer Termálvidék a GenussCard
nevű vendégkártyáját2, mellyel a vendég lényeges (több mint 100 elfogadóhelyen
ingyenes) kedvezménnyel vehet igénybe különböző turisztikai szolgáltatásokat. Az
elfogadóhelyek száma jelenleg 283. A kártya nem keverendő össze az egész
tartomány turizmusát átfogó Steiermark Card-dal. A leglényegesebb különbség, hogy
míg a Steiermark Card jelenleg 79 EUR áron megvásárolható és gyakorlatilag az
egész Steier tartomány élménykínálatát ingyenesen vagy jelentős kedvezménnyel
teszi elérhetővé, addig a Kelet-Steier Élménykártya minden, a térséghez tartozó, a
kártyarendszerrel kibocsátóhelyi szerződéses viszonyban álló szálláshelyen a
legalább egy vendégéjszakát eltöltő vendég számára ingyenesen jár. A kibocsátó
szálláshelyi partnerek száma jelenleg a térség egészében 160 db.
A rendszer mögött egy Európa-szerte a kisebb, vidéki, turisztikailag fontos térségekre
jellemző üzleti modell áll:
A partner szálláshelyek a szálláshely árába beépítenek egy bizonyos összeget,
amelyet a vendég a szálláshely foglalásakor – anélkül, hogy tudná – a szállásdíjban a
szálláshely számára megfizet. A szálláshely ezt a meghatározott összeget (többnyire
1 és 3 EUR/VÉJ között változik, Kelet-Stájerország esetében 2,9 EUR) átutalja a
kártyarendszert működtető szervezet (a legtöbb esetben a térségi desztináció
menedzsment szervezet) számára, amit a szervezet egyrészt saját működésére és
marketingkommunikációs vagy termékfejlesztési tevékenységre fordít, másrészt pedig
ebből a „közös kalapból” végzi az elfogadóhelyi kedvezmények refinanszírozását.
2

http://www.oststeiermark.com; személyes interjúk, CC2 konferenciák ppt anyagai
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Az élménykártya célja, hogy meghosszabbítsa a vendégek tartózkodási idejét a
régióban, erősebb kapcsolatot alakítson ki a vendégekkel, s újabb vendégek is
megszólításra kerüljenek a kedvezmények által, valamint a régió turisztikai kínálatát
képviselő hálózat is megerősödjön.

A Kelet-Stájer Élménykártya

Az élménykártyának létezik egy prémium verziója a GenussCard PLUS, amennyiben
ezt a szolgáltatást biztosító szállásadónál foglalunk szállást legalább 3 éjszakára,
akkor a Stájer Termálvidék 4 gyógyfürdője közül ingyenes belépést kapunk, újabb 3
éjszaka eltöltésével pedig még egy fürdő látogatható. A nyaralás végén a lejárt
élménykártyával regisztrálni lehet egy ingyenes klubkártyára, mely újabb éves
kedvezmények igénybevételére jogosít.
A partnerszálláshelyek a kártyán kívül kedvezményes csomagajánlatokat is
biztosíthatnak a vendégek részére. A kártya igény szerint kipostázható, így az odaút
során útba kerülő nevezetességek megtekintésekor már felhasználható a kártya.
Az élménykártya érvényességi ideje a tartózkodási időre korlátozódik, a kijelentkezés
napjának 24 órájáig szól.
Ez a rendszer azért tudott Európa legtöbb vidéki térségében elterjedni, mert a mögötte
rejlő üzleti modell képes mind a vendég, mind a szolgáltató, mind a szálláshely, nem
utolsó sorban pedig a térség számára win-win helyzetet teremteni:
1. A szálláshely egyrészt képes saját szolgáltatásait a kedvezményrendszeren
keresztül elérhető partner-szolgáltatók szolgáltatásaival bővíteni, másrészt
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saját vendégei számára kedvezményeket biztosítani az adott szolgáltatások
igénybevételénél.
2. A partner/elfogadóhelyi szolgáltatók a rendszer révén még abban az esetben
is magasabb árbevételt képesek realizálni, ha egyes – nem ritka – esetekben
akár a listaáraikhoz képest 30%-on adják el szolgáltatásaikat a kártyarendszer
üzemeltetőjének.
3. A turista/vendég számára az igazi előnyt sok esetben nem is csupán a
szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó árkedvezmény jelenti, hanem az
élményhez jutás, a szolgáltatás kártyával történő igénybevételének módja és
feltételei biztosítanak jelentős előnyöket. Pl. nem kell sorban állni, nem kell a
fizetéssel bajlódni, van a vendég kezében valami, ami akár egy „ajtókulcs” nyitja
azt az ajtót, amelyen keresztül, mondjuk, egy múzeumba be lehet lépni, hogy
csak a lényegesebbeket említsük.
4. A térség számára a rendszer előnyei közül a legfontosabbak:
a. Elégedetteb, élményben gazdagabb vendégek
b. A kevésbé frekvántált helyeken lévő élmények láthatóvá és elérhetővé
válnak
c. Egy pillantással átfoghatóvá válik a térség kínálati profilja
d. A kártyahasználati adatokból óriási mennyiségű és főként megbízható
adatok nyerhetőek ki mind a térség iránt megnyilvánuló turisztikai
kereslet, mind pedig a turisztikai kínálat összefüggésében
e. A turisták a kedvezményrendszert igénylik a szállásadótól, már a
bevezetést követő rövid távon belül olyan helyen szállnak meg amely ezt
a

kedvezményt

biztosítja,

és

ezáltal

hozzájárul

a

szektor

„kifehérítéséhez”.

4 A Kedvezménykártya bevezetését megelőző Állapotfelmérés
Magyarországon az uniós csatlakozást követően erősödtek fel a hálózati
együttműködések területi szinteken, illetve ágazatspecifikusan egyaránt.
Kialakultak a különféle gazdaságfejlesztési (pl. klaszterek), turisztikai együttműködési
hálózatok (pl. TDM), bevezetésre kerültek helyi pénzek/pénzhelyettesítők, utalvány és
bonrendszerek, a cafetéria elszámolhatóságához kapcsolódó egyéb utalványok.
E nemzetgazdasági szinten is jelentős hálózatosodás ellenére sem jöttek létre olyan
állandó rendszerek, mint például a „8 város ajándékutalvány”, mert ezeknek
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hiányoztak az érdekeltségen alapuló, valósi üzleti alapjai, másrészt a folyamatosan
változó adóügyi szabályozások miatt számos életképes kezdeményezésnek is korlátot
szabott egy-egy jogszabályi, adózási módosítás.
A 2003-tól működő „8 Städte Gutschein” keretében egy-egy vállalat számára
lehetőség, hogy maximum 186 EUR értékben a vállalat költségként (nem adóköteles
cafeteria-elemként) leírhassa a dolgozóinak adott ajándékokat. Ilyen költségleírást a
magyar adórendszer jelenleg nem preferál, így hasonló jellegű ajándékutalványrendszer létrehozására jelenleg nincs lehetőség.
Tanulmányunkban nem foglalkozunk a különböző étkezési utalványok bemutatásával,
ezek visszaszorulásával, nem elemezzük az egyes üzletláncok kedvezményeit, a
nagyvárosi kártyák előnyeit, és nem térünk ki az országos turisztikai kártyákra sem.

4.1 Megyekártyák elterjedése, használata
A vidék Magyarországának talán legígéretesebb kedvezménykártya-hálózatát
alakították ki a kétezres évek elejétől a megyei napilapok 7 megyében, illetve 2 megyei
jogú városban megjelenő napilapjaik bevonásával.
A Pannon Lapok Társaságához kapcsolódó periodikák megyeszinten alkalmaztak
marketingmenedzsereket, az egyes újságok szerkesztőségeinek feladata volt a
megyekártyák népszerűsítése, az elfogadóhelyek számának dinamikus növelése, és
a kedvezményt adók folyamatos népszerűsítése a megyei napilapokban.
Az „aranykor” idején az egyes megyék lakóinak közel 70 %-hoz eljutottak a megyei
napilapok, a mindennapi tájékozódást az újságok segítették, és a megyei napilapok
által összeállított kedvezményrendszer érdekeltté tette az olvasókat (felhasználókat)
is a megyekártyák használatára (pl. előfizetési kedvezmény).
Az internet térnyerésével a kedvezményrendszer részben a világhálóra költözött, az
előfizetések, és így az elérések jelentősen csökkentek, és a napilap-piac
átalakulásával, a megváltozó hirdetési piac átalakulásával a megyekártya rendszer
lendülete is megtört.
A megyekártya-hálózat jelenleg is működik, de jellemzően internetes közegben
fenntartott, kiegészülve social media (facebook) felülettel. A www.megyekartya.hu
oldalon részletesen elérhetők a kedvezményt adó elfogadóhelyek (címmel, térképpel,
frissített adatokkal), a kártya jelentős kedvezményt biztosít a MOL kutakon (MOL
Partnerkártya – 6 Ft/l kedvezmény az üzemanyag árából), várja az elfogadóhelyek
csatlakozását, de ennek napilap-szintű promóciója esetlegessé vált. A Lenti
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Gyógyfürdő pl. már minden érvényes zalai lakcímmel rendelkező számára hirdet
akciókat, és biztosít jelentős kedvezményt, erről rendszeresen hirdet is a Zalai
Hírlapban, de nem megyekártya elfogadó hely.
A Megyekártya rendszerbe jelenleg 2.662 elfogadóhely regisztrált, Zala megyében 251
db, Vas megyében 167 elfogadó helyet tartanak nyilván 3. A kedvezményeket
elfogadók köre a 2 megyében népességarányosan felülreprezentált a zalai megyei
jogú városokban (Nagykanizsa 105 hely, Zalaegerszeg 81 hely, Zala megye többi
települése 65 helyszín, Szombathely 58 helyszín).
A City Cooperation projekt határterületéhez tartozó magyar városokban a következő
kedvezmények érhetők el:
− Körmend,

6

elfogadóhely

(benzinkút,

pékség,

virágbolt,

kertcentrum,

ablakcentrum, natura bolt),
− Lenti, 17 elfogadó hely (virágbolt, söröző, étterem és fogadó, könyvesbolt, 3
divatüzlet, cukrászda, horgásztó, motorfűrész-üzlet, pékség, 2 festékbolt, 2
optika, kerékpár szaküzlet, műszaki áruház),
− Letenye, 1 elfogadó hely (cukrászda),
− Őriszentpéter, 2 elfogadó hely (fogadó, pizzéria),
− Szentgotthárd, 8 elfogadóhely (virágbolt, 3 pékség, bútorbolt, 2 márkaszervíz,
ajándéküzlet),
− Vasvár, 3 elfogadóhely (pékség, festékbolt, étterem),
− Zalalövő, 4 elfogadóhely (pékség, könyvesbolt, 2 takarmánybolt).
Az egyes üzletek által adott kedvezmény jellemzően 5-10 %. A 41 elfogadóhelyből 7
üzlettel a Zalaco (pékség) van jelen 4 városban.
A CC2 városok vonzáskörzetében csak néhány helyszín fogad el megyekártyát.
A megyekártya kedvelt, és általánosan használt kedvezményrendszer volt, az
elfogadó üzletek sok esetben akár bemondás esetén is megadják a vállalt
kedvezményt, de a rendszer használatát behatárolja, hogy a működtető Mediaworks
Hungary Zrt. a fenntartáson túl a hálózatfejlesztésre nem biztosít új erőforrásokat.

4.2 Városkártyák sikere és kudarca a projekt magyar területén
A City Cooperation projekttérség 7 településéhez (Körmend, Lenti, Letenye,
Őriszentpéter, Szentgotthárd, Vasvár, Zalalövő) kapcsolódóan 2013-ban már készült

3

www.megyekartya.hu
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egy tanulmány „Kedvezményrendszerek bevezetéséhez kapcsolódó helyzetfeltárás,
kutatási program 7 magyar városban” címmel4.
A

tanulmányban

feladat

volt

szekunder

kutatás

keretében

10

meglévő

kedvezményrendszer, ügyfélhűség programok vizsgálata, míg primer kutatás
keretében a 7 magyar városban legalább 170 üzlet/vállalkozás bevonása, a 7 magyar
városban a települési önkormányzatok és a városokban található bankok (vagy régiós
bankok) megkeresése interjúk keretében.
A tanulmány reális képet adott a régió kedvezményrendszereiről, amelyből az osztrák
kedvezmények a mai napig elérhetőek, a magyar kedvezmények, helyi pénzek vagy
eltűntek, vagy átalakultak.
Továbbra is érvényes a tanulmány összefoglaló fejezetének utolsó bekezdése: „A
primer

és

szekunder

kutatások

eredményeit

figyelembe

véve

egy

olyan

kedvezményrendszer bevezetése tűnik célszerűnek régiós szinten a 7 városban, mely
a helyi lakosokat és a turistákat egyszerre vagy akár egymásra építve tudja bevonzani
kedvezmények biztosításával, elérhető áron és időben mind a felhasználók, mind a
résztvevő vállalkozások részéről. A vizsgált kedvezményrendszerek közül teljes
adaptáció nem lehetséges ezeknek a céloknak az eléréséhez, ezért egy egyéni, saját
kedvezményrendszer összeállítása tűnik célravezetőnek akár a már meglévő, vizsgált
rendszerek egyes elemeinek integrálásával.5”
A hivatkozott tanulmány nem tett említést a Lenti Kártyáról amely üzleti alapon
működött évekig. E kártyának volt díja, amelyet az elfogadóhelyek fizettek be a
szervezőnek, a lenti vállalkozások nagy számban kapcsolódtak hozzá, de 2013-ban
már nem működött.
Szentgotthárdon a Termálfürdő és a Hotel építésével párhuzamosan készítették elő a
Gotthárd Kártyát (Gotthard Card), amely térségi turisztikai kedvezményadó
rendszerben működött, a résztvevő cégek a Gotthárd Kártya elfogadóhelyeként
kedvezményt nyújtottak a kártya birtokosa számára a szolgáltatás ellenértékéből. Ez
a kedvezmény megillette a kártyabirtokossal együtt megszálló személyeket is abban
az esetben, ha a kártyabirtokos ezen személyek fogyasztását is saját számlája terhére
fizette meg. Az árkedvezmény mértéke %-os árengedmény volt, amely a kártya

4

Kedvezményrendszerek bevezetéséhez kapcsolódó helyzetfeltárás, kutatási program 7 magyar városban. City
Cooperation projekt, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Kft. 2013
5
Kedvezményrendszerek bevezetéséhez kapcsolódó helyzetfeltárás, kutatási program 7 magyar városban, 60p.
City Cooperation projekt, Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Kft. 2013
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birtokosát a szolgáltatásokat tartalmazó számla végösszegén belül, csak a partner és
a rendszerfejlesztő közötti szerződésben rögzített szolgáltatások díjából illette meg.
A kártyáról információkat 2010-ig találunk, különböző blogokon6 és elérhető a partneri
szerződés7 is egy összetett keresés eredményeként.

