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A marketing és a turizmusmarketing fogalma, változása 

A marketing szűkebb értelemben olyan vállalati tevékenység, amely a vevők/felhasználók igényeinek 

kielégítése érdekében 

•  elemzi a piacot 

•  meghatározza az eladni kívánt termékeket és szolgáltatásokat 

•  megismerteti azokat a fogyasztókkal 

•  kialakítja az árakat 

•  megszervezi az értékesítést 

•  a lehetséges vásárlókra irányuló kommunikáción keresztül befolyásolja a fogyasztói 

magatartást. 

Tágabb értelemben a marketing a vállalat egészére kiterjedő filozófiai szemléletmód: annak folyamatos 

felismerése, hogy az üzleti tevékenység középpontja a fogyasztók hosszú távú érdeke kell, hogy legyen. 

Célja az egyensúly megteremtése.  

A marketing fogalma kiterjesztett értelemben 

• a marketinget az üzleti életen kívüli területeken is használjuk 

• kiterjed a nonprofit szervezetekre is: oktatás, vallás, politika 

• ide tartozik a jótékonysági piac is: adományozás, mecenatúra 

A marketing fejlődése: 

• Prehistorikus marketing: a marketing fogalom megjelenése előtti vevőorientáció. A marketing 

fogalma előtti időszakban a termelők közvetlenül találkoztak a vevőkkel. Majd a tömegtermelés 

megkezdődésével a nagy cégek anonim piacokra termeltek és a vevőkkel nem találkoztak személyesen. 

Hiányoztak a kommunikációs csatornák. 

• Mass marketing: kialakult a kifinomult piackutatási, marketing tervezési és vevő befolyásolási 

módszertan, ami képes volt áthidalni az anonimitás problémáit.  

• Posztmodern marketing: posztmodern szociológia alapján, felismerték, hogy a fogy.-ó 

társadalmakban az igények, az ízlések szétaprózottságára a tömegmarketing nem tud választ adni. 

• Megszemélyesítő marketing (personalization): olyan szűk csoportok amelyek igénylik a 

személyes megközelítést, a termék testre szabását. 

Turizmusmarketing fogalma 

 WTO: a marketing egy vezetés filozófia, amely a turisztikai kereslet igényeinek a kielégítését célozza 

oly módon, hogy a kutatás, előrejelzés a kiválasztás segítségével a vállalat a turisztikai terméket a 

piacra úgy juttatja el, hogy az a számára a lehető legnagyobb hasznot eredményezze. 

Krippendorf: a marketing az idegenforgalmi szervek vállalat-politikájának a helyi, regionális, nemzeti 

és nemzetközi területek magán és állami turizmuspolitikájának olyan módszeres és koordinált 

végrehajtását jelenti, amely meghatározott fogyasztói csoportok szükségleteinek lehető legjobb 

kielégítésére irányul, megfelelő nyereség elérése mellett. 

Morrison: a marketing egy állandó, több részből összevetendő folyamat, amelyen keresztül a 

turisztikai szektor kutatja, megtervezi, megvalósítja, ellenőrzi és értékeli mindazon tevékenységeket, 

amelyeknek a célja a fogyasztói igények kielégítése és a vállalat céljainak az elérése. A hatékony 

marketing megköveteli a szervezet valamennyi dolgozójának az erőfeszítését.  



Marketing nem létezett mindig. Bizonyos piaci feltétel mellett jött létre, amikor megjelent a tartós 

kereslet és kínálathiány. Tehát a marketinget a gazdasági szükségszerűség hívta létre. A marketing 

kialakulásának történelmi gyökerei a 17. századra nyúlnak vissza . 1650. Tokió, a Mitsui család 

létrehozta a világ első áruházát, melynek szlogenje: Mindent a vevő érdekében!  

Kialakulásában szerepet játszott: 

• technikai fejlődés: tömegesen jelentek meg az új termékek 

• világpiac szerepének fokozódása: minden árucikk rövid időn belül beszerezhető 

• a fogyasztók igényeinek növekedése 

• a termelő és fogyasztó messze került egymástól 

• a termelés specializálódása 

Fejlődésének szakaszai: 

Termelésközpontú korszak (kb. 1850-től) 

•  a piaci kereslet még meghaladta a kínálatot 

• az időszakot a termelési szemlélet jellemezte 

• fő cél a termelés növelése volt 

• nem igazi marketing korszak: premarketing 

Értékesítés központú/áruközpontú korszak (kb. 1920-tól) 

•  árubőség  

•  a kínálat meghaladta a keresletet 

•  kínálat orientált gazdálkodás 

•  agresszív reklám és értékesítési módszerek 

•  rendkívül erős konkurenciaharc 

Fogyasztóorientált/fogyasztásközpontú korszak (kb. 1940-től) 

• A fogyasztó a király! 

