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Turisztikai desztináció menedzsment

Turizmus menedzsment
• A turisták által támasztott igények kiszolgálása mellett a 

turisztikai vállalkozások piaci törekvéseinek, 
versenyképességének segítése annak érdekében, hogy a 
desztinációban egyre komplexebben és arányosabban 
érvényesüljenek a turizmus gazdasági és társadalmi hatásai 
az ott élők jólétének növekedése érdekében.

• Fenntartható és versenyképes turizmusfejlesztés (!)
• Desztinációban gondolkodás (!)

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda

• Keszthely és környéke, a Nyugat-Balaton 
turizmusmenedzsmentje

• Keszthelyi Turisztikai Egyesület munkaszervezete

• Helyi és térségi turisztikai menedzsment (TDM) feladatok 
ellátása

Vice modell

Forrás: Lengyel, 2008



A Balaton és Keszthely turizmusának néhány aspektusa

• Keszthely életében a turizmus a jövőben is biztosan 
kiemelt szerepet fog betölteni. 

• Keszthely a Balaton többi településéhez képest egy 
nagyon eltérő karakterű történelmi város, mely 
egyediségnek hangsúlyozására a kínálati 
adottságokat, illetve a kulturális és örökségturisztikai 
tendenciákat tekintve a Festetics-örökségen kell 
nyugodnia.

Budapest & Balaton – első számú turisztikai 
célpontok
Balatoni szezonalitás – erős nyári koncentráció
Az új turizmusfejlesztési stratégia: desztinációban
gondolkodás 
Balaton kiemelt fejlesztési térség



Miért a Festetics-örökség?

• A Festeticsek neve, munkássága lépten-nyomon 
felbukkan Keszthely és környéke múltjában és jelenében 
egyaránt. Két évszázados jelenlétük során fontos 
szerepet töltöttek be a régió életében, meghatározták 
annak fejlődési irányát. 

• Hangsúly a kastélyon. A Georgikon, a Helikoni 
ünnepségek és Festetics György neve közismertebb.

• A Keszthelyen élt generációk mindegyikében 
megtalálhatók azok a személyek, akik méltók arra, hogy 
az utókor is megismerhesse őket.

• Keszthely és a Nyugat-Balaton legjelentősebb turisztikai 
attrakciói egyben a Festetics-örökség főbb elemeit is 
jelentik



Kik a Festeticsek?
• Kristóf: kastélyépítés, hitbizomány, 

kórház, gyógyszertár, könyvgyűjtés

• Pál: Mária Terézia, grófi cím, gimnázium, 
fenéki hajóüzem

• I. György: könyvtár, Helikon, Georgikon, 
alsó és középfokú iskolák, fenéki ménes
• testvérei: Imre (genetika atyja), Julianna 

(több mint Széchenyi édesanyja)

• II. Tasziló: kastély és kastélypark mai 
formája, Mary Hamilton, hercegi cím, 
lóversenyek



Festetics-örökség
Keszthelyen

• Helikon Kastélymúzeum

• Festetics-kastély parkja

• Balatoni Múzeum

• Georgikon Majortörténeti Kiállítóhely

• Festetics Imre Állatpark

• Helikoni-emlékmű, Helikon Park

• Festetics György-ülőszobra, Fő tér

• Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplom

• Festetics Mauzóleum, Szent Miklós temető

• Fenyves-allé, Szendrey Júlia-emlékszoba, Újmajor  

• Egykori ménesközpont, kiskastély, Fenékpuszta



Festetics-örökség a Nyugat-Balatonon
• Festetics-kilátó (Gyenesdiás)

• Festetics Helikon Taverna Étterem, Borászati és 
gasztronómiai Kiállítótér (Vonyarcvashegy)

• Lady Mary Hamilton pihenője, Szépkilátó (Balatongyörök)

• Csillagvár (Balatonszentgyörgy)

• Hévíz Gyógyfürdő, Festetics Fürdőház (Hévíz)

• (Festetics Pince, Cserszegtomaj)



Festetics-termékelemek
• Festetics-örökségi helyszínek gyűjtése, 

elemzése

• Festetics tematikus utak kialakítása
• Festetics túrakörök Keszthelyen
• Festetics tematikus út a Nyugat-Balatonon
• Infrastruktúra

• Útvonal bejárás támogatása

• Festetics-örökség turisztikai kártya

• Garantált programok
• Városi idegenvezetői programok
• Garantált tárlatvezetések az attrakcióhelyeken
• Éjszaki kastélylátogatás