4.3 A CC1 projekt keretében alkalmazott kedvezményfüzet tanulságai
A City Cooperation1 projekt keretében a három ország együttműködő Konzorciumi
Partnerei elkészítették 4 nyelven (angol, német, szlovén, magyar) az “Élmények
városai” kiadványt, nyelvenként 10-30.000 példányban. A 64 oldalas, A4-es kiadvány
városonként 2-2 oldalon mutatta be a 24 város idegenforgalmi kínálatát, adott ötleteket
hétvégi kirándulásokhoz.
Az ingyenes népszerűsítő kiadvány folyamatosan elérhető volt a városok
idegenforgalmi irodába, alapját képezte internetes adatbázisoknak, és számos
turisztikai vásáron hívta fel az érdeklődők figyelmét a háromországos régió különleges
ajánlataira.
A CC1 projektben elkészült a “Kedvezményfüzet 2011”, melyben városonként 2-2
kedvezményt biztosított, egy-egy alkalomra, 5-100 %-os mértékig.
A projektrégió 7 magyar városában nevesített kedvezmények:
− Körmend - Batthyány-Strattmann László Múzeum 50 %
− Körmend - MJUS Fun & Wellness - 15 %
− Lenti - Zalaerdő Zrt. Csömödéri Vasút - 10 %
− Lenti Termálfürdő és Szent György Energiapark - 20 %
− Letenye - Aranysas Étterem - 10 %
− Letenye - Zsiráf Étterem - 10 %
− Őriszentpéter - Bognár Étterem - 10 %
− Őriszentpéter - Szikszai Gyűjtemény - 20 %
− Szentgotthárd - Borhotel - 10 %
− Szentgotthárd - St. Gotthard Spa & Wellness - 10 %
− Vasvár - Gourmet Pizzéria - 10 %
− Vasvár - Hegyhát Gyöngye Panzió - 5 %
− Zalalövő - Villa Publica Romkert - 50 %

6
7

https://szentgotthard.blog.hu/tags/rólunk
alkuszom.info – doksik – G_C_partneri_szerzodes
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− Zalalövő - Dedesi Vendégház - 20 %
A négynyelvű kuponfüzet, annak ellenére, hogy 2011-ben a turisztikai szezon végén
jelent meg, jelentős határmenti forgalmat generált, jellemzően azokon a helyszíneken,
ahol a kedvezmény mértéke legalább 10 % volt. A régión belüli terjesztés a belső
keresletet növelte.
Sajnos a kezdeményezés nem folytatódott, pedig az alig 4 havi használat világosan
megmutatta, hogy a határmenti régió lakossága is aktivizálható, elsősorban hétvégi
látogatásokra, egynapos kirándulásokra.

4.4 Az online kérdőíves kutatás főbb eredményei, megállapításai
Az online kedvezménykártya kialakításához kapcsolódóan a tanulmánykészítéssel és
a kedvezménykártya bevezetésével megbízott Chrome-Soft Kft. feladata volt legalább
100 fő elérésével egy célcsoport kutatás (potenciális kedvezménnyújtó helyek)
lefolytatása a 7 magyar város vonzáskörzetében.
A kutatási hipotézisünket arra alapoztuk, hogy a projekttérségben legalább 2 típusú
kártya (városkártya, turizmuskártya) bevezetése indokolt, amely egymás mellett,
egymással párhuzamosan működik, de eltérőek az érvényességi idők, és az elérhető
kedvezmények köre és mértéke egyaránt.
A kutatást megelőzően célunk volt, hogy szektoroktól függetlenül érjünk el olyan
potenciális szervezeteket, akik érdekeltek lehetnek egy ilyen rendszer elindításában
és hosszú távú fenntartásában.
A kutatáshoz előzetes adatbázis nem állt rendelkezésre, azt különböző turisztikai
portálok (www.orseg.net, www.vasihegyhat-rabamente.hu, www.lentiturizmus.hu), és
önkormányzati adatbázisok alapján állítottuk össze, külön Vas és Zala megyére.
A Google form felületen elkészült online kérdőívet első lépésben 158 vasi, és 115 zalai
cégnek küldtük ki, a szervezetek elérését pedig a 7 város önkormányzati
kapcsolattartói, a vállalkozásfejlesztési alapítványok és kamarák is segítették.
Több körös kiküldés, telefonos és személyes megkeresések eredményeként a
kérdőívünket 107 személy/szervezet töltötte ki, az összefoglaló excel adatbázis és a
107 db kinyomtatott kérdőív jelen tanulmány mellékletét képezi.
A lekérdezésben számos ágazat képviselői vettek részt a turizmusgazdaságból, a
szolgáltatók köréből, de termelő cégek reprezentánsai is.
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A lekérdezés során számos kérdéshez nyílt végű válaszokat vártunk el, egyes
kérésekhez más fejezetekben kontroll kérdések kapcsolódtak, és célunk elsősorban a
vállalkozói motivációk mérése, a kedvezménykártyához kapcsolódó elköteleződés
vizsgálata volt.
Minden olyan válaszolót, aki a kérdőívben visszajelzett arról, hogy érdekelt egy új
kedvezményrendszer bevezetésében, és megadta a kérdőívben az elérhetőségét, azt
külön is megkerestük, illetve meghívtuk egy konferenciára, ahol a kelet-stájer utalvány
mellett bemutattuk azt

a

felületet,

ennek paraméterezhetőségét,

amely a

későbbiekben a kedvezményrendszer adatait tárolja.
A 107 válaszadó 57,9 %-a nő volt, életkori megoszlás alapján a 36-50 éves
korosztályból került ki a lekérdezettek közel fele (49,5 %), az 51-65 évesek pedig az
elért vállalkozások közel negyedét alkották (24,3 %). A 35 éven aluliak aránya 18,7 %
volt, míg az idősek aránya 7,5 %.
Gazdasági szektortól függetlenül az elért vállalkozások 94,4 %-a szolgáltatásokat
nyújt, és csak 5,6 %-a vesz részt közvetlenül a termelésben.
A vállalkozások megadhatták azokat a fő tevékenységeket, amelyet végeznek (max.
3 tevékenység). A válaszok széles spektrumából kiemelkedett a szálláshelyszolgáltatás, falusi szállás-szolgáltatás (47 válasz), vendéglátás, éttermi vendéglátás,
falusi vendégasztal (21 db), helyi termék-előállítás (14 db), turizmusmarketing (9 db),
egyéb

turizmushoz

kapcsolódó

szolgáltatás

–

borturizmus,

túraszervezés,

idegenvezetés, turisztikai projektek (16 db). Számos cég foglalkozik projektekkel,
területfejlesztéssel, vidékfejlesztéssel (22 db), rendezvény- és programszervezéssel
(16 válasz). Fentieken kívül érkeztek válaszok az alábbi tevékenységekre is (a
teljesség igénye nélkül): festészet, kozmetika, pedikűr, manikűr, szolárium, virág,
ajándék, dekoráció, építészet, műemlék védelem, vadgazdálkodási szolgáltatás
erdészeti szolgáltatás, kutyakozmetika, gyermek játszóház, kosárfonás, ékszer
eladás, ékszerjavítás, füllyukasztás, sminktetoválás, műkörömépítés, népi szőttes
szövő. Konditerem, műszempilla építés, táska, bőráru, lakásfelszerelés, fazekas,
gyógyászati segédeszköz, diagnosztikai eszközök, eü. papucsok, táboroztatás,
nyomdai szolgáltatások, horgásztatás, gépjármű eredetiségvizsgálat, fuvarozás,
biogazdálkodás,

oktatás,

tervezés,

távközlés,

környezetvédelmi

tanácsadás,

cukrászműhely üzemeltetése, és számos, a kereskedelmi ágazatokhoz kapcsolódó
tevékenységek.
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1. ábra: Az elért vállalkozások száma és aránya gazdasági szektorok szerint (Google, saját szerk.)

A lekérdezett vállalkozások vásárlóinak 90,7 %-a végfelhasználó (97 válasz), 9,3 %-a
viszonteladó (10 válasz). A vállalkozások 88,8 %-a nem végez export tevékenységet,
10,3 %-a szomszédos országokba is értékesít, és 1 cég van, aki értékesítési
tevékenységeit Európában végzi.
A 2. ábra mutatja, hogy a térségi vállalkozások vásárlói honnét érkeznek. Mivel több
választ is adhattak a kérdésre, ezért érvényes következtetést csak a válaszok számára
és arányára tudunk megadni.
A turizmus kiemelt szerepét mutatja, hogy a legtöbb válasz a vásárlói körre egész
Magyarország és a szomszédos országok (42,1 %), ill. egész Magyarország (29 %).

2. ábra: Az elért vállalkozások vásárlóinak lakóhely szerinti lehatárolása (Google, saját szerkesztés)

A kérdőív második része az online kedvezményrendszer elterjesztéséhez szükséges
adottságokat, lehetőségeket, kompetenciákat vizsgálta. A 2013-as helyzetképhez
képest itt már óriási az elmozdulás, a vállalkozások 73,8 %-a nagyon fontosnak tartja
a vállalkozása életében az internet-használatot, 15,9 %-a pedig eléggé fontosnak.
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3. ábra: Internet-használat fontossága a célcsoport körében (Google, saját szerkesztés)

Válaszadóink szerint a vásárlóik körében még nem ennyire fontos az internetes
vásárlási lehetőség; 33,6 %-uk nagyon fontosnak érezte, 29,9 % eléggé fontosnak, de
itt még jelentős azok aránya (22,4 %), akik szerint vevőinek kevésbé fontos, 14 %
számára pedig egyáltalán nem fontos az internetes vásárlási lehetőség.
A 107 válaszadó 68,2 %-ának van saját honlapja (73 honlap), 77 válaszoló alapján
ennek 26 %-a kevesebb mint 1 éve lett frissítve, 51,9 %-a 1-3 éve, és 22,1 %-a több
mint 3 éve. 81 válasz szerint a 73 honlap 56,8 %-a mobilkészülékre is optimalizált
(reszponzív). 79 vállalkozásból 7,6 %-uk rendelkezik webáruházzal, 46,8 % e-mailben
és telefonon vesz fel rendelést, 45,6 % nem végez honlapon keresztül értékesítést.
98 vállalkozásból 35 értékesít rendszeresen 3. fél által nyújtott felületen (gyűjtőwebáruházak, szallas.hu, booking.com) keresztül, 9 vállalkozás pedig néha. A
szolgáltatások igénybe vevői jellemzően a turisztikai vállalkozások közül kerülnek ki.
A gyűjtő-portálok használatának további terjedése várható, de a személyre szabott
szolgáltatásokat nyújtók bevonása helyben valósulhat meg.
Kiszállítási tevékenységet (saját eszközzel, vagy 3. félen keresztül) a projekttérségben
jelenleg még a cégek kis hányada végez (19,6 %), a CC2 projekt ebben is áttörést
hozhat (online kedvezményrendszer mellett helyi termék webshop).
A legfontosabb értékesítési csatornák (vállalkozásonként max. 3 volt megadható)
között a telefonos (75 db, 70,1 %) és az e-mailes (74 db, 69,2 %) is megelőzte már a
személyes értékesítést/bolti kiszolgálást (52 db, 48,6 %). A saját weboldalon történő
értékesítés (44 db, 41,1 %) még fontosabb, mint az egyes gyűjtőportálok (38 db,35,5
%) használata. A booking.com, szalas.hu oldalakon történő értékesítés a
szálláskiadók esetében fontos csatorna, más szereplők még esetlegesen vonnak be
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3. szereplőt. Meglepő, hogy az értékesítési csatornák között a közösségi médiának
még elhanyagolható a szerepe.

Értékesítési csatornák
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E-mail
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4. ábra: Értékesítési csatornák a vállalkozások körében (Google, saját szerkesztés)

A bevont vállalkozások között kevesen vannak (25 db, 23,4 %), ahol nincs lehetőség
a termék/szolgáltatás értékelésére. Amíg az értékesítésben még nincs szerepe a
közösségi médiának, addig a véleményezésben ez dominál (59 db, 55,1%). A
szálláskiadók körében meghatározó véleményvezér a gyűjtőportál (43 db, 40,2%). A
saját weboldal szerepe az értékelésben még nem terjedt el, csak a válaszadók 20,6%
jelezte, hogy ebben a formában is lehetősége van a fogyasztónak az értékesítésben.
A vásárlói vélemények figyelemmel kísérése, azok megválaszolása szinte minden
vállalkozás számára fontos.

5. ábra: Vásárlói véleményekre adott reakciók (Google, saját szerkesztés)
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Az elért 107 vállalkozás 21,5 %-a rendszeresen, 27,1 %-a gyakran hirdet, és ad
kedvezményeket. A vállalkozások 35,5 %-ánál ritkán érhetők el akciók. A bevont cégek
kis hányada (15,9 %) olyan, aki nem hirdet és/vagy nem ad kedvezményt.
A hirdető, és kedvezményeket adó cégek meghatározó hányada (63 db, 58,9%) a
közösségi médiában juttatja el információit vevőinek, a személyesen kiküldött e-mail
(35 db, 32,7 %), és a találkozások során történő személyes figyelemfelhívásnak (34
db, 31,8 %), és a hírleveleknek (26 db, 24,3 %) is fontos szerepe van. Trendfordulót
mutat, hogy csökken a hirdetési újságok, a helyi média, és különösen az országos
média szerepe az értékesítésben (l. 6. ábra).

Értékesítési csatornák használata
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6. ábra: Hirdetési felületek, akciók értékesítési csatornái (Google, saját szerkesztés)

Egy kedvezményrendszer hatékony működéséhez fontos, hogy a vásárlók
rendszeresen értesüljenek adott vállalkozás tevékenységeiről, amelynek egyik
hatékony eszköze lehet egy rendszeresen kiküldött hírlevél. Az akciók meghirdetési
csatornái között nem túl gyakori a hírlevélküldés módjaira is rákérdeztünk, ez alapján
a 107 vállalkozás 21,5%-a saját weboldalán működtetett hírlevélküldő rendszeren
keresztül éri el a fogyasztókat, 10,3 % a levelezőrendszeréből manuálisan küld ki
hírleveleket saját címlistáira, és csak 4,6 %-uk küld be ajánlatairól, akcióiról, új
termékeiről

információkat

3.

fél

által

üzemeltetett

rendszerekhez.