• Az igények differenciálódtak: nem lehet mindenkinek ugyanazt eladni 

• Nőtt a piacon a választék 

• piackutatás 

• Létrejött a marketingtevékenység folyamata és eszköztára 

Társadalomorientált/marketingközpontú korszak 

• előtérbe került az egészséges életmód és a társadalmilag rászorultak támogatása 

• felismerték, hogy a fogyasztói igények mindenek fölé helyezése nem mindig jó (kábítószer, 

dohányzás) 

•  a gazdasági életben fő feladat a nyereség, a fogyasztói igények és a társadalmi érdekek 

összhangja 

•  egyénre szabott kínálat kialakítása 

•  a marketingszemlélet beépül a vállalati tevékenység egész 

 

 



  



A szegmentálás folyamata, a szabadidős turizmus főbb szegmensei és jellemzői 

 

Piacszegmentáció 

A piacok vevőkből állnak, melyek több szempontból különböznek egymástól igényeik, erőforrásaik, 

földrajzi elhelyezkedésük, vásárlási attitűdjük, stb. alapján. Ezek a csoportok többnyire különböző 

terméket és/vagy marketing-mixet igényelnek.  

A piacot különböző csoportokra, vevőkre bontjuk, vagyis a piacot szegmentáljuk, amelynek lépései:  

1. Szegmentációs szempontok meghatározása, és a piac szegmentációja.  

2. A szegmentáció eredményeként megkülönböztethető piaci szegmensek jellemzőinek kialakítása.  

 

A hatékony szegmentáció követelményei:  

Hatékonyság: A szegmenseknek olyan vevőkből kell állniuk, akiknek az igényei hasonlóak, és 

különböznek más vevői csoportok igényétől.  

Mérhetőség: A szegmentáció alapjául szolgáló változóknak és a vevői profiloknak mérhetőknek kell 

lenniük.  

Nyereségesség: A megcélzott szegmensek számát úgy kell megállapítani, hogy az a legnagyobb profitot 

hozza.  

Elérhetőség: Az egy szegmensbe tartozó vevőket el kell tudni érni a marketingkommunikációs 

eszközökkel.  

Alkalmazhatóság: A differenciált stratégiát a gyakorlatban is meg kell valósítani, ennek fizikai és 

emberi-erőforrás feltételei is lehetnek.  

 

A szegmentálás alapjai a turizmusban (TASNÁDI)  

 

1. Az utazás célja (belföld-külföld, hivatás-szabadidő) szerint  

2. Motivációk, szükségletek szerint  

3. Vásárlói/felhasználói viselkedés (egy főre jutó költés, vásárlói gyakoriság, médiahasználat, stb.) 

szerint  

4. Demográfiai jellemzők szerint  

5. Geográfiai jellemzők szerint  

6. Pszichográfiai jellemzők, életstílus alapján  

 

Maga a szegmentáció alapja, hogy az áruk/szolgáltatások iránti kereslet nem egységes a fogyasztók 

körében. A szegmentáció segítségével a desztinációs menedzsment szervezetek, szolgáltatók stb. 

erőforrásaikat a legígéretesebb, legjelentősebb szegmensekre fókuszálhatják, a desztináció kínálatát a 

célcsoport igényeinek megfelelően pozícionálhatják.  

 

A célcsoportok meghatározása orientálja a szolgáltatók fejlesztéseit, és támogatja a médiaválasztást.  

A szegmensek meghatározásának legfontosabb kritériumai az alábbiak:  

• A szegmenseknek más csoportoktól jól megkülönböztethetőnek kell lenniük  

• A szegmens méretének/volumenének, valamint a DMO által elérhető szegmens 

méretének/volumenének ismertnek kell lennie;  

• Szükséges a szegmens „értékének” ismerete (például turisztikai költés), ami a pénzügyi 

megtérülést biztosítja;  

• A szegmensnek testre szabott marketingtevékenységgel elérhetőnek kell lennie;  

• A szegmensnek fenntarthatónak kell lennie.  



 

A szegmentáció két módon, „a priori” és „a posteriori” vizsgálat segítségével végezhető. Az ún. „a 

priori” jellegű vizsgálat a turisták utazási szokásaira, tevékenységeire épül, míg az „a posteriori” adatok 

arra keresik a választ, hogy kik is az utazók. A nemzeti turisztikai hivatalok, marketingszervezetek a két 

módszert általában egyidejűleg, együtt használják (1. táblázat) 

 

 
 

 

A leggyakrabban vizsgált változók :  

 

• a megvásárolni kívánt áruk és az 

igénybe venni kívánt szolgáltatások 

köre  

• a motivációk  

• a vásárlási hajlandóság  

• a termékekkel és a szolgáltatásokkal 

kapcsolatos attitűdök  

• a termék imázsa  

• a termékhűség  

• a termék- és szolgáltatáspreferenciák  

• a vásárlási és a fogyasztási szokások  

• az árérzékenység  

• a médiahasználat,  

• a demográfiai jellemzők  

• az etnikai és a társadalmi hovatartozás  

• a szakmai státusz  

• a személyes tulajdonságok  

• a pszichológiai jellemzők  

• az életstílus  

• az újdonságokra való nyitottság.  