• Rendezvények
• Helikoni Ünnepségek
• Klasszikus zenei koncertek

• Helyi termékek

• Gasztronómia és vendéglátóhelyek 
bekapcsolása

• Szálláshelyek bevonása

• „Festetics mindentudó” – Tudástár

• Tematikus csomagajánlatok

• Marketing tevékenység és monitoring



Festetics-termékelemek • Festetics-örökségi helyszínek gyűjtése, elemzése

• folyamatos gyűjtés-elemzés 

• az egyes attrakciók szolgáltatásainak 
monitoringja, értékelése

• a változások követése 

• vendégforgalmi adatok gyűjtése, elemzése

• vendégelégedettségi kutatások lefolytatása

• javaslatok megfogalmazása

• új potenciális attrakció, egykori Festetics-
helyszín – mely addig ismeretlen volt a 
turizmus számára – esetén bekapcsolási 
lehetőségének vizsgálata, javaslatok 
kidolgozása. 



Festetics-termékelemek • Festetics tematikus út

A örökségi helyszínek különböző 
szintű összekötésével egy „alap” 
Festetics tematikus út. 

Infrastruktúra - Bejárhatóság 
biztosítása

• Festetics túrakörök Keszthelyen –
gyalog, kerékpárral 
Festetics-sétakör – Alaptúra I. 

(Belváros) – gyalogos, kb. 2 óra

Nagy Keszthely-kör – kerékpáros, 
kb. 3 óra



Festetics-termékelemek • Festetics tematikus út

• Festetics tematikus út a Nyugat-
Balatonon – kerékpárral, autóval, 
tömegközlekedéssel 
alaptúra: Keszthely és közvetlen 

környéke (elsősorban családoknak), 

„élménytúra”: az alaptúra bővítve 
Balatongyörökig, illetve Hévízzel

„örökségtúra”: szinte az összes 
Festetics-emlékhelyre elkalauzol



Festetics-termékelemek • Útvonalbejárás támogatása

Az egyéni bejárás segítéségére

• GPS-alapú útvonaltervező applikáció -
könnyű és élményszerű bejárás

• audio guide - az attrakciókat bemutató 
ingyenesen/fizetős letölthető hangos 
idegenvezető eszköz/alkalmazás. 

• a kettő összekapcsolásával – látogató a 
GPS segítségével maga is 
meghatározhatja az attrakciók és a 
lehallgatás sorrendjét.



Festetics-termékelemek • Festetics turisztikai kártya

Segíti, illetve befolyásolhatja a turisták mozgását. 

Feladatok:

• A kártya alapja az örökségi helyszínek elkötelezett 
együttműködése

• Koncepció meghatározása

• Kedvezmények rendszerének kialakítása

• A kártya szoftverjével sarokpontjainak meghatározása 

• Fizetős kártya esetén a visszaosztási rendszer szisztémája és 
annak kezelése a rendszerben

• Értékesítési pontok kijelölése

• A West-Balaton Card-hoz és a tervezett egységes balatoni 
kedvezménykártyához való viszony meghatározása



Festetics-termékelemek • Garantált programok és rendezvények

Garantált programok

• Városi idegenvezetői programok
• rendszeresen meghirdetett, (létszámtól függetlenül) 

garantáltan indított program

• fix időpontokban meghirdetett városismereti túrák

• fix időpontokban meghirdetett tematikus túrák

• megrendelhető klasszikus és tematikus túrák

• Garantált tárlatvezetések az attrakcióhelyeken
A fizetős tárlatvezetések mellett fix időpontokban a 
belépőjegy ellenében ingyenes tárlatvezetések 
meghatározott időpontban. Pl. Kastélymúzeumban, 
Majormúzeumban, Balatoni Múzeumban

• Éjszaki kastélylátogatás
A tavaszi és őszi szezon programkínálatának erősítéséhez. 
A program a szálláshelyi csomagajánlatokba is beépíthető. 
Egy örökségi kártya keretében akár kedvezményes 
látogatási lehetőség is kialakítható.

Rendezvények
• Helikoni Ünnepségek turisztikai 

irányú fejlesztése
• Klasszikus zenei koncertek a 

kastélyban vagy más különleges 
helyszíneken



Festetics-termékelemek • Helyi termékek & gasztronómiai és vendéglátás

Helyi termékek

• Ajándéktárgyak kifejezetten Keszthely-
és Festetics-specifikus termékekig. 
Minőség!

• Helyi kézművesek, munkái, a környék 
termelőinek árui és borai 

• Mezőgazdasági termékek
• cserszegi fűszeres
• keszthelyi burgonyafajták sora

• Mandulás és gesztenyés termékek

Gasztronómia és vendéglátóhelyek 
bekapcsolása

• A helyi termékek bevonása a helyi 
vendéglátóhelyek kínálatába

• Étlap és itallap kínálat bővítése, a 
Festeticsekhez kapcsolódó 
fantázianevekkel. 