A

kedvezményrendszerről elérhető felület sokat segíthet az ügyfél-elérésekben, de
ennek rendszeressé tétele komoly kihívást fog jelenteni a kedvezményrendszert
üzemeltető szervezetnek.
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A 7. ábra mutat rá, hogy a kérdőívezésbe bevont vállalkozások vásárlói/vendégei
döntő részben visszatérő fogyasztók, ezért a kedvezményrendszer kialakítása során
különös

figyelmet

kell

szentelni

az

ügyfélhűség-rendszerek,

bónuszpontok

alkalmazására. Meglepő, hogy a válaszok alapján a szállásadók esetében is ilyen
mértékű a visszatérő vendégek aránya.

7. ábra: Ügyfélhűség, visszatérő vendégek (Google, saját szerkesztés)

A vállalkozások 52,3 %-a (56 válasz) van információja személyes tapasztalatok,
ismertség alapján a vásárlóiról (nemi, korosztályi megoszlás, lakhely, stb),
rendszeresen figyelemmel kíséri vevőit 35,5 %, nincs információja, vagy nincs
szüksége információra a vállalkozók 19,6 %-ának.
Az

online

kedvezményrendszer

elterjesztésben

kiemelt

szerepe

van

a

mobiltelefonoknak/okostelefonoknak, ezért egy kérdéscsoport ezek elterjedésével,
használatával foglalkozik.
A 107 válaszadóból 72-nek van Android rendszerű telefonja (67,3%9, 35-nek iPhone
telefonja (32,7%), és 5 személynek, szervezetnek nincs okostelefonja. Az átfedések
alapján 5 olyan kliens volt, akinek mindkét típusú mobiltelefon is rendelkezésre áll.
Az okostelefonok 25,5 %-át kevesebb, mint 1 éve vásárolták, 53,9 %-a 1-3 éves, míg
20,6 %-a 3 évnél idősebb (itt már lehet a kedvezményrendszernek használati korláta).
Az okostelefon-használat (8. ábra) alapján azoknak, akik kapcsolódni kívánnak a
fejlesztett online kedvezményrendszerhez, várhatóan nem lesz gondja az alkalmazott
megoldások használatával. Az okostelefonnal rendelkezők közül 101 fő válaszolt arra,
hogy milyen célokra használja a telefonját. Közülük mindenki telefonálásra, 91 fő
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fotózásra is. Jellemző tevékenység a böngészés, internetes oldalak felkeresése (87
db), a navigáció használata (69 db), az internetes vásárlás (48 db).

Mire használja okostelefonját (minden tevékenység)
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Fotózás
Internetes oldalak felkeresése
Navigáció
Internetes vásárlás
Zenehallgatás
Bankkártya helyettesítő fizetés
Játék
Filmnézés
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91
87
69
48
22
19
9
6
0

20

40

60

80

100

120

Válasz (db)

8. ábra: Okostelefon-használat (Google, saját szerkesztés)

Elterjedt a vállalkozások körében az okostelefonos alkalmazások (applikációk)
használata. A 100 beérkezett válasz alapján 38 szervezet sok alkalmazást töltött már
le, 54 vállalkozás már töltött le applikációt, de csak néhányat, 7 vállalkozás még nem
használt okostelefonján alkalmazást, és 1 válaszoló nem tudja, hogy mi az applikáció.
Kevésbé elterjedt a QR-kód olvasó használata (9. ábra).

9. ábra: QR-kód használat okostelefonon (Google, saját szerkesztés)

A saját telefonhasználat mellett felmértük, hogy a vállalkozások hogyan vélekednek
vásárlóik okostelefon-használatáról. A 107 válaszoló 16,8 %-a szerint minden vevőnek
van okostelefonja, 68,2 % véli úgy, hogy a túlnyomó többségnek van, 11,2 % szerint a
többségnek van, míg 3,8 % úgy gondolja, hogy legalább a felének van.
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Rákérdeztünk,

hogy

az

érintetett

vállalkozásoknál

működik-e

bármilyen

kedvezményrendszer (folyamatosan, időszakonként, elköltött vásárlás százalékában).
A kérdésre mindenki válaszolt, de a többség ilyet nem használ (66 válasz, 61,7%). 39
szervezet (36,4 %) a kedvezményrendszerét saját maga működteti, míg 4 vállalkozás
(3,7 %) más kedvezményrendszerekhez kapcsolódik.
A kedvezmények nyilvántartását 45 válasz alapján füzetben vezetik (26 db, 57,8 %),
minden más lehetőségre 1-2 válasz érkezett (papíralapú kártya, plasztikkártya, ekártya, front office, személyes kapcsolat, stb).
A vásárlói akciók esetében az egyes vállalkozások eltérő mértékű kedvezményt adnak
(10. ábra), a kedvezmény mértéke jellemzően nem éri el a 15 %-ot (87,8 %).

10. ábra: Nyújtott kedvezmények mértéke %-ban (Google, saját szerkesztés)

A City Cooperation projekt keretében bevezetett online kedvezményrendszerről a
kérdőívet kitöltők több mint fele úgy gondolja, hogy a kártya élénkítheti, vagy
jelentősen élénkítheti a forgalmát, míg köze 50 % szerint nem, vagy csak kismértékben
járul hozzá a forgalomnöveléshez (l. 11. ábra).

11. ábra: CC2 kedvezményrendszer hatása a forgalomra (Google, saját szerkesztés)
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A CC2 projekt keretében bevezetendő kedvezményrendszer 105 válasz alapján a
vállalkozások 62,9 %-át érdekli, ők részben az elérhetőségeiket is megadták.
A kérdőívben nem kérdeztünk rá a területiségre, de tapasztalataink alapján Lenti és
térségének vállalkozóit sikerült jó arányban elérnünk. A vasi városokból a nagyobb
turisztikai szereplőkön túl nehéz volt más szolgáltatókat megszólítanunk, míg Letenye
és Zalalövő környezetéből alig sikerült elérnünk vállalkozásokat. Ennek elsősorban
személyi okai vannak; Lenti Önkormányzata, mint projektpartner is elkötelezett az
online rendszer bevezetése mellett.
A kérdőíves felmérést követően kollégáink minden olyan vállalkozást megkerestek
telefonon, majd egyeztetést követően személyesen is, akik visszajelezték, hogy
érdekeltek a közös gondolkodásban. A már részletezett érdekek mentén jellemzően
lenti vállalkozásokkal sikerült együttműködési megállapodásokat megkötni.

4.5 CC2 projekttérség magyar oldali turisztikai potenciálja
A CC2 projektben Zala és Vas megye együttműködő városainak idegenforgalmi
helyzetét több tanulmány is elemezte (helyzetelemzések, trendtanulmányok,
branding)8, ezért jelen fejezet csak a turisztikai kártya szempontjából tekinti át a
lehetőségeket.
A 7 magyar város vonzáskörzetében a termál-, a zöld-, és aktív turizmusban vannak
fejlődési lehetőségek.
A City Cooperation projekt magyar hatásterületén a 2018-as KSH adatok alapján (12.
ábra) közel 400e vendégéjszakát regisztráltak, de az egyes városok idegenforgalmi
adatai alapján Lenti, Szentgotthárd és Körmend-Őriszentpéter környezetében
érdemes elgondolkodni turisztikai kedvezményrendszer kialakításán. Vasvár, Letenye
és Zalalövő esetében a vendégforgalmi adatok annyira alacsonyak, hogy ott önálló
kedvezményrendszer bevezetése nem lehetséges.
Állásfoglalásunk alapján a 7 város fenntarthatóan a kártyarendszert csak hálózati
összefogással lesz képes működtetni.

8

Borostyánkó...
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Járás/város
Körmend járás
Ebből Körmend
Ebből Őriszentpéter
Lenti járás
Ebből Lenti
Letenye járás
Letenye
Szentgotthárdi járás
Ebből Szentgotthárd
Vasvári járás
Vasvár
Zalalövő
7 magyar város
6 járás + Zalalövő

Vendégéjszakák száma / 2018 év
Kereskedelmi
Üzleti célú egyéb Összesen
szálláshely
szálláshely
71 516
43 273
114 789
51 439
5 667
57 106
2 234
12 362
14 596
135 586
10 893
146 479
91 618
5 730
97 348
11 817
3 931
15 748
0
0
0
97 596
12 514
110 110
89 736
7 387
97 123
436
4 931
5 367
0
3139
3139
0
1184
1184
235 027
35 469
270 496
316 951
76 726
393 677

12. ábra: Vendégéjszakák száma 2018-ban a CC2 térségben (www.ksh.hu, saját szerkesztés)

A turisztikai kártya bevezetése előtt fontos megvizsgálni az új kedvezményrendszer
határmenti dimenzióit is.
A Kelet-Stájer Élménykártya keretrendszeréhez hasonló rendszert ajánljuk a CC2
régió magyar partnerségének területén bevezetni, amelyhez a turisztikai tanulmányok
alapján rendelkezésre áll kellően nagy szálláskapacitás, a kedvezménykártyába
szállásfoglalástól függően betehető attrakció és élménycsomag, és hajlandóság az
étkezéshez kapcsolódó kedvezmények nyújtására.

4.6 A helyzetelemzés összefoglalása
A felmérés alapján az online kedvezményrendszer bevezetéséhez a szükséges
infrastruktúra rendelkezésre áll, mind a kedvezményt nyújtó vállalkozások mind a
porenciális fogyasztók körében. Elterjedt az okostelefonok használata, amelyet
számos célra használnak, adott az internetes háttér is.
A célcsoport részben ismeri a QR-kódos rendszerek használatát, de 3. félen keresztül
még nem elterjedt a kedvezményeinek promóciója, a meghirdetett akciók során
elérhető kedvezmények mértéke nem túl ambiciózus (5-15 % nem ösztönöz
fogyasztásra).
A szervezetek tevékenységei alapján a projekttérségben számos olyan szervezet
működik, amely számára fontos lehet egy jól működő kedvezménykártya. A turisztikai
szereplők

(szállásadók,

vendéglátók,

szolgáltatók),

élelmiszer-ellátók

mellett
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kereskedelmi és személyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások is érdekeltek. A
turizmusmarketingben, területfejlesztésben dolgozókkal kiegészülve a szükséges
humánerőforrások is rendelkezésre áll(hat)nak.
Nem kérdeztünk rá arra, hogy egy térségi kedvezményrendszer bevezetésének mi a
legfőbb gátja, de más, hasonló projektek tapasztalatai, illetve jelen projekt során a
vállalkozások területi elérése mutatja, hogy piacszervő (kedvezményrendszer
működtetője) nélkül e rendszerek a bevezetést követően nem fognak funkcionálni.

5 Fejlesztési célok, lehetőségek, potenciálok
5.1 CC2 kedvezménykártya kialakításának célja, lehetőségei
A kártyarendszer célja, hogy a CC2 projekttérség magyaroldali kínálatát koncentráltan,
minél szélesebb spektrumban tudja a helyi lakosok/vendégek számára felkínálni és
kedvezményesen elérhetővé tenni; termék- és marketingeszköz is egyben.
A rendszerben rögzített adatok (a kártyafelhasználók és felhasználások statisztikái)
hasznos

támpontot

szolgáltatnak

a

térséget/kártyarendszert

menedzselő

szervezetnek a kereslet és a vásárlói szokások elemzéséhez, a termékfejlesztés és a
marketing tevékenység tervezéséhez.
A már működő kedvezményrendszerek (osztrák, magyar) tapasztalatai, a kérdőíves
felmérés és a kedvezményrendszer bevezetését támogató potenciális vállalkozások
együttműködési megállapodásainak előkészítése során egyértelműen kiderült, hogy
nem tudunk olyan kedvezményeket generálni, amely egyszerre szolgálja ki az itt élőket
(városkártya) és a jellemzően 2-7 napra érkező turistákat (turizmuskártya).
A CC2 projektben fejlesztett városkártya esetében nagyon fontos volt a területiség
meghatározása is. Az egyes városokban található vállalkozások (jellemzően
szolgáltatók) száma, az általuk kínált termékek sokfélesége, és a helyben elérhető
fogyasztópiac (népesség) alapján önállóan Körmend, Lenti és Szentgotthárd esetében
van lehetőség városkártya kialakítására, és abban már indításkor is legalább 20-25
kedvezmény/vállalkozás bekapcsolására.
Lehetőség lenne a megyehatárokhoz kötve egy nyugat-zalai, és egy délnyugat-vasi
kedvezménykártya bevezetésére, de itt még identitásproblémákat látunk, ugyanúgy,
mint a 7 várost összekapcsoló mezotérség elfogadásában.
A 7 várost összefogó vásárlói kártya (kedvezmény) bevezetéséhez az egyes
önkormányzatok részéről még számos egyeztetés szükséges, de a közeljövőben a
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helyhatósági választások miatt erről már nem lehet a szükséges döntéseket
előkészíteni.
A vendégforgalmi adatok alapján CC2 turisztikai kártya bevezetésében Körmenden,
Lentiben és Szentgotthárdon érdemes gondolkodni, amely magában foglalja az egyes
járások területét (Vasi-Hegyhát – Rábamente TDM a vasvári és körmendi járás
területén, az Őrséget csak részben integrálva működik), míg a Vendvidéken a
Szentgotthárd és Térsége Turisztikai Egyesület lát el hálózatfejlesztési feladatokat. A
Lenti és Térsége Turisztikai Egyesület és a helyi Tourinform fogja össze a helyi és
térségi idegenforgalmi vállalkozásokat.
A megyék határmenti részein (érintett projektterület) nagyon erős szlovén (Lendava,
Moravske Toplice), illetve osztrák (Güssing, Bad Radkersburg) versenytársak vagy
potenciális együttműködő partnerek találhatók.
A 7 várost összefogó idegenforgalmi kártya bevezetéséhez is szükség lenne az egyes
önkormányzatok bekapcsolására.
A közbeszerzésben elnyert feladat rövid határideje, illetve a vázolt helyzet miatt a
megbízó Lenti Város Önkormányzatával abban állapodtunk meg, hogy a projekt
időszakában kifejlesztésre és bevezetésre kerül a pilot Lenti városkártya, illetve
elkészül a Lenti turisztikai kártya keretrendszere.
5.1.1 Lenticard városkártya
Közvetlen cél, hogy Lenti városára kidolgozva, a 3 zalai városban követlenül is
elérhető városkártya (city) keretrendszer biztosítson a projekttérség zalai városaiban
és vonzáskörzetüken kedvezményes vásárlási lehetőséget az itt élőknek és a térségbe
érkező, a kártya kedvezményeit igénybe venni kívánó turistáknak, illetve másik oldalról
adjon lehetőséget a helyben működő termelő és szolgáltató cégeknek egy közös
megjelenésre, termékeik, kedvezményeik minél szélesebb körben történő, a GDPR
szabályoknak is megfelelő promócióra.
A