 

 

 



 

Szegmentálási technikák 

 

Az utazás célja szerinti szegmentáció  

• Az utazás célja szerint szabadidős és/vagy üzleti céllal utazók, valamint barátokat, 

rokonokat felkeresők (VFR) különböztethetők meg.  

• Mindhárom szegmens esetében természetesen további csoportosítás, illetve az egyes 

szegmensek „keveredése”. 

• A globalizáció eredményeként azonban az ilyen jellegű utazások száma jelentősen megnőtt, 

ami a kínálati oldal figyelmét is ráirányította erre a célcsoportra.  

• A VFR szegmens: eltérő utazási szokásokkal, jellemzőkkel rendelkezik.  

 

A motiváció, mint szegmentációs változó  

A motiváció meghatározó szerepet játszik az utazások során. A motivációk lehetnek ún. push jellegűek 

(amikor például kimondottan egy attrakciót meglátogatni kel útra az utazó) vagy ún. pull jellegűek 

(amikor például a mindennapokból szeretne kiszabadulni az utazó). A látogatók motivációinak ismerete 

kiemelten fontos a desztinációk számára, a valós motivációk feltérképezése azonban nem minden 

esetben könnyű. A motivációkat az utazást megelőzően, az utazás alatt és után is lehet vizsgálni, a 

desztináció szempontjából a legeredményesebb a többféle – kvantitatív és kvalitatív – technikák 

együttes alkalmazása.  

 

Utazási szokások mint szegmentációs változó 

  

• Az utazási szokások alapján történő szegmentáció kiterjed a foglalásra, a költségekre, az 

együtt utazók számára, a felkeresett desztinációkra, az átlagos tartózkodási időre stb. Ilyen 

jellegű adatok optimális esetben határstatisztikákból, keresletfelmérésből nyerhetők, illetve 

ezekhez a felmérésekhez további kérdésekkel kapcsolódva a desztinációk 

költséghatékonyan juthatnak hozzá az információkhoz.  

• Az utazási szokások részletes ismerete támogatja a megfelelő termékfejlesztést, 

kínálatfejlesztést, továbbá segíti az alkalmazandó marketingkommunikációs eszközök 

kiválasztását is.  

 

A desztinációt első alkalommal felkeresők - szegmentációs változó 

 

• A desztinációt első alkalommal felkeresők és a visszatérő vendégek megkülönböztetésének 

létjogosultságát adja, hogy utóbbiak már jelentős mennyiségű személyes tapasztalattal, 

információval rendelkeznek.  

• A két csoport közötti különbség megmutatkozik az utazási csomagok iránti keresletben, az 

utazás alatt végzett tevékenységekben, az útvonalban és a felkeresett látnivalókban, valamint az 

igényelt információ mennyiségben és tartalmában is.  

• A visszatérő vendégek több szempontból is fontosak a desztinációk számára: egyrészt az ő 

elérésük kisebb költséggel jár, másrészt kiváló „nagykövetei” lehetnek az úti céloknak.  

 

A látogatók számára nyújtott előnyök  

 

• A látogatók számára nyújtott előnyök alapján is indokolt lehet a célcsoportok meghatározása 

(pl: egy tengerparti nyaralás, nem mindenki ugyanazt az élményt keresi)  



• A szegmentációnak ez a típusa a desztinációk számára arról szolgál információval, hogy miért 

választják az utazók azokat, illetve, hogy milyen igényeknek, elvárásoknak kell(ene) 

megfelelniük.  

• Problémát az jelenthet, hogy sokszor egymással ellentétes elvárások is megfogalmazódnak.  

 

Az utazás alatt végzett tevékenység  

• Az utazás alatt végzett tevékenységek alapján történő szegmentáció szoros kapcsolatban áll a 

döntést befolyásoló tényezőkkel, hiszen ezek célja, hogy teljesítsék az utazók elvárásait, illetve 

növeljék az utazók elégedettségét.  

• Ez a fajta szegmentáció fontos szerepet tölt be a réstermékek meghatározásában és 

fejlesztésében.  

• A módszer korlátja, hogy az utazók gyakran részt vesznek ugyan egy adott programon, de az 

nem mindig jelenti a célcsoport megkülönböztető jegyét (például nem minden múzeumlátogató 

tekinthető kulturális turistának).  

 

 

Az életstílus szerinti szegmentáció 

 

• Ez a technika a fogyasztókat, utazókat egyidejűleg több szempont szerint vizsgálja (például 

fogyasztási szokások és pszichológiai-szociális jellemzők), amelyek alapján homogén, saját 

névvel ellátott csoportokat (például „fiatal feltörekvő metropoliták”) alkot.  

• Az életstílus szegmentáció négy szinten lehetséges:  

• a teljes lakosságra vonatkozóan  

• a turisztikai fogyasztást vizsgálva, a turisztikai termékre/küldőpiacra vonatkozóan  

• az adott desztináció vendégeinek körében (pl adatbázisban szereplők).  