Pl. a Festetics Helikon Taverna 
Festetics hallevese vagy Tasziló steakje



Festetics-termékelemek • „Festetics mindentudó” – Tudástár

• Tudományos jellegű kutatómunka

• Tudásbázis létrehozása – a Festetics-örökségről, a 
város nevezetességeiről, látnivalóiról érdekes és 
értékes információkat, adatokat, különlegességeket, 
helyi legendákat, anekdotákat összegyűjtő 
információhalmaz
• segítségül szolgál az audio guide-hoz és a városnéző 

sétákhoz, 

• információbázis idegenvezetőknek

• információs anyagok, kiadványok tartalmának 
összeállításában, de 

• segítségül szolgálnak egy-egy téma feldolgozásában és 

• a városnéző séták információs anyagának összeállításában is.



Festetics-termékelemek • Marketing tevékenység és monitoring

• Jól átgondolt marketing koncepció és stratégia mely kifejezi, illetve 
alátámasztja a termék egyediségét, erősíti minőségét. 

• A Festetics-termék piacra vitelét segítő marketing keretében kialakításra 
kerül pl.
• az arculat

• elkészülnek a szükséges kiadványok (pl. séta-, kerékpáros térképek, invitatív
kiadvány, tájékoztató-, információs- és irányítótáblák, kártyafüzet),

• kommunikációs- és értékesíti csatornákon történő piacra vitel.

• A teljes termék valamennyi eleme esetében fontos a folyamatos 
monitoring, hatásvizsgálat, szükség esetén a beavatkozás, módosítás.



A termékfejlesztés célhierarchiája



A termékfejlesztésének jelentősége a térség szempontjából

• Újszerű szolgáltatások, komplex turisztikai kínálat biztosítása

• Más turisztikai termékek számára – nyári üdülés, gyógy-és 
wellness, kerékpározás és aktív kikapcsolódás, bor-és 
gasztronómia – kiegészítő termékként szolgál

• Egyedi arculat, pozitív város imázs

• Szerves része lehet a Balaton Régió kínálatának, hozzájárulva a 
Balaton Régió pozitív imázs képének kialakításához.

• A Festetics-örökség méltó ápolása

• További kutatások, bővülő ismeretek a családról

• Hagyományőrzés, hagyományok elmélyítése

• Helyi identitástudat, lokálpatriotizmus erősítése

• Kultúra, oktatás, művelődés fontosságának erősödése

• Kulturális programok körének szélesítése, kiemelt rendezvények 
meghonosítása

• Szezonalitás mérséklése, kiegyensúlyozottabb 
vállalkozási tevékenységet segítése

• További, egykori Festetics-épületek felújításának 
ösztönzése, és funkcióval való ellátása, bekapcsolása a 
turisztikai termékkínálatba

• Szorosabb együttműködések kialakítása a térség 
turizmusában érdekelt szereplők között

• Növekvő vendégéjszaka-szám és bevételek (vállalkozói 
és szolgáltatói bevételek, önkormányzati idegenforgalmi 
adóbevételek)

• Nagyobb tematikus útvonalakhoz kapcsolódás lehetősége 

• Diszkont légitársaságok bevonzása, pl. a Wizzair, általa új 
célcsoportokat is elérve ((tavaszi/őszi) városlátogató turizmus).



Az építkezés gátjai
• Az alulról történő építkezésnek nincsenek hagyományai.

• Az alulról építkezés nálunk: „barátságos együttműködés” gondolatán, míg

tőlünk nyugatra: logikus gazdasági érdekeken alapszik. 

• A gazdaságpolitika – közte a turizmuspolitika is – rövidtávon tervez

• Az önkormányzati tevékenység súlypontja

• A vállalkozások magatartása

• IFA problematikája

• Az önkormányzatokat az IFA miatt, a vállalkozásokat 

a rövid távú érdekeik miatt nehéz egy asztalhoz leültetni. 

»» A Festetics–termék sikerének kulcsa a hálózatosodás, 

amihez elsősorban településhatárok átlépése, és 

a vállalkozásoktól független, de azok által (is) működtetett 

közös szervezet is szükséges.



Köszönöm a 
figyelmet!

Szántó Éva

Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Np. Kft.

Keszthelyi Turisztikai Egyesület

8360 Keszthely, Kossuth L. u. 30.

E-mail: marketing@west-balaton.hu