Lenticard

elérhető

egyrészt

a

világhálón

keresztül

(www.lenticard.hu;

www.lenticard.eu), ahol közvetlenül is igényelhető az a QR kód, amely a vevő
beazonosítását teszi lehetővé. Közvetlenül igényelhető, szintén QR kódos formában a
kedvezményrendszerbe integrált vállalkozásoknál, az első vásárláskor.
A kártya az előzetes szándéknyilatkozatok alapján a rendszer élesítését követően 25,
többségében

lenti

vállalkozás

kedvezményeivel

indul,

okostelefonon

(illetve

interneten) keresztül működik, akinek nincs hozzáférése, az QR-kódját, és a
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kapcsolódó vonalkódos azonosító számát pdf állományban és/vagy nyomtatott
formában is átveheti.
A kártyarendszerhez a domaint a Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft., Lenti Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonú cége biztosítja, az
internetes felületet 3 év időszakában díjmentesen a Chrome-Soft Kft. adja. 3 év után
az Önkormányzat és a Chrome-Soft Kft. megkötendő új szerződése alapján, legalább
a fenntartási időszak végéig a kedvezményrendszert üzemeltetni kell.
A városkártyát éves szinten szükséges megújítani, a jelenlegi időszakot (2020.
december 31-et követően).
2019. december 31-ig a kártya adminisztrátori és marketingfeladatait a Lenti és Vidéke
Fejlesztési Ügynökség látja el, közvetlen munkatársán, Odonics Diánán keresztül.
2020-tól 3 évre Lenti Város Önkormányzata a választást követően, de legkésőbb 2019.
november 30-ig kiválasztja és megbízza a kártyarendszer üzemeltetőjét (szervezeti,
személyi felelősségekkel).
A Lenticard vásárlói kártya használata a bevezetéskor, és a projekt fenntartási
időszakában díjmentes a kedvezmények igénybe vevői, illetve a kedvezményt
biztosító vállalkozások számára egyaránt.
A kidolgozott keretrendszer lehetőséget biztosít a projektben résztvevő városok
számára önálló városkártya/kedvezménykártya bevezetésére. Ehhez szükséges egy
önálló domain biztosítása (pl. www.gotthardcard.hu, www.kormendkartya.eu, stb), a
Chrome-Soft Kft.-vel kártyahasználati szerződés megkötésére, és a kifejlesztett
városkártya folyamatos működtetésére és promóciójára.
Az

azonos

platform

és

a

közös

szolgáltató

lehetőséget

biztosít

a

kedvezményrendszerek adatainak azonos GDPR szabályok szerinte átvételére,
amelyet a kedvezményt adókkal megkötendő üzemeltetési szerződésben is rögzíteni
szükséges.
A közös platform elvén működtetett, QR kódos kedvezményrendszerünk középtávon
a 7 város vonzáskörzetében bevezethető, így a Lenticard a későbbiekben lehetőséget
biztosít a 7 magyar város és vonzáskörzete fogyasztópiacának (cca. 100e fő)
összekapcsolására, a Lenti kártyatulajdonos részére pl. Szentgotthárdon is
kedvezményes vásárlásra.
A egyes városkártyák multicard rendszerének kialakításához mindenképpen
szükséges az érintett településvezetők hozzájárulása, de ezt csak az önkormányzati
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választások (és várhatóan a projektzárás) után tudja kezdeményezni Lenti Város
Önkormányzata.
Ilyen szándék esetén a Chrome-Soft Kft. vállalja szerződéses megállapodás
elfogadását követően az egyes városok kártyarendszereihez a felület kialakítását, és
a 7 városra kiterjedő multi kártya bevezetését.
A városkártya kedvezményrendszer műszaki leírását, üzemeltetési rendszerét jelen
tanulmány fejezetei tartalmazzák.
5.1.2 Lenticard turisztikai élménykártya
A Lenticard turisztikai kártya célja a Lenti járás szállásadóinak összekapcsolásával a
vendég tartózkodási idejének növelése, a kisebb kirándulási lehetőségek fokozottabb
értékesítése, programlehetőségek összegyűjtése és közös népszerűsítése, kiemelt
figyelemmel az esős időre is, az elő és utószezon vonzerejének növelése (márc.1 –
máj. 31., ill. szept. 1– okt. 31.), illetve hosszú távon a vendégéjszakák növelése.
Közvetlen cél, hogy Lenti városára kidolgozva, a 3 zalai városban követlenül is
elérhető turizmuskártya (tourism) keretrendszer biztosítson lehetőséget a
projekttérség

zalai városaiban

és vonzáskörzetüken

a

szállásadók és

az

élményelemek összekapcsolására, a kínálat (szállás és attrakció is) közös
megjelenésre, a termékek, kedvezmények minél szélesebb körben történő, a GDPR
szabályoknak is megfelelő promócióra. Cél, hogy a térségbe érkező turista a
szálláshelyen a szoba mellett díjmentesen (szállás árába beépítetten) hozzáférjen az
attrakciókhoz, élményelemekhez, illetve kedvezményt kapjon vendéglátó helyeken.
A kártya leköveti az Osteiermark Genusscard működési elveit.
A Lenticard turisztikai kártya keretrendszere elérhető a világhálón keresztül
(www.lenticard.hu; www.lenticard.eu), de bevezetése 2020 elején várható.
Ez a kártya is működőképes lesz QR kód rendszerben, amely a vendég
beazonosítását teszi lehetővé. Közvetlenül igényelhető, és postán már a látogatást
megelőzően átvehető szintén QR kódos formában, vagy a szálláshelyeken a
bejelentkezéskor. A turizmuskártya elérhető lesz nyomtatott, plasztik lapos, QR-kódot
is tartalmazó formában is.
A kártya a rendszer élesítését követően 2020. március 1-től igénybe vehető,
okostelefonon, illetve önálló plasztik kártya formában is működőképes lesz,
érvényessége a bejelentkezéstől a kijelentkezés napjának 24 órájáig szól.
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A kártyarendszerhez a domaint a Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft., Lenti Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonú cége biztosítja.
A turizmuskártya üzemeltetését az Önkormányzat és a Chrome-Soft Kft. szabályozza
a későbbiekben.
A Lenticard turisztikai kártya bevezetésével javasolt a Lenti és Térsége Turisztikai
Egyesületet, a Tourinform Irodát üzemeltető Gyógyhelyünk Lenti Közalapítványt és a
Lenti és Vidéke Fejlesztési Ügynökséget felelősségi körök kijelölésével és határidők
megszabásával megbízni (üzleti terv kidolgozása, toborzás, majdani üzemeltetés, stb).
A Lenticard turizmuskártya használata a vendégek számára díjmentes (szállásárba
beépített), a szálláshely a kártyában nyújtott szolgáltatásokat napi szinten költségeli
(minden száláshelyre egységes formában, napi 1.000 Ft szállásdíj-többlet), a
kártyabevételt átutalja a majdani üzemeltető számára, aki a kedvezményeket igénybe
vevőkkel a használat függvényében számol el.
Lenti járás vendégéjszakáinak figyelembe vételével (135e éj/év), és a nagyobb
szállásadók csatlakozásával a szezonban – kártya működési ideje 8 hónap/év (cca.
80e Véj) a kártyával elérhető éves forgalom meghaladja a 80 millió Ft-ot, ami csak a
Gyógyfürdő

esetében

éves

szinten
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millió

Ft

(Balance

Hotelt

kivéve)

eredményezhet.
A kidolgozott keretrendszer lehetőséget biztosít a projektben résztvevő városok
számára önálló turizmuskártya bevezetésére. Ehhez szükséges egy önálló domain
biztosítása (pl. www.gotthardcard.hu, www.kormendkartya.eu, stb), a Chrome-Soft
Kft.-vel

kártyahasználati

szerződés

megkötésére,

és

a

kifejlesztett

járási

turizmuskártya folyamatos működtetésére és promóciójára.
Az

azonos

platform

és

a

közös

szolgáltató

lehetőséget

biztosít

a

kedvezményrendszerek adatainak azonos GDPR szabályok szerinte átvételére,
amelyet a kedvezményt adókkal megkötendő üzemeltetési szerződésben is rögzíteni
szükséges.
A közös platform elvén működtetett, QR kódos kedvezményrendszerünk középtávon
a 7 város vonzáskörzetében bevezethető, így a Lenticard a későbbiekben lehetőséget
biztosít a 7 magyar város és vonzáskörzete vendégeinek (cca. 400e vendégéjszaka)
összekapcsolására, a Lenti kártyatulajdonos részére pl. Szentgotthárdon is az
élménycsomagok, attrakciók igénybe vételére.
A egyes városkártyák multicard rendszerének kialakításához mindenképpen
szükséges az érintett településvezetők hozzájárulása.
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Egy

ilyen,

a

projekttérséget

összefogó

multi

kártya

lehet

az

alapja

a

Turizmustörvényben meghatározott idegenforgalmi desztinációnak, főleg a hatérmenti
szlovén kínálat integrálásával.
A turizmuskártya működési feltételeinek részletes kidolgozására, a szállásadókkal, az
attrakciók üzemeltetőivel megkötendő keretmegállapodások megkötésére, és a
majdani üzemeltetés üzleti tervének elkészítésére 3 szervezetet javasoltunk, de
célszerűnek látjuk a szervezési-működtetési feladatokkal megbízott menedzsert a
térség fő attrakciójának és szállásadójának környezetébe (Fürdő és Balace Hotel)
foglalkoztatni.
A vendégkártya kedvezményrendszer műszaki leírását, üzemeltetési rendszerét jelen
tanulmány fejezetei tartalmazzák.
A városkártya kedvezményeket biztosít, míg a turizmuskártya díjmentesen
(szálláshely árba beépítve) kínál szolgáltatásokat. A két, egymással kommunikáló
kártya ugyanarra a szolgáltatásra, termékre egy időben nem nyújt eltérő kedvezményt,
de a későbbiekben a turizmuskártya időszakosan (látogatás idejére) a városkártya
kedvezményeihez is hozzáférést biztosít.

5.2 A kedvezményt nyújtó vállalkozások
A városkártya és a turizmuskártya keretében a kedvezményt nyújtó vállalkozások
részben átfedésben vannak, de az eltérő üzemeltetési modell miatt az egy vállalkozás
által nyújtott kedvezmény kártyafüggő.
5.2.1 Városkártya keretében kedvezményt nyújtó vállalkozások
A kedvezményrendszerhez bármilyen vállalkozás csatlakozhat, aki elfogadja a
Megállapodásban rögzített elveket, és éves szinten meghatározza, hogy milyen
kedvezményt, ehhez kapcsolódóan esetleg milyen bónuszrendszert biztosít a
vevőinek.
Típus szerint lehet mikro, kis, középvállakozás, vagy akár nagyvállalat, tulajdoni forma
alapján lehet magántulajdonban, vagy köztulajdonban, esetleg közösségi tulajdonban.
Tevékenysége alapján lehet termelő és szolgáltató, ágazat szerint agrár, ipari, és
szolgáltatást nyújtó is, egy az elvárás, jól meghatározható, a fogyasztó számára
értékkel bíró kedvezményt biztosítson.
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A

Lenticard

városkártához

jelenleg

szándéknyilatkozattal

csatlakozott

vállalkozások és nyújtott kedvezmények:
Megjelenítendő név

Kedvezmények

1.

Bodó László

Január, február, március - lábápolás/pedikűr - 10%

2.

Andrea Ékszer

Érvényes ékszer javítás szolgáltatás, illetve ezüst ékszer termék
ellenértékéből 5% kedvezményt

3.

Cukorfalat

4.

GÓ-NA Szabadidő- és
Rendezvényközpont

5.

Játékszer Játékbirodalom

6.

Hubertus Fogadó

7.

Optika Szaküzlet

Szemüveg készítés szolgáltatás, illetve napszemüveg termék
ellenértékéből 10% kedvezményt

8.

Don Quijote Étterem és
Panzió

Éttermi szolgáltatás 5%

9.

Titanilla Szépségszalon

10. Napfény Szépségszalon
11. Fitt-Gym Fitness Stúdió

Aktuális árukészletből minden csütörtök 13-18 óráig 15%

Hétköznapokon 16000 Ft feletti prémium kezelésekre 10% vagy
ajándék szempilla vagy szemöldökfestés
Kozmetikai ultrahangos arc- és dekoltázskezelés 10 %
Hétfő-Péntek 9:00-14:00, szombat-vasárnap nyitvatartási időben 10 %
kedvezmény napijegyre, szoláriumra, 3000 Ft felett
táplálékkiegészítőre 10 %

12. DivatSokk Női Divatüzlet
13. Lantos Műszaki Áruház

14. Fregatt étterem

Teljes árukészlet fogyasztói árából 5 % kedvezmény. Akciós áru
készülékre nem vonatkozik, és más kedvezményekkel nem vonható
össze.
• a’la carte ételrendelés listaárából 10% engedmény
• a’la carte italrendelés listaárából 10% engedmény
• büféfőétkezés (ebéd) listaárából 10% engedmény
• a kedvezmények más kedvezménnyel nem vonható össze!

Gyógyfürdő és
Szentgyörgy Energiapark
16. Kemping
15.

• a’la carte ételrendelés listaárából 10% engedmény
• a’la carte italrendelés listaárából 10% engedmény
17. L16 Étterem és Lobby bár • büféfőétkezés (reggeli és / vagy vacsora) listaárából 10%
engedmény
• a kedvezmények más kedvezménnyel nem vonható össze!
• A Thermal Hotel Balance**** Lenti napi szobaáraiból 15%
engedmény (https://balancehotel.hu/napi-szobaarak).
18. Thermal Hotel Balance ****
• a kedvezmények más kedvezménnyel nem vonható össze, és csak
közvetlen foglalások esetén érvényes!
19. Fiori Virág, Ajándék
20. Lenti Euronics

50000 Ft-ig 5% 50000 Ft felett 3%

21. Pálfi autómosó
22. Big Ben Burger
23. Lenti Gépkölcsönző

Minden kártyatulajdonos: 10 % kedvezmény a levendulás cappuccino
árából. 10000 Ft feletti vásárlásnál ajándék amerikai palacsinta
Lentiek számára: presszó kávé árából 5% kedvezmény
Magasnyomású mosó bérbeadás termékellenértékéből 5 %

24.
25. Őrivendégház Kft
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A jelenleg javasolt kedvezmények a kedvezményrendszer teszteléséhez és
elindításához elégségesek, de néhány kivételtől eltekintve nem elég ambiciózusak
ahhoz, hogy fogyasztásra ösztönözzenek.
Egy városkártya rendszer fenntarthatósága elsősorban attól függ, hogy használói a
kártyát mennyire tekintik értéknek.
5.2.2 Lenti turizmuskártya keretében kedvezményt biztosító vállalkozások
A bevezetésre javasolt turizmuskártya hatékony működtetéséhez 4 szereplőtípus
összekapcsolása szükséges, a felsorolás Lentire érvényes (7 városra átvehető), és
nem teljeskörű, a későbbiekben jelen elv alapján összeállítandó.
Szereplő1 – kedvezményrendszer működtetője: Tourinform, Gyógyfürdő – döntés
függvénye
Szereplő2 – szálláshely, kedvezménykártya közvetlen értékesítő: Hotel Balance,
Hubertus Fogadó, Zéta Panzió, Silvanus Panzió, Denis Panzió, Gosztola Gyöngye,
Abbázia Country Club, Csicsergő Szabadidőközpont, GoNa, Bonne Chance Hotel, ...
Szereplő3 – kedvezményrendszerben 1 alkalommal díjmentes belépést biztosító:
Lenti Gyógyfürdő, Csömödéri Kisvasút, Lovászi Vasfüggöny Múzeum, Márokföldi
Kalandpark, Tölgyfaliget Szabadidőközpont, Plánder Gyűjtemény, Öveges Ház, ...
Szereplő4 – kedvezményrendszerben %-os kedvezményt nyújtó – Fregatt Étterem,
Véndiák Étterem, Don Quijote Étterem, ... Pálfi Autómosó
A mezotérségi multi-kártya legalább 50-50 db szállásadót, élményt adót, vendéglátó
helyet és egyéb szolgáltatót képes integrálni már rövid távon is.