• Az életstílusvizsgálatok jelentőségét támasztja alá, hogy az utazás napjainkban a mindennapi 

élet része, és az egyes életstílusok megismerése a desztinációk számára is értékes 

információkkal szolgál a médiaeszközök és –üzenetek kiválasztásánál.  

 

Réspiac   

• Az ún. réspiac („niche market”) kisszámú, speciális jellemzőkkel rendelkező szegmenst takar.  

• A réspiacok jellemzően egyedi természeti adottságokon és/vagy megfontolt stratégiai 

döntéseken alapszanak.  

• A réspiacok megszólítása általában a küldőterületen (specializálódott tour operátorok, 

szervezetek, klubok stb.) történik, a desztinációk nem fektetnek jelentősebb összegeket ennek 

promóciójába.  

• A réstermékek az utazás kizárólagos célját (például golfüdülés) vagy annak egy részét – utazás 

alatt végzett tevékenységként (például lovaglás) – jelenthetik.  

• A réspiacok, réstermékek megjelenése a tömegturisztikai desztinációk revitalizációjában, 

fejlődésében kiemelt fontosságú.  

• Az első látogatók vagy a visszatérő vendégek alapú szegmentációhoz hasonlóan, a réstermékek 

iránt érdeklődők szívesen utaznak egyénileg, ami a célcsoport megszólítását nehezíti.  

 

Geo-demográfiai szegmentáció  

• A geo-demográfiai szegmentáció az életstílus szegmentációhoz hasonló, azzal a 

különbséggel, hogy a középpontba a lakóhelyet teszi, vagyis feltételezése szerint az 

ugyanazon a helyen lakók hasonló szociálisdemográfiai és fogyasztási szokásokkal 

rendelkeznek.  



• az ún. fogyasztói térképek segítségével a desztinációk hatékonyabban, a megfelelő 

marketingcsatornákon keresztül tudják megszólítani a potenciális utazókat.  

• A fogyasztói térkép hiányában a desztinációk saját adatbázisukat használhatják: például a 

postai irányítószám alapján vizsgálhatók a fő küldőterületek jellemzői.  

• Jelenleg a geo-demográfiai szegmentációt, fogyasztói térképet elsősorban a fejlett országok 

alkalmazzák a belföldi turizmus vizsgálatára.  

 

Az ár  

• Az ár számos termék, szolgáltatás is fontos befolyásoló tényező.  

• A desztinációk számára ugyanakkor az árak hangsúlyozása negatív pozícionálást is 

eredményezhet, hiszen az olcsó árakat rosszabb szolgáltatási minőséggel társítják az utazók, 

ami végül a desztináció imázsának romlásához vezet.  

• A költségek meghatározóak lehetnek a közlekedési eszköz, a szálláshely és az igénybe vett 

szolgáltatások kiválasztásakor, ugyanakkor az utazási döntésnél nem kulcstényezők.  

 

 

 

Médiafogyasztási szokások  

• A médiafogyasztási szokások ismeretével az utazók egy szűkebb csoportja hatékonya(bba)n 

szólítható meg. Bár a potenciális utazókéhoz hasonló fogyasztási szokásokkal rendelkező 

szegmensek kiválasztása egyszerűnek tűnhet (vagyis az adott médium fogyasztóinak profilját 

vizsgálja, amely megfelel a potenciális utazók profiljának), a gyakorlatban azonban nem 

megvalósítható, hiszen egyetlen média sem képes az adott szegmens teljes elérésére (vagyis a 

potenciális utazóknak csak egy része fogyasztja az adott médiumokat).  

• A médiafogyasztási szokásokalapján történő szegmentáció mellett szól ugyanakkor, hogy 

speciális forrásokat nem igényel.  

 

Internet használók  

• Az internet az utazások során egyre fontosabb szerepet tölt be, aminek eredményeként a 

világháló a szegmentációban is megjelent. Bár az internet használata egyre elterjedtebb, a 

fogyasztási szokások országonként, korcsoportonként és az ízlés függvényében jelentősen 

eltérnek.  

• Az internethasználat alapján történő szegmentáció magában foglalja az internetezési szokások 

vizsgálatát, a honlaplátogatókra vonatkozó információkat és a honlaplátogatók körében végzett 

felméréseket.  

 

Szegmentálás lépései  

1. elemzés  

2. diagnózis  

3. kiválasztás  

4. megvalósítás  

5. értékelés  

6. a szegmensek vizsgálata az eredmények függvényében, szükség esetén változtatás.  

 

A szegmentáció a célok meghatározásával kezdődik. A desztinációs marketing szervezetek sokszor túl 

általános célokat határoznak meg (például a turizmus fejlesztése), amihez nem társul konkrét 

számszerűsített cél (például vendégforgalom, költés) és időterv. A nemzeti turisztikai hivatalok esetében 

fontos továbbá megjegyezni, hogy ezen szervezeteknek kevésbé érdemes olyan szegmensek 



promóciójába fogni, amelyeket a szolgáltatók, a vállalkozói szféra is hatékonyan elér. Ehelyett az így 

felszabaduló forrásokat új, jelentős potenciállal rendelkező szegmensekbe fektethetik bele. 