5.3 A kedvezménykártya potenciális használói
A kártyarendszer használói is egyértelműen szegmentálhatók, a városkártya
jellemzően az itt élőket célozza, míg a turizmuskártya egyértelműen a térségben
megszállókra lesz kialakítva.
Mindkettő kínálhat turisztikai terméket, élményt, akár egy helyszínen belül is jól
lehatárolva – pl. Lenti Gyógyfürdő városkártya kedvezménye, fürdőbelépő megvétele
mellett 20 % kedvezmény a szaunapark árából, turizmuskártya – 2 éjszakás
tartózkodás esetén kártya díjában beépítve egyszeri ingyenes (alapszolgáltatásokra
vonatkozó) belépés a Fürdőbe. Mindkét kedvezmény elvárja a költést, mégis vonzó,
aki ingyen belép a strandfürdő részbe, az várhatóan megveszi a kiegészítő
élményfürdő-jegyet, stb.
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5.3.1 Lenticard városkártya használói
Lenti és vonzáskörzetének lakossága, Lenti járás közeli településeken élők, kb. 25.000
fő, ebből vonzó kedvezményekkel elérhető 10 %, egész évben elérhető,
kártyarendszert felhasználva folyamatosan marketinget célcsoport (hírlevelek, dm
üzenetek, közös megjelenés, social média).
Multi kártyarendszer területén élő lakosság, kb. 100.000 fő.
Turizmuskártya potenciális használói, 400e vendégéjszaka, kb. 150.000 vendég.
5.3.2 Lenticard turizmuskártya használói
Éves

szinten

150e

kedvezményekkel,

win

térségi

vendégéjszaka,

cca.

50.000

win

együttműködés

keretében

vendég,

rövid

vonzó

időn

belül

kártyahasználóvá tehető 50-60 % (mindenkitől megkapja ugyanazt az extrát/értéket,
kedvező áron).
Térségi multicard esetében 400.000 vendégéjszaka vendégeinek magas számával
gondolkodhatunk (amiben nem szerepel a szlovén oldal 700e vendégéjszakája).

6 Bevezetést gátló tényezők
Tanulmányunk eddigi fejezetei alapján az alábbi következtetések vonhatók le:
− Kellő számú, bevonható kedvezményt nyújtó szervezet;
− Mindkét kártyarendszer indításához elégséges potenciális fogyasztó;
− A

kedvezményrendszer

működtetéséhez

szükséges

infrastruktúra

rendelkezésre állása (okostelefon, internet sávszélesség, kifejlesztett honlap).

6.1 Bevezetést gátló tényezők beazonosítása
Ha egy kedvezményrendszert hosszú távon is fenn kívánunk tartani, akkor a
legfontosabb annak meghatározása, hogy a már évekkel ezelőtt is jelentős
vendégforgalom ellenére miért nem alakult meg Körmend kivételével desztinációs
partnerség. Ugyanilyen fontos kérdés, hogy a határmenti, különösen a szlovén-magyar
határ melletti turisztikai együttműködési projektek magas száma és összege ellenére
miért nincs közös turizmusfejlesztési ügynökség, határon átnyúló TDM, ténylegesen is
működő Európai Területi Társulás.
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A válasz ugyanebben a formában már szerepelt az Osteiermark Genusscard
leírásánál, ennek ellenére szó szerinti ismétlése rávilágít a megoldásokra, illetve
negatív kontextusba helyezve minden gátló tényező is levezethető belőle:
Ez a rendszer azért tudott Európa legtöbb vidéki térségében elterjedni, mert a mögötte
rejlő üzleti modell képes mind a vendég, mind a szolgáltató, mind a szálláshely, nem
utolsó sorban pedig a térség számára win-win helyzetet teremteni:
1. A szálláshely egyrészt képes saját szolgáltatásait a kedvezményrendszeren
keresztül elérhető partner-szolgáltatók szolgáltatásaival bővíteni, másrészt
saját vendégei számára kedvezményeket biztosítani az adott szolgáltatások
igénybevételénél.
2. A partner/elfogadóhelyi szolgáltatók a rendszer révén még abban az esetben
is magasabb árbevételt képesek realizálni, ha egyes – nem ritka – esetekben
akár a listaáraikhoz képest 30%-on adják el szolgáltatásaikat a kártyarendszer
üzemeltetőjének.
3. A turista/vendég számára az igazi előnyt sok esetben nem is csupán a
szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó árkedvezmény jelenti, hanem az
élményhez jutás, a szolgáltatás kártyával történő igénybevételének módja és
feltételei biztosítanak jelentős előnyöket. Pl. nem kell sorban állni, nem kell a
fizetéssel bajlódni, van a vendég kezében valami, ami akár egy „ajtókulcs” nyitja
azt az ajtót, amelyen keresztül, mondjuk, egy múzeumba be lehet lépni, hogy
csak a lényegesebbeket említsük.
4. A térség számára a rendszer előnyei közül a legfontosabbak:
a. Elégedetteb, élményben gazdagabb vendégek
b. A kevésbé frekvántált helyeken lévő élmények láthatóvá és elérhetővé
válnak
c. Egy pillantással átfoghatóvá válik a térség kínálati profilja
d. A kártyahasználati adatokból óriási mennyiségű és főként megbízható
adatok nyerhetőek ki mind a térség iránt megnyilvánuló turisztikai kereslet,
mind pedig a turisztikai kínálat összefüggésében
e. A turisták a kedvezményrendszert igénylik a szállásadótól, már a
bevezetést követő rövid távon belül olyan helyen szállnak meg amely ezt a
kedvezményt biztosítja, és ezáltal hozzájárul a szektor „kifehérítéséhez”.
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Egy ilyen pozícióba a Lenti Balance Hotelnek nem versenytársa a GotthArt Hotel,
hanem egy közös térségi piacon az együttműködő, egymás szolgáltatásait, és a két
térséget közösen értékesítő hálózat kulcsszereplője.
A nagyobb szállodák egy ilyen rendszerben a win win szituáció nyertesei, de nem a
legnagyobb nyertesei, mert az ő áraikba automatikusan beépül az egyes térségek
kiemelt attrakciója, a termálfürdődíja, korlátlan számú belépést biztosítva. De a többi
kedvezmény esetében közel azonos extra hasznot lesz képes kitermelni, hogy a
prémiumdíjas kedvezményhez képest megemelt árainak csak töredékét kell a közös
elszámoló rendszer részévé tenni.
A kisebb szállásadók, közepes panziók „nyeresége” a vendégforgalomban lesz
elérhető, a magasabb áron kínált szobaára versenyképessé válik a közös
élménykártya révén, az eddigiekhez képest olcsóbban jut hozzá fürdőbelépőkhöz
(amit a verseny érdekében eddig is megpróbált biztosítani).
Nyertese lesz a folyamatnak a termálfürdő is, aki a kártyában 1 alkalommal olcsóbban,
akár 50 % kedvezménnyel adja az alapszolgáltatást, de ez éves szinten akár 2030.000 új vendéget is jelenthet számára, úgy hogy közben prémium szolgáltatásait is
jelentős mértékben tudja értékesíteni.
Kiemelt nyertesei lesznek a folyamatnak az eddig nem túl látogatott attrakciók,
élmények, mert a szállodák által értékesített kártyarendszerben kínált ingyenes
belépés az egyik leghatásosabb marketingeszköz.
Ahhoz, hogy egy ilyen rendszer működjön, meg kell teremteni azt win win pozíciót,
amely minden résztvevő számára nagyobb nyereséget hoz, mint amibe ennek
működtetése, fenntartása kerül.
A hasznok egyformán nem oszthatók fel, ezért meg kell találni azt az egyensúlyi
helyzetet, ami még mindenki számára nyereséget hozhat.
A rendszer felállításához meg kell találni azt a team-et, aki képes, és meg is akarja
indítani a kedvezményrendszereket, hozzá kell rendelni azt a forrást, amely az első
éves működést biztosítja.
Rövid távon lesznek olyanok, akik nem kívánnak a rendszerhez csatlakozni. Keletstájer oldalon 2 éven belül minden jelentős szállásadó elkezdte a Genusscard
értékesítését, mert a kártya „elkezdett működni”, információt adott, időt és pénzt
takarított meg. A kártya területi hatálya, és az élményt adó szolgáltatók száma évrőlévre bővül, a visszajelzések alapján a szolgáltatók a minőség irányába mozdultak el.
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6.2 Kockázatkezelés
A hivatkozott Lenti Kártya, Gotthárd Kártya életútja, a kérdőívezést követően a lenti
vállalkozói egyeztetések mutatják, hogy a kedvezményrendszer bevezetésének, a
meglévő keretrendszer, digitális infrastruktúra, vendégszámok ellenére is számos
buktatója lehet, a kártya életútját követő kockázatok egy része már most is előre
jelezhető.
Többször hivatkoztunk a közelgő önkormányzati választásra, illetve arra, hogy ezt
követően milyen egyeztetési folyamatok szükségesek.
Ahol lesz önkormányzati szándék, a vállalkozók részéről együttműködési készség,
azokkal a településekkel, térségekkel elindulhat egy közös fejlesztés, ha ez nincs meg,
akkor ott hónapok alatt megszűnhet egy ilyen rendszer, nagyobb kárt okozva, mintha
el sem kezdték volna a fejlesztést.

7 Műszaki paraméterek, rendszerterv
A fentiekben bemutatott elképzelések és koncepció alapján a rendszerrel szemben
támasztott funkcionális elvárásokra és a rendszer üzemeltetésére a következő
javaslatot tesszük:

7.1 Funkcionális célok és elvárások:
A kártyarendszer célja, hogy mind a turisztikai térség/desztináció, mind pedig a
helyben élők számára a térségben fellelhető szolgáltatások minél nagyobb körét tudja
a helyi lakosok/vendégek számára felkínálni és kedvezményesen elérhetővé tenni,
ugyanakkor a kártyafelhasználók és felhasználások adatainak statisztikái hasznos
támpontot adjanak a management-szervezetnek a kereslet és a vásárlói szokások
elemzésére.
A kártyarendszer fejlesztésekor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
● Értékesíthetőség: a kártya a lehető legtöbb módon legyen elérhető a
felhasználók számára: a rendszer támogassa az online értékesítés különböző
formáit saját- és partner-csatornákon keresztül. Nyújtson megoldást az online
megvásárolt kártyák virtuális kártyaként való felhasználására.
● Folyamatos felhasználás: a rendszer üzemelése során biztosítson folyamatos
elérhetőséget az elfogadóhelyeken, azaz a változó infrastrukturális szintén lévő
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szolgáltatóknál

is

képes

legyen

biztosítani

az

elektronikus

leolvasást/kártyaelfogadást/kedvezménybeváltást.
● Személyre szabott tartalmak: a kártya felhasználása adjon lehetőséget a
rendszerben a vevővel folytatott interakciók személyre szabására, amely
tovább növeli a felhasználás élmény-értékét. A személyre szabott tartalmak
megjelenítésére a rendszer további kimenetei nyújtanak lehetőséget, így a
rendszerhez kapcsolódó honlap vagy annak mobil változata
● Adatgyűjtés/nyomon követés: a rendszer adjon lehetőséget az egyes
felhasználói csoportok/szegmensek szokásainak nyomon követésére és az
adatok elemzésére

7.2 A rendszer alapfunkciói
Fentieknek megfelelően a kártyarendszer az alábbi alapfunkciókkal kell, hogy
rendelkezzen:
● Kártya értékesítés (saját és külső rendszeren)
● Virtuális kártyák generálása, kezelése
● Online értékesített kártyák
● Kártya regisztráció
● Kártya adatok módosítása
● Kártya elfogadás
● Kedvezmények kezelése (Kártyatípusonként)
● Kártyatípusok kezelése
● Kártya életciklus kezelés
● Szegmentációs adatok gyűjtése
● Kártyastatisztikák

7.3 Részletes specifikáció:
7.3.1

Kártyarendszer

7.3.1.1 Kártyatípusok kezelése
● A rendszerben tetszőleges számú kártyatípus határozható meg.
● Kártyatípusonként eltérő tartalom.
● Kártyatípusonként eltérő érvényességi idő.
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7.3.1.2 Kártyák kezelése
● Kártyastátusz automatikus állítása az alábbiak szerint:
o szabad,
o partnerhez kiadott,
o személyhez kiadott,
o aktív,
o lejárt,
o kártya érvényességének módosítása.
o kártya személytől való visszavételének lehetősége.
● Kártya egyedi azonosítóinak tárolása:
o sorszám,
o QR URL.
● Kártyatörténet rögzítése és megjelenítése.
7.3.1.3 Kártyafelhasználók regisztrációja
● A regisztráció folyamán a vendég összes szükséges adata megadható az
alábbiak szerint:
o Név
o Cím:
o Ország
o Irányítószám
o Megye
o Város
o Utca, házszám
o Telefonszám
o E-mail cím
o Születési dátum
● A regisztráció során egy kártyára több személyt is lehessen rögzíteni.
● A regisztráció során legyen megadható a kiadott kártya száma, (ami
egyértelműen meghatározza a kártya típusát is), továbbá a kártya érvényességi
ideje
● Kártyaregisztrációt végezhet:
o Adminisztrátor
o Szállás partner
o Egyéb partner
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A fenti attribútumok igény szerint legyenek tovább bővíthetőek.
7.3.1.4 Kártyafelhasználók kezelése
● A regisztrált kártyafelhasználók adatainak kezelése az alábbiak szerint
történjen:
o Regisztrációs adatok módosítása
o Kártya érvényességének módosítása
o Felhasználóhoz rendelt kártya visszavétele/cseréje.
o Felhasználó történetének megtekintése.
● Felhasználók keresése név alapján.
● Felhasználók szűrése kártya érvényessége és Kártyatípus alapján.
7.3.1.5 Kedvezmények kezelése
A rendszer a kedvezmények lehető legszélesebb spektrumát kezelje, valamint
támogassa a bónuszpontok kezelését is:
● Kedvezmény neve több nyelven
● Kedvezmény leírása több nyelven
● Kedvezményt nyújtó partner(ek) rögzítése
● Kedvezmény csoport rögzítése
● Kedvezmény típusa:
o Hagyományos kedvezmény
o Bónuszpont
● Kedvezmény mértéke
● Kedvezmény mértékének értéke:
o Összeg
o Százalék
o Bónuszpont
● Kedvezmény érvényessége
o Folyamatos
o Időszakos
o Megadott dátumtól folyamatos
o Kedvezmény a kártya érvényessége alatt hányszor használható fel
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o Kedvezmény napon belül hányszor használható fel
o Tartózkodási időhöz kötött kedvezmény (pl. csak a 3. nap után)
o Alkalomhoz kötött kedvezmény (pl. minden 3. alkalommal)
o Kedvezmény napon belüli érvényességi ideje
o Kedvezmény hét megadott napjaira vetített érvényessége
o Kedvezmény webes megjelenésének beállítása
o Kép rögzítése kedvezményhez.
o Kedvezmények módosítása
o Kedvezmények archiválása
A fenti attributomok igény szerint legyenek tovább bővíthetőek.
7.3.1.6 Partnerek kezelése
● A rendszer kezelje az együttműködő partnereket.
● Partner rögzítése az alábbi adatokkal történjen:
o Partner neve több nyelven
o Partner leírása több nyelven
o Partner típusa
o Partner képe
o Partner elérhetőségi adatai:
▪

Kapcsolattartó neve

▪

Telefonszám

▪

Cím

▪

E-mail cím

▪

Weboldal

o Partner megjelenik-e a weboldalon
● További szükséges funkciók:
o Partnerhez rendelt kártyák rögzítése
o Partnertől kártya visszavétel
o Partner törlése/archiválása
A fenti attribútumok igény szerint tovább bővíthetőek legyenek.
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7.3.1.7

Rendszerfelhasználók kezelése

A rendszerfelhasználók biztosítják a rendszerbe történő belépést. Ennek megfelelően
itt lehessen létrehozni a jogosultságokat, mellyel a partnerek felhasználói a megadott
funkciókhoz hozzáférhetnek. A rendszerfelhasználók esetén az alábbi adatok
legyenek megadhatók:
o Név
o E-mail cím
o Partner
o Felhasználónév
o Jelszó
o Felhasználó típus
o Jogosultsági szint
Ezen felül itt legyen lehetőség a felhasználók törlésére.
7.3.1.8 Statisztikák és kimutatások
A rendszerben a működési modellnek megfelelően az alábbi statisztikák legyenek
elkészíthetők:
● Kedvezményfelhasználási statisztikák
● Regisztrációs statisztika
● Vendégéjszaka statisztika
● Vendéglista export
A statisztikák esetén az időszakos szűrések minden esetben legyenek lehetségesek,
további speciális szűrők beállításának lehetősége legyen biztosított.
7.3.1.9 Kártyaleolvasás és kedvezmény értékesítés
A leolvasási folyamat az alábbi lépéseket követi:
1. Belépés a rendszerbe. Leolvasásra csak felhasználónévvel és jelszóval azonosított
felhasználó jogosult.
2.

Kártya leolvasása QR kód segítségével.

3.

Kártya érvényességének és elérhető kedvezményeknek lekérdezése

4.

Kedvezmények megjelenítése
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5.

Kedvezmények érvényesítése

6.

Visszaigazolás

A rendszer a leolvasási folyamatban kezelje az alábbi eseteket:
● Érvényes kártya leolvasása
o elérhető kedvezménnyel
o már felhasznált kedvezménnyel
o speciális kedvezménnyel
● Lejárt kártya leolvasása
● Érvénytelen/ismeretlen kártya leolvasása
A leolvasás az alábbi módszerekkel legyen biztosított:
● Számítógépen sorszám alapján manuális leolvasás
● Mobil eszközön QR kód leolvasás
● Mobil eszközön sorszám alapján manuális leolvasás
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8 Az üzemeltetés keretrendszere
8.1 Vendég regisztráció
A vendégeknek a kártyarendszer üzleti modelljének megfelelően legyen lehetőségük
regisztrálni on-line felületen keresztül. Emellett a kártya-partnerek szintén tudják
regisztrálni a vendégeket a rendszerbe.
Szükséges adatok lehetnek:
● Név
● Születési dátum
● Email
● Telefonszám
● Cím
● Kér-e hírlevelet
● Családtagok:
○ Név
○ Születési év
○ Email
A rendszerben kártyarendszerenként eltérőek lehetnek az adatok, így a fenti
felsoroláson felül legyen lehetőség további mezők elhelyezésére és a kötelező mezők
definiálására, illetve a kártyarendszer üzleti modelljétől függően akár adatok
megadása nélkül is igénybe vehetőek legyenek a kártyák (pl. megvásárolható kártyák
esetén).
Amennyiben a regisztrálni kívánt vendég több adata is megegyezik a rendszerben már
szereplő felhasználóval, úgy a rendszer a duplikációk elkerülése érdekében jelölje
meg az egyező adatokat és kínálja fel a már rögzített felhasználó alkalmazását. A
rendszerben legyen elérhető egy könnyített regisztrációs felület is, amivel a partner fel
tud venni egy vendéget minden adata nélkül, hogy gyorsan kártyát tudjon adni neki.
Ezt a funkciót elsősorban nagy forgalmú kártyakibocsátóknál alkalmazzuk.
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8.2 Kártyatípus
A rendszerben számos kártyatípust lehessen tárolni, melyek lehetővé teszik a
típusonként

eltérő

tartalom

és

érvényességi

idő

alkalmazását,

sőt

akár

kártyatípusonként eltérő üzleti modell alkalmazását is (megvásárolható, és első
használattól fix ideig érvényes kártya, regisztrációhoz kötött, és a tartózkodás
hosszától függő érvényességgel rendelkező kártya, stb.)

8.3 Kártya/Virtuális kártya
A rendszerben a kártya az azonosítás eszköze, mellyel a vendég igénybe tudja venni
a kedvezményeket. A kártya lehet papír alapú kártya, plasztik kártya, csippel
rendelkező egyéb eszköz (karóra, kulcstartó, NFC tag stb.) vagy virtuális kártya.
Az elfogadóhelyen a kártyák leolvasásával lehet érvényesíteni a kedvezményeket,
illetve hűségpontokat jóváírni vagy beváltani.
Minden kártya egy kártyatípusba tartozik és a kedvezmények a típus alapján
elérhetőek, továbbá kártyatípusonként eltérő logika alapján lehet a hűségpontokat
gyűjteni (pl. normál kártyával egységnyi hűségpontot kap a vendég, míg kiemelt
kártyával dupla egységnyi hűségpont kapható). A kártyának mindig van egy
tulajdonosa, akit az üzleti modellnek megfelelően lehet akár nevesíteni is, illetve ezen
felül lehet hozzá további személyeket is hozzárendelni, így egy családnak elegendő
lehet egy kártya.
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A rendszernek továbbfejleszthetőnek kell lennie mikrocsippel ellátott plasztikkártyarendszer irányában. Ebben az esetben on-line vásárolt kártyák/voucher-ek a beváltó
pontokon legyenek átválthatóak plasztik kártyára.
Itt a kártya jellemzői lehetnek:
● Kártyaszám
● Kártyatípus
● NFC ID
● QR ID
● Vonalkód
● Kártyatulajdonos (Vendég, mely egy időben csak egy vendég lehet, de a kártya
érvényességének lejárta után a kártya visszavehető és újra kiosztható új
felhasználónak)
● Korábbi kártyatulajdonosok
● Kártya kiadásának alapját képező voucherszám
● Kártya státusza (aktív, lejárt, elveszett, ellopott, stb.)

8.4 Kártya vásárlás/igénylés
A vendég a kártyarendszer üzleti modelljének megfelelően különböző módokon
juthasson hozzá a kártyához, így:
● online vásárlással,
● helyszíni vásárlással regisztráció nélkül,
● helyszíni vásárlással regisztrációval.
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Ugyanakkor a vásárlás nem kell, hogy minden esetben tényleges pénzmozgást
jelentsen, hiszen egyes modellekben előfordulhat, hogy a vendég “ingyen” kapja meg
a kártyát (l. fentebb, a Kelet-Stájer Élménykártya leírását, ahol a kártya költsége a
szállásdíjba

van

beépítve).

8.5 Kedvezmények
A kedvezményeket kártyatípusokhoz kell rendelni, így minden kártya, amely az adott
típusba tartozik, rendelkezhet az adott kedvezmény-csomaggal. Egy kártyatípushoz
számos kedvezmény tartozhat. A kedvezmények csoportokba rendezhetőek, és ezek
a csoportok is hozzárendelhetőek az egyes kártyatípusokhoz. A csoporton belül a
kedvezmények tovább csoportosíthatók, és az egy szinten lévő csoportok között lehet
különböző kapcsolat (és/vagy), mellyel igény szerint lehet egymást kizáró vagy
egymást kiegészítő kedvezményeket meghatározni (például 4 múzeum közül egybe
mehet be ingyen, a többibe pedig 25 % kedvezménnyel). A kedvezmények összeg
szerint lehetnek:
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● Százalékos
● Összegszerű
Felhasználhatóság szerint lehetnek:
● Egyszer felhasználható
● Korlátozás nélkül felhasználható
● Megadott alkalommal felhasználható (pl. 5 alkalommal)
Napi gyakoriság szerint lehetnek:
● 1 nap 1-szer használható
● 1 nap X alkalommal felhasználható (pl. 1 nap alatt 2-szer mehet be a strandra)
● 1 nap korlátlanul használható
Érvényességi időn belüli gyakoriság szerint lehetnek:
● 1-szer felhasználható
● X alkalommal felhasználható (pl. az 1 hetes érvényességi időn belül 4-szer
felhasználható) (ha egy kedvezmény napi 3-szor felhasználható és az
érvényességi idő 1 hét és összesen 4-szer lehet felhasználni akkor ha az első
nap elhasználja 3-szor akkor a többi nap közül egy nap használhatja még
egyszer)
● Adott napokon konkrét idő intervallumokban használható (pl. hétfőn: 10:0012:00, szerdán: 12:00-13:00)
● Ismétlődő: egy előre beállított struktúrában ismétlődnek a kedvezmények, pl.:
első 5 nap 40% majd az 6-7. nap 100% és ez ismétlődik (8.napon megint 40%
és a 13.napon megint 100%)
● Minden x. alkalommal (pl. minden 10. alkalommal ingyen megy be)
● Szükséges adatok:
○ Megnevezés
○ Leírás
○ Kedvezmény státusza (aktív, letiltott)
○ Kártyatípusok
○ Kedvezmény csoport
○ Kapcsolat az azonos szinten lévő következő kedvezménnyel a
csoportban
○ Portálon megjelenik -e
○ Kedvezmény értéke
○ Kedvezmény típusa összeg szerint
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○ Kedvezmény típusa felhasználhatóság szerint
○ Kedvezmény típusa napi gyakoriság szerint
○ Kedvezmény típusa érvényességi időn belüli gyakoriság szerint

8.6 Kedvezmény csoportok
A kedvezmény csoportokat kártyatípusokhoz kell tudni rendelni, és minden kártya, ami
az adott típusba tartozik, kell, hogy rendelkezzen az összes, az adott csoport számára
beállított

kedvezménnyel

kártyatípushoz
csoportokba

(a

tartozhasson
rendezhetőek.

megfelelő
több
A

relációk

figyelembe

kedvezménycsoport

csoporton

belül

a

is.

A

vételével).

Egy

kedvezmények

kedvezmények

tovább

csoportosíthatók legyenek, és az egy szinten lévő csoportok között lehessen
különböző kapcsolat (és/vagy).
● Szükséges adatok:
○ Megnevezés
○ Leírás
○ Csoport státusza (aktív/letiltott)
○ Portálon megjelenik -e
○ Kártyatípusok
○ Szülő csoport
○ Kapcsolat az azonos szinten lévő következő csoporttal
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8.7 Hűségpont/bónusz
8.7.1.1 Pontszámítás
A kiadott kártyákkal a vendégeknek legyen lehetősége pontokat gyűjteni, majd a
gyűjtött pontokat felhasználni. A hűségpontok kiszámításának módszerét egyedileg
lehessen meghatározni a rendszer adminisztrációs felületén. Az adminisztrátor által
végzett beállításokból a rendszernek automatikusan ki kell számolnia, mennyi pont jár
a kártyabirtokosnak.
Pontszámítási határ típusai:
● adott összeg felett
● adott összegenként
Pontszámítási összeg típusai:
● végösszeg X%-a
● fix érték
Példa:
1000 forintonként 10 pont jár → 3500 forint végösszegnél 30 pontot kap
5000 forint felett a végösszeg 10%-a → 6000 forint végösszegnél 600 pontot kap
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8.7.1.2 Pontbeváltás
A rendszer legyen képes nyilvántartani a kártyabirtokos egyenlegét, illetve regisztráció
esetén a felhasználó számára hozzáférhetővé kell tenni az egyenleget és a pontok
történetét.
Pont felhasználásakor a rendszernek egy pont-mennyiséget kell levonnia a
felhasználó egyenlegéből.
A rendszerben legyen állítható, hogy az egyes pontgyűjtő helyeken csak egy
meghatározott partnertől származó, vagy bármely partnertől származó pontokat
lehessen felhasználni.
A pontszámítás menete partnerenként akár eltérő is lehessen.

8.8 Partnerek
A rendszerben különböző típusú partnerek kerülhessenek meghatározásra:
● kibocsátó hely: más partnernek ad ki kártyát, ezt csak ő tudja
● aktiváló pont: a kártyát a vendég számára regisztrálja
● elfogadó hely: leolvassa a kártyát, kedvezményt ad, bónuszt ad
● szálláshely: egyfajta aktiváló pont
● pontgyűjtő hely
● pontbeváltó hely
A rendszerben igény szerint további partnertípusok is legyenek definiálhatóak.
Minden partnernél egyedileg legyen beállítható, hogy a rendszerhez tartozó portálon
megjelenjen-e, illetve, hogy mely menüpontban jelenjen meg.
● A partner adatai alapértelmezésben a következő legyenek:
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○ Név*
○ Cím*
○ Leírás
○ Partner típus
○ Beváltható pontgyűjtő helyek
○ Weben megjelenik -e*
○ Aktív
○ Egy személy után fizetendő összeg éjszakánként
○ Összes szoba szám (ha szálláshely akkor kötelező)
○ Összes ágy szám (ha szálláshely akkor kötelező)
○ Adószám
○ Cégjegyzékszám
○ Telefonszám**
○ Fax
○ Mobiltelefonszám**
○ Email**
○ Földrajzi koordináták (lehessen a címből beállítani és térképen bejelölve
is)
○ Weblap
○ Adott esetben szállás foglalás URL
○ Képek
A partner adatok igény szerint további attribútumokkal legyenek bővíthetők.
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Amennyiben a partner hűségpontokat is jóváír, úgy a rendszerben legyen lehetősége
a

hűségpontok

számítási

módjának

definiálására

is.