 

A sikeres szegmentáció  

A sikeres szegmentáció egyik feltétele a nemzetközi turisztikai trendek ismerete. Itt nem csak a 

hagyományos fő küldőpiacok, de a jövőbeni potenciállal rendelkező küldőterületek vizsgálata is 

szükséges.  

 

A szegmentáció sikertényezői tehát az alábbiakban foglalhatók össze:  

1. A potenciális szegmensek meghatározása;  

2. A szegmensek a desztináció céljainak is megfelelnek-e;  

3. A desztináció rendelkezik-e a megfelelő árukkal/szolgáltatásokkal, hogy az igényeket kielégítse;  

4. A kiválasztott emberek/szegmensek valóban tervezik- e, hogy felkeresik a desztinációt;  

5. A motivációk, utazási/fogyasztási szokások feltérképezése;  

6. A potenciális közönség meggyőzése megfelelő és célzott marketingüzenetekkel és elosztási 

csatornákon keresztül; valamint  

7. A marketingtevékenység hatékonyságának, a szegmensre gyakorolt hatásának vizsgálata.  

 

Összességében elmondható, hogy a Nemzeti Turisztikai Hivatalok (NTO-k) leggyakrabban az életstílus 

vagy az életszakasz alapján határozzák meg a célcsoportokat, amelynek két fő változója a demográfiai 

jellemzők és az utazás célja.  

A szegmensek kiválasztásával természetesen nem ér véget a folyamat. Ezt követi a célcsoportonkénti 

marketingstratégia kialakítása és megvalósítása, valamint az eredmények értékelése (a 

hatékonyságmérés módszerének meghatározása mindig a marketingakciót megelőzően kell, hogy 

történjen) – és szükség esetén a szegmensek újragondolása.(WTO, 2007) 

 

A célcsoportok kiválasztása a desztinációk gyakorlatában  

A célcsoportok meghatározásában elsősorban a következő szempontokat veszik figyelembe: a „termék” 

elérhetősége, a szálláshelyi kapacitás, a desztináció ismertsége és imázsa, a közlekedési elérhetőség, az 

utazók rendelkezésre álló jövedelme és képzettsége, az adott szegmens piaci részesedése, a 

médiahasználati szokások, a termék összhangja az adott szegmenssel (ún. „product fit”), a területi és az 

időbeli koncentráció, a szegmens mérete és növekedési potenciálja, az érték/költés, valamint a 

látogatások száma.  

 

Pozícionálás  

A vállalati kínálat és imázs tervezésének folyamata, célja, hogy a vállalat megkülönböztetett 

versenypozíciót foglaljon el a célvásárlók tudatában. 

Ez a négy lépés magába foglalja a hihető, megkülönböztethető, releváns és átadható érték-ígéreteket a 

desztinációk számára:  

• „hagyma-hámozás”  

• a verseny színtereinek elemzése  

• az igazi kapcsolat vezetőinek meghatározása  

• bensőséges kapcsolat kialakítása a fogyasztóval  

 

  



Stratégia tervezés 

 

A stratégia olyan hosszú távú komplex és konzisztens koncepció, amely lehetővé teszi, hogy a 

vállalkozás felkészüljön a jövő várható eseményeire, kijelöli azt az irányt és utat, amelynek során a 

vállalkozás a külső környezet és a belső helyzete alapján elérheti a missziójában, a vállalati jövőképben 

és ezek alapján a stratégiai céljaiban foglaltakat. A stratégia a jövőkép eszköze. 

 

A stratégiai tervezés a stratégia megfogalmazására összpontosít, a hosszú távú célok kijelölésének és az 

ezekhez szükséges stratégiai lépések, részstratégiák és akciók tervének elkészítési folyamata. 

Önmagában nem jelenti a vállalkozás sikerességét. 

 

A stratégiai menedzsment az a komplex folyamat, amely a missziók, célok meghatározását, az 

elérésükhöz szóba jöhető stratégiai alternatívák megfogalmazását, a stratégiai döntést, a stratégia 

részleteinek kidolgozását, végrehajtási akcióinak megtervezését, valamint a végrehajtás irányítását, az 

eredmények értékelését foglalja magában a környezet mindenkori változásait visszacsatolásként 

figyelembe véve. 

 

A vízió (jövőkép) a vállalkozás által felvázolt, kívánt jövőbeni állapotot rögzíti. 

 

A misszió (küldetés) azt a képet mutatja be, amit a vállalkozás a jövőben be kíván tölteni. 

 

Az üzleti küldetés nem más, mint a szervezet alapnyilatkozata az értékrenddel és az elvárásokkal 

kapcsolatban. 

 

Vállalati szinten a stratégiák feladata a vállalati portfólió kiegyensúlyozása vagy átalakítása a vállalati 

célok elérése érdekében. Összefoglalóan a stratégia olyan összefüggő akciók együttese, amely a 

versenyelőny megszerzésére irányul, javítja a cég pozícióját és gondoskodik az erőforrások elosztásáról. 