8.9 Rendszerfelhasználók
A rendszer online adminisztrációs felületére a rendszerfelhasználók tudjanak belépni
és a saját jogosultságuknak megfelelően tudják felvinni és szerkeszteni az adatokat.
● Szükséges adatok:
○ Név
○ Felhasználónév
○ Jelszó
○ NFC kártya ID (kártyaelfogadó felületre történő egyszerű beléptetés
érdekében)
○ Egyedi jogosultságok
○ Kezelhető partnerek: Létre kell tudni hozni olyan felhasználót, aki csak
egy vagy több adott partner adatait látja és módosítja.

8.10 Felhasználó/Jogosultság csoportok
Legyenek létrehozhatóak különböző felhasználói csoportok, amikhez lehessen egyedi
jogosultságokat adni. Aki az adott csoportba tartozik, az megkapja a hozzá tartozó
jogokat. Egy felhasználó több csoportba is tartozhat.
● A csoportok főbb adatai:
○ Megnevezés
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○ Leírás
○ Jogosultságok
A rendszerben minden funkcióhoz egyedi jogosultságot lehessen kötni. A jogokat
felhasználó csoportokhoz és felhasználókhoz lehessen rendelni. Aki rendelkezik az
adott jogosultsággal, az láthatja a menüpontot és a tartalmát.

8.11 Kártyaleolvasás
A rendszerben az elfogadóhelyeknek számos módszer álljon rendelkezésére a kártyák
leolvasására, illetve a hűségpontok jóváírására és leolvasására, pl:
● Online leolvasási felületen manuális (kártyaszám) azonosítással
● Számítógéphez kapcsolt leolvasó eszközzel online felületen (QR kód olvasó,
vonalkód olvasó)
● Android vagy iOS operációs rendszerű mobil telefonnal
A leolvasást követően a rendszer ellenőrizze, hogy az adott kártya érvényes-e, illetve,
hogy mely kedvezményeket lehet vele igénybe venni. Amennyiben az elfogadóhely
hűségpontokat is kezel, úgy a leolvasási felület biztosítson lehetőséget a pontok
jóváírására és levonására, valamint az egyenleg ellenőrzésére is.

8.12 Portál
A kártyarendszerhez a rendszer automatikusan biztosítson egy reszponzív
kialakítással rendelkező honlapot, mely tartalmazza a kártyával, a partnerekkel és a
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kedvezményekkel kapcsolatos információkat. Ugyanakkor ezek a tartalmak legyenek
elérhetőek beágyazható tartalomként is, így bármilyen egyedi fejlesztésű portálba
beágyazva legyenek megjeleníthetőek a tárolt tartalmak.
A

portál

igény

szerint

tudja

biztosítani

a

kártyavásárláshoz

szükséges

kártyaregisztrációs és webshop funkciókat.

8.13 Webshop
A kártyák on-line értékesítésének támogatása érdekében a rendszer saját webshoppal
rendelkezzen, mely lehetővé teszi a rendszerben a különböző kártyatípusok
megvásárlását.
A vásárlás során legyen lehetőség regisztrációval vagy regisztráció nélküli vásárlásra,
melynek lépései az alábbiak:
● Termékek kiválasztása
● Belépés/regisztráció/regisztráció nélküli vásárlásnál adatok megadása
● Fizetési mód, (tvábbfejlesztés esetén) átvételi és szállítási mód kiválasztása
● Fizetés (külső online fizetési szolgáltató integrálásával, pl. OTP, Barion stb.)
A sikeres vásárlást követően a rendszer emailben küldje el a vendégnek az
automatikusan generált vouchert/QR-t/vonalkódt, mely virtuális kártyaként is
működhet, illetve a számlát.
A webshop vásárlásokról az adminisztrációs felületen egyedi statisztikák legyenek
lekérdezhetőek.
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8.14 Statisztikák és kimutatások
A rendszerben a működési modellnek megfelelően, alapállapotban az alábbi
statisztikák legyenek elkészíthetőek:
● Kedvezményfelhasználási statisztikák
● Regisztrációs statisztika
● Vendégéjszaka statisztika
● Vendéglista export
● Kártyavásárlási statisztikák
A statisztikák esetén az időszakos szűrések minden esetben legyenek lehetségesek,
illetve további speciális szűrők beállításának lehetősége legyen biztosított.
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8.15 Az

„8Städte”

ajándékutalvány

bevezethetőségének

és/vagy

értékesítésének lehetősége magyar városokban
Az osztrák partnerrel folytatott egyeztetések alapján előzetesen elmondhatjuk, hogy
az 8Städte ajándékutalvány árusítása a magyar városokban komoly nehézségekbe
ütközik, illetve megfordítva, a Magyarországon elhelyezkedő és a projektben érintett
térségekben,

városokban

működő

szolgáltatók

által

nyújtott

szolgáltatások

hozzáférését könnyítő és árelőnyt kínáló kedvezménykártya-rendszer értékesítésre
sem látunk komoly lehetőséget az osztrák partner oldalán.
Az osztrák partnerrel folytatott megbeszélésen a következő tények hangzottak el:
8.15.1.1

Az 8Städte utalványrendszer működését meghatározó szereplők

A 8 város tulajdonosa az 8Städte utalványrendszernek, hozzájuk érkezik be az
utalványok ára, és kincstári vagyonként kötelesek kezelni az összegeket. A
beváltatlanul maradt, kiadott utalványok árát 10 éven át meg kell őrizniük, ez alatt az
idő alatt nem férhetnek hozzá sem a fel nem használt összeghez, sem annak a
felhasználás esetén nekik járó és a működési költségek fedezését szolgáló
jutalékához, melynek összege, ahogyan a korábbiakban kifejtettük, minden 10 euro
után 15 eurocent.
Ez a tény arra ösztönzi a városokat, hogy a megfelelő marketingkommunikáció révén
minél inkább motiválják az utalványok megvásárlóit arra, hogy a kapott utalványaikat
beváltsák.
Az új utalványrendszer bevezetésével egyidőben a városok mint tulajdonosok,
közösen alapítottak egy nonprofit Kft.-t, melynek elsődleges feladata a kártyarendszer
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üzemeltetése, azaz a beérkező pénzek kezelése, a marketingkommunikáció
szervezése, a városok által jóváhagyott stratégia megvalósítása, új elfogadóhelyek
akvirálása, hogy csak a legfontosabbakat emeljük ki. A Kft.-nek saját alkalmazottja
nincs, ugyanakkor a városok az önkormányzatok dolgozói közül 5 fő munkaidejét úgy
határozták meg, hogy napi szinten tudjanak foglalkozni a rendszer üzemeltetésével.
Így tehát elérték azt, hogy külön extra bérköltségek nélkül tudják biztosítani a
kártyarendszer

menedzsmentjét,

az üzleti

modell

továbbfejlesztését,

azáltal

hatékonyan szolgálják a közösen kitűzött célt, azaz a térségben keletkező jövedelmek
egy részét a térségben tudják tartani.
8.15.1.2

Milyen

előnyei

vannak

az utalványrendszernek

a

felhasználók

(vásárlók), a vállalatok és a turisztikai szervezetek számára?
A marketing és PR tevékenység révén, melynek fő üzenete az, hogy a vásárlással a
felhasználók tulajdonképpen a térségen belül tartják a megtermelt javakat, azaz
támogatják a helyi gazdaság működését - mindamellett egyszerűsítik az ajándékozás
folyamatát. A vállalatok számára a fentiek ugyanolyan fontosak, mint az egyéni
vásárlók

számára,

ez

a

tény

ötvöződik

a

korábbiakban

már

említett

adókedvezménnyel. A vállalatok – bizonyos összeghatárig költségként leírhatják
bevételeikből az ajándékutalványok árát. A nyolc város utalvány tulajdonképpen a
városok gazdasági előmozdításának modellje a vállalkozások számára. A térségben
található turisztikai szervezetek mindegyike árulja információs irodáiban az
utalványokat. Mivel a turisztikai szervezetek fenntartásában az önkormányzatok
jelentős szerepet vállalnak, ezért az utalványok értékesítése és az abból származó
jutalék hozzájárul a szervezetek és irodáik fenntartási költségeinek fedezéséhez. A
rendszer – a fentiekből következően – azonban nem a turizmusra fókuszál, hanem a
helyi lakosság az elsődleges célcsoportja. Ezt tükrözi a turisták számára értékesített
utalványok elenyésző mennyisége a teljes értékesítéshez képest. Ugyanígy alacsony
értéket mutat az online értékesített utalványok aránya is, mivel a felhasználók a
tapasztalatok szerint szívesebben vásárolják meg a kuponokat személyesen, az
értékesítési pontokon.
A fent elmondottakból jól látható, hogy az 8Städte ajándékutalvány rendszer
elsődleges célcsoportja a helyi lakosság és a helyi vállalatok. Működési modelljét
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egyetlen gondolat hatja át: a helyben megtermelt jövedelmeket helyben tartani, ezáltal
elősegíteni a helyi gazdaság működését.
8.15.1.3

Lehetőségek a kapcsolódásra

Az elmondottakból érthetővé válhat, hogy a jelenlegi utalványok értékesítése magyar
oldalon komoly nehézségbe ütközik, hiszen a magyar térségekben keletkező
jövedelmeket irányítaná át a nem helyi gazdaságba, ami szöges ellentétben áll az
alapvető üzleti modellel, arról nem beszélve, hogy magyar térségben valószínűleg
nem fog senki olyan ajándékutalványt vásárolni, ami csak korlátozott területen váltható
be.
A másik lehetőség lenne, hogy a magyar oldalon található települések saját
városaikban is bevezetnék az utalvány-rendszert, ami tulajdonképpen az osztrák
modell kiterjesztését jelentené Magyarországra. Ennek, meglátásunk szerint több
akadálya is van:
-

a magyar adórendszer teljesen eltérő módon támogatja a dolgozói
juttatásokat, az ún. cafetéria-rendszer nem jelent ekkora kedvezményt a
magyar vállalkozások esetében

-

az egész rendszer működési feltételeit befolyásaoló adó- és ügyviteli
rendszerek oly mértékben térnek el a két országban, hogy a rendszer
magyarországi bevezetése hatalmas – valószínűleg soha meg nem térülő –
beruházást jelentene a városok számára, aminek költségeit a városok nem
fogják vállalni

-

a magyar makro- és mikrogazdasági, valamint társadalmi környezet (a
térségben működő vállalatok által megtermelt és előállított javak mennyisége,
a jövedelmek szintje, az egymás közötti bizalom, stb.) oly mértékben tér el az
osztrák lehetőségektől és adottságoktól, hogy a rendszer magyarországi
bevezetése nem lenne vonzó és méretgazdaságos a működési költségekhez
képest

8.15.1.4

Összegzés

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy az 8Städte ajándékutalvány-rendszernek
magyar oldalon sem az átvételét, sem a kiterjesztését, sem pedig az osztrák partner
által kibocsátott voucherek értékesítését nem látjuk megvalósíthatónak.
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Mivel a tervezett magyarországi településeken beindítandó rendszer üzleti logikája
(nem helyi pénz, hanem városi, illetve turisztikai kedvezményrendszer) teljes
mértékben eltér az osztrák modelltől, ezért a rendszerek közötti kommunikáció – bár
technológiailag megoldható – megvalósítását nem javasoljuk, hiszen ennek a
fejlesztésnek a várható költségvonzata mind az osztrák, mind pedig a magyar
partnernél jóval túlmutat a jelen projekt keretein. A rendszerek együttes működtetése
– a jelenlegi társadalmi és gazdasági keretek között nem biztosított.

8.16 A magyar partner által fejlesztett rendszer értékesítési lehetőségei az
osztrák partner térségében
A projekt keretein belül fejlesztett magyarországi kártyarendszer célja kettős: egyrészt
az érintett városok lakosai számára olyan vonzó kedvezményeket kínálni, ami – az
osztrák utalvány-rendszerhez hasonlóan – a térségen belül tartja a jövedelmek egy
részét, hiszen arra motiválja az ott élőket, hogy a kedvezmények igénybevételével a
térség szolgáltatóinál/termelőinél vásároljanak, másrészt a térségbe érkező turisták
számára növelje az ott-tartózkodás élmény-mennyiségét és minőségét. Mindkét
megoldás végső soron ugyanazt a célt szolgálja: mind a turisták, mind pedig a helyi
lakosok számára vonzóbbá teszi az érintett települések gazdasági, kulturális kínálatát,
egyáltalán a térségben az élet minőségét. Harmad sorban a bevezetésre kerülő
rendszer informatikai megoldásai révén – digitális kártya - a térség gazdasági szereplői
és lakossága számára hozzáférhetővé teszi azokat a digitalizáció kínálta
lehetőségeket, melyek mindeddig számukra nem vagy csak részben voltak elérhetőek,
ahogyan azt a kérdőíves felmérés eredményei is mutatják.
Fentieknek megfelelően első lépésben két kártyatípus kerül bevezetésre: egy
városkártya- és egy turisztikai kedvezménykártya-rendszer.
Mivel az elképzelések szerint mindkét típusú kártyához „ingyen” és helyben jut hozzá
a felhasznál, a projekt keretein belül a kártya klasszikus értlemben vett
„értékesítéséről” sem a városi, sem pedig a turisztikai kártyarendszer esetében nem
beszélhetünk.
Ami mindazonáltal megvalósíthatónak tűnik, az – elsősorban - a turisztikai
kártyarendszer ismertségének növelése az osztrák partner térségében. Erre a célra
kiválóan alkalmas lehet az osztrák partner térségében működő utalványrendszerhez
tartozó hálózat, mivel kommunikációs csatornáin keresztül meglehetősen sok, a
63

partner-térségben élő lakost és vállalkozást lehet elérni, ezáltal motiválva őket a
térségbe való utazás melletti döntésre. Fentieknek különösen akkor lehet fontos
szerepe, ha megértjük, hogy a kártyarendszerek általában kettős szerepet töltenek be:
önmagukban termékek és marketingkommunikációs eszközök is egyben, hiszen a
partneri hálózatukba integrált szolgáltatások és kedvezmények révén „egy pillantásra”
áttekinthetővé teszik a térség szinte teljes kínálati profilját, de azokat a kínálati
elemeket egészen biztosan átláthatóvá és elérhetőbbé teszik, amik ennek a profilnak
meghatározó elemei. Ide számítanak Lenti – mint turisztikailag meghatározó település
- esetében a fürdő, az energiapark, az egészségmegőrzéssel, gyógyítással vagy
wellness-szel kapcsolatos szolgáltatások, a helyi termékek, a gasztronómia és az aktív
turizmus kínálta lehetőségek.