 

A stratégia szintjei: 

• Vállalati szintű stratégia: a szervezet fő célkitűzésit és azok megvalósításának 

módszereit jelenti. A vállalkozás jövőképét, misszióját, céljait és a célok eléréséhez 

szükséges stratégiai akciókat tartalmazza. Összhangot teremt a profitszerzés 

lehetőségei között, a vállalkozás kockázatát elfogadható mértékűvé mérsékli és az 

üzletágak közötti erőforrás-elosztást szabályozza.  

• Üzleti egységek stratégiája (üzletági stratégia): az adott piacokon alkalmazott konkrét 

versenystratégiákat fogalmazza meg, megkeresve a versenyelőnyök kihasználásának 

és folyamatos fenntartásának legjobb módszereit. Elsősorban arra a kérdésre kell 

feleletet adnia, hogy mi garantálja az adott üzletág sikeres működését, hogyan kell 

cselekedni egy meghatározott versenyhelyzetben. Az üzletági – Porter szerint – lehet 

költségdiktáló, differenciáló, piaci szegmensre koncentráló. 

• Funkcionális stratégiák: a vállalati és üzletági stratégiák funkcionális területekre való 

leképzése. Az egyes funkciókkal kapcsolatos konkrét, részletes tennivalókat foglalják 

össze. A funkcionális stratégiák feladata az erőforrások hatékony felhasználásának és 

folyamatos megújításának biztosítása. Készülhet: kutatás-fejlesztés, termelés és 

szolgáltatás, emberi erőforrás gazdálkodás, marketingtevékenység, logisztika, 

pénzügy, minőségbiztosítás területeire. 



A stratégia kidolgozásánál a vállalkozásnak alapvetően két szempontot kell figyelembe venni. Az egyik 

a vállalkozás szervezeti felépítése, a másik a vállalkozási tevékenység jellemzőiből adódó stratégiai 

időtáv. 

 

Stratégiai időtáv: mekkora a vállalkozás tevékenységét érintő avulási folyamat. Milyen gyorsan avul el 

a vállalkozás terméket/szolgáltatása. Vannak-e az adott ágazatban új technológiák. Milyen 

időszakonként változik a külső környezeti feltétel és a piaci viszony, amelyben a vállalkozás a 

tevékenységét végzi. 

M. Porter versenystratégia: 

• Költségvezető stratégia: a versenytársaknál alacsonyabb költségen állítsa elő a 

terméket/szolgáltatást és ezzel növeli a piaci részesedést. 

• Megkülönböztető stratégia: a stratégiai cél, hogy a versenytársaktól különböző 

termékkel/szolgáltatással menjünk a piacra (pl.: márkanév, formatervezés → a 

fogyasztó minket azonosítson be). Ezzel növeli a piaci részesedést. 

• Piaci szegmensre összpontosító stratégia: piaci részt, szűk szegmenst uraljon a 

vállalkozás. Ezt kívánja egy termékcsoporttal megnyerni a vevőnek. 

A stratégiai tervezés folyamata: 

• A folyamat elemei egymással kölcsönös összefüggésben vannak. 

• A folyamatban külső és belső elemek szerepelnek, amelyek egymást 

befolyásolják. 

• A stratégia-alkotás a jövőkép, a misszió és a stratégiai célok, valamint a 

környezeti és társadalmi felelősség megfogalmazásával kezdődik. 

• A stratégia megvalósításában az erőforrások mellett a tudás játszik kiemelkedő 

szerepet. 

• A stratégia akciókon keresztül valósul meg: a megvalósítást, amely a szervezet 

alsó szintjein történik, a folyamatos vezetői támogatás viszi sikerre. 

 

A stratégiai tervezési folyamatnak két szintje: 

• Kreatív szint: mindazon elemek, amelyeknél a tudásnak, az eredeti gondolkodásnak, az 

új ötleteknek van nagy jelentősége (pl. a jövőkép alkotása, stratégiai célok kijelölése, 

akciók kidolgozása, akciók megvalósítása). 

• Technológiai szint: a tervezési, elemzési technikák, módszerek szerepe a mérvadó (pl. 

környezetelemzés, belső adottságok értékelése, erőforrás-elemzés). 

• A két szint élesen nem választható el egymástól, hiszen a kreatív szinten is 

használhatunk ismert módszereket, de a technológiai szinten is szükség van alkotó 

gondolkodásra. 

A stratégiai tervezés folyamatában öt fázist különböztetünk meg: 

1) Célkitűzési ciklus: (Hová akarunk eljutni?) 

- A vállalat vezetője megfogalmazza a hosszabb távú vállalati célokat és erőforrásokat. 

- Az üzleti egységek vezetői meghatározzák működésük legfontosabb jellemzőit, céljaikat. 

- A vállalat vezetője körvonalazza a vállalati portfóliót és jóváhagyja az üzleti egységek 

előzetes elképzeléseit. 

2) Stratégiakészítési ciklus: (Hogyan juthatunk oda? ) 

- A célok körvonalazása után megkezdődik a célok elérését biztosító stratégiák kidolgozása. 