8.17 Következtetések
A fent elmondottakból következik, hogy a két országban fejlesztett rendszerek mind
üzleti

logikájukban,

mind

pedig

működésükben

annyira

eltérőek,

hogy

összekapcsolásuk és/vagy kiterjesztésük jelen projekt keretei között nem javasolt. Ezt
támasztja alá működésük megismert és eltérő célrendszere, illetve az eltérő társadalmi
és gazdasági környezetből fakadó különbségek, amelyekbe ágyazottan a rendszerek
működnek.
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9 Mellékletek
9.1 Online kutatás kérdőíve
Lenti kártyarendszer kérdőív
A City Cooperation 2 projekt 24, azaz 8 osztrák, 9 szlovén és 7 magyar város
kezdeményezése. Az osztrák városok Bad Radkersburg, Fehring, Feldbach, Friedberg,
Fürstenfeld, Gleisdorf, Hartberg, Weiz. A szlovén városok Murska Sobota, Gornja Radgona,
Ptuj, Lendava, Ljutomer, Radenci, Lenart, Ormož, Beltinci. A magyar városok Letenye, Lenti,
Zalalövő, Őriszentpéter, Szentgotthárd, Körmend, Vasvár.
Lenti Város Önkormányzata a City Cooperation 2 projektben partnereivel, Szentgotthárd,
Körmend, Őriszentpéter, Vasvár, Letenye és Zalalövő Városok Önkormányzataival
együttműködve a 7 város vonzáskörzetében egy kedvezménykártyát vezet be, amelynek
célcsoportját egyrészt az itt élők, másrészt a térségbe érkező turisták alkotják.
A kedvezményrendszer célja, hogy a fent nevesített projekttérség kínálatát koncentráltan,
minél szélesebb spektrumban tudja a helyi lakosok/vendégek számára felkínálni és
kedvezményesen elérhetővé tenni.
Ahhoz, hogy ez a kártya jól szolgálja a térségi vállalkozások értékesítési lehetőségeit és minél
nagyobb vendégforgalmat generáljon, szükséges megismernünk az Önök (digitális) szokásait,
elvárásait, esetleges csatlakozási szándékát egy közös, az osztrák-szlovén-magyar
határtérségben működő kedvezményrendszerhez.
Kérjük, szánjon 10 percet arra, hogy az online kérdőív kitöltésével segíti munkánkat!
*Kötelező

1. Kérjük, adja meg életkorát! * Csak egy választ jelöljön be.
16-20
21-25
26-35
36-50
51-65
65+
2. Kérjük, adja meg nemét! * Csak egy választ jelöljön be.
Férfi
Nő
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3 Kérjük, adja meg, a gazdaság melyik szektorában tevékenykedik! * Válassza ki az összeset,
amely érvényes.
turizmus
mezőgazdaság
ipar
kereskedelem egyéb,
éspedig....
4. Azon belül milyen jellegű tevékenységet végez? * Csak egy választ jelöljön be.
szolgáltatás
termelés
5. Kérjük, jelöljön meg három fő tevékenységet, amivel foglalkozik! *

6. Vásárlói jellemzően mely szektorból kerülnek ki? * Válassza ki az összeset, amely érvényes.
viszonteladók
végfelhasználók
Egyéb:
7. Vásárlóinak túlnyomó többsége honnan érkezik? * Válassza ki az összeset, amely érvényes.
helyi lakosok
helyi lakosok és a szomszédos településekről a
megyéből
50-60 km-es körön belülről egész
Magyarországról
egész

Magyarországról

és

a

szomszédos

országokból

távolabbról
8. Végez-e export-tevékenységet? (Kérjük, akkor is jelölje meg a megfelelő választ, ha csak
szórványosan végez ilyen tevékenységet!) * Csak egy választ jelöljön be.
igen, a szomszédos országokba
igen, Európába
igen, Európán kívüli piacra
nem, nem végzek export-tevékenységet

9. Mennyire tartja fontosnak saját vállalkozása életében az internet-használatot? * Csak egy
választ jelöljön be.
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nagyon
eléggé
kevéssé
egyáltalán nem
10. Tapasztalatai szerint mennyire fontos az internetes vásárlási lehetőség az Ön vásárlói
számára? * Csak egy választ jelöljön be.
nagyon
eléggé
kevéssé
egyáltalán nem
11. Van-e saját honlapja? * Csak egy választ jelöljön be.
van
nincs
12. Mikor készült honlapjának legfrissebb változata? Csak egy választ jelöljön be.
kevesebb, mint 1 éve 1-3
éve
3 évnél régebben
13. Optimalizálva van-e honlapjának megjelenése mobilkészülékekre (reszponzív-e a honlap)?
Csak egy választ jelöljön be.
van
nincs
14. Ha van saját honlapja, végez-e értékesítést azon keresztül? Csak egy választ jelöljön be.
igen, van webáruházam
igen, email-ben, telefonon veszek fel rendelést nem,
nem végzek ilyen tevékenységet
15.
Végez-e értékesítést 3. fél által nyújtott felületen keresztül? (gyűjtő-webáruházak,
booking.com, szallas.hu, stb). Csak egy választ jelöljön be.
igen, rendszeresen
igen, de csak néha
nem, egyáltalán nem
16. Végez-e kiszállítási tevékenységet (akár saját eszközzel, akár 3. fél által nyújtott
szolgáltatással – GLS, UPS, DHL, MPL, stb.) Csak egy választ jelöljön be.
igen
nem
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17.
Kérjük, jelölje meg azt a három értékesítési csatornát, amely az Ön számára a
legfontosabb! * Válassza ki az összeset, amely érvényes.
saját webáruház
saját weboldal
személyes/bolti kiszolgálás
gyűjtő internetes portálok (booking.com, szallas.hu, stb.)
telefon
e-mail
Egyéb:
18.
Van-e lehetősége vásárlóinak online véleményezni az Ön által nyújtott szolgáltatást/
előállított terméket? * Válassza ki az összeset, amely érvényes.
igen, a közösségi médiában (Facebook, stb)
igen, a saját weboldalamon
igen, a gyűjtőportálokon (booking.com, szallas.hu, jofogas.hu, stb.)
nem, nincs ilyen lehetőség
19. Amennyiben vásárlói véleményezik szolgáltatásait, termékeit, fontosnak tartja-e
figyelemmel kísérni/megválaszolni azokat? Csak egy választ jelöljön be.
nagyon
eléggé
kevéssé
egyáltalán nem
20.

Szokott-e akciókat hirdetni és kedvezményeket adni? * Csak egy választ jelöljön be.
rendszeresen
gyakran
ritkán
egyáltalán nem

21 Amennyiben igen, milyen csatornán juttatja el az akciókról, kedvezményekről az információt
vásárlói köréhez? * Válassza ki az összeset, amely érvényes.
személyesen, ha találkozom velük
kiírom a kirakatba
hirdetési újságokban
helyi médiában (újság, tv, rádió, stb.)
országos médiában (újság, tv, rádió, stb)
közösségi médiában (Facebook, stb)
hírlevélben
személyes e-mailben
Egyéb:
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22. Használ-e bármilyen hírlevél-küldési lehetőséget? * Csak egy vállaszt jelöljön be.
igen, saját hírlevélküldő rendszer tartozik a weboldalamhoz
igen, levelezőrendszeremből manuálisan kiküldöm a saját címlistáimra
igen, rendszeresen beküldöm ajánlataimat, akcióimat, új termékről szóló információimat
3. fél által üzemeltetett rendszerekhez
nem, nem használok ilyesmit
23. Mennyire jellemző az Ön vállalkozására a visszatérő vendég/vásárló? * Csak egy választ
jelöljön be.
nagyon
eléggé
kevéssé
egyáltalán nem
24.
Van-e bővebb információja vásárlóiról (honnan jönnek, hány évesek, jellemzően
férfiak vagy nők, stb.) fogyasztási szokásairól (mennyit vásárolnak, milyen csatornán,
milyen időszakokban, stb.)? * Válassza ki az összeset, amely érvényes.
rendszeresen figyelemmel kísérem őket
személyes tapasztalatok, ismeretség alapján pontosan tudom nem,
nincs
nem, nincs, mert nincs szükségem rá
használok vevőkapcsolat-menedzsment rendszert
Egyéb:
25.

Van-e Önnek okostelefonja? * Válassza ki az összeset, amely érvényes.
igen, iPhone
igen, Androidos
nem, nincs

26 Ha van, mennyi ideje vásárolta? Soronként csak egy oválist jelöljön be.
kevesebb, mint 1 éve
1-3 éve
3 évnél régebben
27.
Ha van okostelefonja, mire használja? (Kérjük, jelöljön meg minden tevékenységet,
amire használja) Válassza ki az összeset, amely érvényes.
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telefonálásra
fotózásra
játékra
filmnézésre
zenehallgatásra
navigációra
internetes oldalak felkeresésére
internetes vásárlásra
bankkártya helyettesítő fizetésre
Egyéb:
28. Töltött-e már le úgynevezett okostelefonos applikációt/alkalmazást? Csak egy választ
jelöljön be.
igen, sokat
igen, de csak párat
nem
nem tudom, mi az
29. Használ-e telefonján úgynevezett QR-kód olvasót? Csak egy választ jelöljön be.
igen, rendszeresen
igen, de csak néha
nagyon ritkán
egyáltalán nem
nem is hallottam róla
30. Tapasztalatai szerint az ön vásárlói közül hánynak van okostelefonja? * Csak egy válasz.
mindenkinek van
a túlnyomó többségnek van
többségüknek van
a felének van
csak néhánynak van
nincs nekik
31 Működik-e az Ön vállalkozásában bármilyen kedvezményrendszer (Időszakonként vagy az
elköltött összeg után, az x-edik vásárlás után, stb. ad-e kedvezményt vásárlóinak)? *
Válassza ki az összeset, amely érvényes.
igen, saját magam működtetem
igen, más kedvezményrendszerhez vagyok partnerként csatlakozva
nem, nincs ilyen
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32. Amennyiben működik Önnél ilyen rendszer, milyen formában működik? Válassza ki az
összeset, amely érvényes
füzetben vezetem
papíralapú kártyán, tollal jelölöm
műanyag kártyát használok
elektronikus kártyát használok
Egyéb:
33. Ha szokott akciót hirdetni, jellemzően mekkora kedvezményt ad? Csak egy választ jelöljön.
5-10%
10-15 %
20 – 50 %
50 %-nál több
34.
Mit gondol arról, hogy egy újonnan létrehozott, a környékben/megyében/ szomszédos
megyékben/határon túli területekre is kiterjedő kedvezményrendszer élénkítheti-e az Ön
forgalmát? * Csak egy választ jelöljön be.
jelentősen élénkítheti
élénkítheti
kicsit élénkítheti
nem lesz számottevő az élénkülés

35.
Érdekelné e Önt a City Cooperation 2 projekt keretében bevezetendő
kedvezményrendszer? Csak egy választ jelöljön be.
Igen
Nem
36.

Amennyiben igennel válaszolt, kérjük adja meg elérhetőségét! *

37 Amennyiben megadta elérhetőségét, kérjük, személyes adatainak kezeléséhez válassza ki a
megfelelő választ: Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről: Az összegyűjtött adatokat a
City Cooperation 2 projekt keretén belül végzett tevékenységekről történő tájékoztatás céljából
kezeljük. Egyetértek azzal, hogy a szervező a City Cooperation 2 projekt nyilvántartásaiban
őrizze és használja személyes adataimat, e-mailben tájékoztatást küldjenek a City Cooperation
2 projekt tevékenységeiről. Csak egy választ jelöljön be.
igen
Nem

Üzemeltető:
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9.2 Együttműködési megállapodás-minta
LENTICARD
együttműködési megállapodás
Amely létrejött egyrészt
Cégnév : Chrome - Soft Informatikai, Kiadói és Grafikai Kft.
Székhely: 8226 Alsóőrs, Rege köz 9.
Telephely: Cégjegyzékszám: 19-09-507691
Adószám: 13306612-2-13
Képviseli: Semsei Sándor ügyvezető továbbiakban Vállalkozó (LentiCard kedvezményrendszer
készítője)
másrészt
Cégnév : ......................................................................................................................................................
Székhely: .....................................................................................................................................................
Telephely ....................................................................................................................................................
Cégjegyzékszám:.........................................................................................................................................
Adószám: ...................................................................................................................................................
Továbbiakban: Partner (LentiCard kedvezményrendszerben kártya elfogadóhelye)
Továbbiakban együttesen: Felek között.
A Felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával megállapodnak abban, hogy a
LentiCard kedvezményrendszer kialakításban az alábbiak szerint működnek együtt:
1. Az együttműködésben együttműködő félként szereplő Vállalkozó vállalja, hogy a City Cooperation
2 projekt keretében szolgáltatás megrendelése „WPT2 innovatív vásárlóerő megtartása
munkacsomag, WP kommunikáció” Online kedvezménykártya, megvalósíthatósági tanulmány
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás szerint a LentiCard elnevezésű kedvezményrendszert
Lenti Város Önkormányzatával, mint Megbízóval és a Partner(ekk)el szoros együttműködésben
valósítja meg.
2. Az együttműködésben együttműködő félként szereplő Partner ezúton kifejezi azon előzetes
szándékát, hogy a LentiCard elnevezésű kedvezménykártya-rendszerhez elfogadóhelyi partnerként
csatlakozni kíván. A csatlakozás pontos feltételeit, az általa nyújtott kedvezmények pontos körét és
mértékét a LentiCard kedvezménykártya-rendszer üzemeltetőjével később kötendő szerződésben
kerül rögzítésre.
3. Az együttműködő Felek kijelentik, hogy a program megvalósítása során rendszeresen információt
cserélnek egymással az esetleges tapasztalatokról, továbbá kijelentik, hogy a programban a legjobb
tudásuknak megfelelően közreműködnek.
A Partner hozzájárul, hogy az általa rendelkezésre bocsátott adatokat a Vállalkozó átadja Lenti Város
Önkormányzatának, aki nyilvántartásaiban őrzi és használja, továbbá a projekt végrehajtása során a
projekt előrehaladási jelentések elkészítésekor felhasználja azokat.
Jelen együttműködési megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az
irányadók. Felek jelen együttműködési megállapodást annak elolvasása és együttes értelmezése után,
mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá, az alábbi helyen és időben.
Kelt: ………………………………….., 2019. …………. hónap ……… nap
……………………………………….
Vállalkozó

……………………………………….
Partner
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