- Az üzleti egységek stratégiai alternatívákat készítenek. 



- Az üzleti egységen belüli funkcionális egységek kidolgozzák a stratégiai változatokat és a 

legjobbakat elfogadásra ajánlják. 

- Az üzleti egység vezetője dönt a stratégiáról és azok erőforrásigényéről. 

- A vállalat vezetője felülvizsgálja az üzleti egységek által összeállított stratégiacsomagokat 

a vállalati portfólió tükrében, majd dönt a vállalati erőforrások előzetes elosztásáról. 

3) Operatív tervezési ciklus: (Hogyan hajtjuk végre elképzeléseinket?) 

- A vállalat vezetője utasítást ad a rövidtávú operatív tervek és az akcióprogramok 

kidolgozásának megkezdésére. 

- Az üzleti egység vezetője a funkcionális vezetőket az egységek operatív terveinek 

kidolgozására szólítja fel. 

- A funkcionális szervek vezetői a stratégiák megvalósítását célzó operatív terveket 

jóváhagyásra benyújtják az üzleti egység vezetőjéhez. 

- Az üzleti egység vezetője összeállítja az egység operatív tervét. 

- A vállalat vezetője jóváhagyja a vállalati portfólió megvalósítását célzó, rövid távú 

feladatokat tartalmazó vállalati operatív terveket és a vállalati erőforrások elosztása ebben 

a fázisban befejeződik. 

 

A stratégia az alábbi kérdésekre keresi a választ: 

• Mi a vállalkozás küldetése? 

• Milyen területen kíván tevékenykedni? 

• Milyen vevőkör, milyen igényeit szándékozik kielégíteni? 

• Milyen lényeges képességekkel kell rendelkeznie, vagy milyen képességekre kell szert tennie 

ahhoz, hogy a versenytársakkal szemben előnybe kerüljön? 

• Mivel érheti el a vevői megelégedettségét? 

• Milyen termékeket/szolgáltatásokat, továbbá milyen piacot (vevőkört) kíván megcélozni és 

milyen feladatok adódnak ebből a vállalkozás egyes funkcióira, tevékenységeire és szervezeti 

egységeire vonatkozóan? 

 

A stratégiai elemzés leggyakrabban használt módszerei: 

• SWOT analízis 

• PEST (STEP) analízis 

• Porter-féle öttényezős modell 

• Életciklus elemzés 

• Megjelenés/fontosság mátrix 

• Problémafa és célfa elemzés 

• GE és BCG mátrix 

  



Elemzési és értékelési módszerek (SWOT-analízis, PEST analízis, BCG) 

 

• SWOT-analízis 

- Erősségek (Strenghs): belső, akár tervezett, akár véletlen forrásból származó előnyök, amely 

megjelenik a vállalkozás/desztináció piac-termék portfóliójában, illetve a versenytársakkal való 

összehasonlításban (például dinamikusan fejlődő piacon magas piaci részesedéssel rendelkező 

termék, jó területi elhelyezkedés, stb.). 

- Gyengeségek (Weaknesses): belső forrásból származó hátrányok, amely megjelenik a 

vállalkozás/desztináció piac-termék portfóliójában, illetve a versenytársakkal való 

összehasonlításban (rossz kilátással rendelkező piacon növekvő részesedésű termék, gyenge 

ország image, stb.). 

- Lehetőségek (Opportunities): származhatnak egyrészt a szervezet/desztináció által közvetlenül 

befolyásolt területekről, másrészt a külső marketing környezetből (például jelentősebb 

események, növekvő érdeklődés a kulturális turisztikai termékek iránt, stb.). 

- Veszélyek (Threats): származhat a szervezeten/desztináción belülről, vagy a marketing 

környezetből (például új desztinációk megjelenése a turisztikai kínálatban, növekvő üzemanyag 

árak, stb.). 

Az erősségek – gyengeségek a jelen állapot jellemzésére szolgálnak, míg a lehetőségek – veszélyek a 

folyamatok alakulásának jövőbeli kimenetei. Az erősségek – gyengeségek meghatározásánál fontos 

szempont, hogy nem önmagukban létezőek, hanem a versenytárs desztinációkhoz viszonyítva 

értelmezhetők. Fontos az is, hogy a SWOT analízisben olyan tényezőket vegyünk figyelembe, 

amelyeket a célcsoportok hangsúlyoznak. 

• PEST analízis 

Az értékelt tényezők általában: politkai (political factors), gazdasági (economic factors), társadalmi 

(social factors), technológiai (technology factors). 

Gyakori azonban a hat tényezős elemzés is: demográfiai, gazdasági, természeti, műszaki, politikai-jogi, 

szociális-kulturális környezet. 

A demográfiai folyamatok közül a világméretű népességnövekedés, a kor-, etnikai és képzettségi 

összetétel változása, a nem hagyományos családok terjedése, a népesség nagy arányú földrajzi 

átrendeződése és a tömegmarketing helyett a célpiaci, mikromarketing előtérbe kerülése emelhető ki. 

A gazdasági életben elsősorban a jövedelem eloszlásra, a megtakarításokra, az eladósodásra és a 

hitelhez jutás feltételeire kell figyelni. 

A természeti környezetből a nyersanyagforrások kimerülése, a növekvő energiaköltségek, a 

szennyeződés és a kormányok fokozódó környezetvédelmi szerepvállalása befolyásolja a piacot. 

A technológiai környezetben a műszaki fejlődés felgyorsulása, az innovációs lehetőségekre, a változó 

K+F költségekre, valamint a növekvő szabályozásra hívjuk fel a figyelmet. 

Az korszerű információtechnológia alkalmazása a turisztikai desztinációk számára is számtalan előnyt 

biztosíthat, a web2 alkalmazások a marketingkommunikációban teljesen új lehetőségeket nyitott a 

turisztikai desztinációk számára. 

A politikai-jogi környezetből az egyre szaporodó jogszabályok és a különböző érdekérvenyesítő 

csoportok aktivitása befolyásolja a marketingtevékenységet.A túlszabályozottság, a túlzott mértékű 

adminisztrációs terhek a turisztikai desztinációk számára is megterhelő. A turizmus törvény 



megszületése várhatóan stabilabb, átláthatóbb szabályozó környezettel segíti majd a turisztikai 

desztinációkat. 

A szociális-kulturális környezetből kiemelésre kívánkozik, hogy meg kell érteni az emberek 

önmagukhoz, egymáshoz, az intézményekhez, a társadalomhoz, a természethez és a világmindenséghez 

való viszonyát; a termékeket hozzá kell igazítani a társadalom alap- és másodlagos értékeihez; a 

marketingtevékenységet a társadalom valamely szubkulturális csoportjára kell irányítani. 

A szociális-kulturális környezet részeként értelmezzük a vendégfogadói attitűdöt, a vendégszeretetet, 

amely kiemelt jelentőségű a turisztikai desztinációk sikerességében. A TDM-ek számára is fontos 

feladat, hogy szükség esetén a lakosság turizmus iránti attitűdjét befolyásolják, amelyhez a társadalmi 

marketing többrétegű termékfelfogását alkalmazhatjuk 

• BCG-mátrix 

A stratégiai üzleti egységek pozícióját értékeli két tényező alapján: 

- (Relatív) piaci részesedés (belső tényező): Az adott termék értékesítési volumenét viszonyítják 

a piacon jelen lévő legnagyobb versenytárs értékesítéséhez 

- Piaci növekedés (külső tényező): Az értékesítés éves növekedési üteme 

A minősítés 2 fokozata: Magas vagy Alacsony 

 

Kérdőjel 

- Magas piaci növekedési ütem (nagy lehetőség), alacsony piaci részesedés → „sztárrá” kell 

felfuttatni 

- Nagy tőkeigény (veszteséges) (Finanszírozása: fejőstehenekből v. hitelből) 

 

Sztár 

- Magas piaci növekedési ütem (nagy lehetőség), magas piaci részesedés 

- Feladat: a piaci részesedés további növelése → fejleszteni kell (jelentős erőforrás igény) 

- Ebben a szakaszban válik nyereségessé a termelés, → a nyereséget vissza kell forgatni  

Fejőstehén 

- Érett (telítődött) piac (alacsony piaci növekedési ütem) → nincs szükség nagy beruházásra, csak 

a versenyben maradást kell biztosítani 

- Előnyös piaci pozíció → jelentős nyereségtermelő képesség → a nyereséget el kell vonni 

Döglött kutya 

- Alacsony piaci növekedési ütem, alacsony piaci részarány 

- Csak fogyasztja a vállalat tőkéjét, nem járul hozzá a fejlődéshez 

 

Az imázs fogalma, tényezői, vállalati arculati eszközök 



 

Az imázs fogalma:  

Az imázs a fogyasztó fejében kialakult kép, ahogyan a vállalatot vagy a terméket látja, elfogadja. 

Tervezhető, de a kialakult képben sok külső tényező is szerepet játszik. A hatékony imázs a termék 

karakterének és értékígéretének üzenetét hordozza. Az imázs tervezése kreativitást igényel, 

formálásakor fontos szempont, hogy ne legyen összetéveszthető a versenytársak üzenetével, és hasson 

a vásárló eszére, szívére. Minden kommunikációs csatornát igénybe vehetünk, folyamatos és hosszú 

távra hat. Formai jegye (logo) azonnal felismerhető legyen. 

 

Az imázs fajtái:  

Tárgya szerint: vállalati, termék, márka 

Kialakulási módja szerint: spontán, tudatosan kialakított 

Idődimenziója alapján: jelenlegi, kívánatos 

Irányultsága szerint: ön, külső 

 

Az image-re ható tényezők: 

- vállalat-specifikus tényezők: mindazok, amik a vállalattól függenek  

- versenytársak specifikumai  

- környezet-specifikus tényezők  

- személyiség-specifikus tényezők 

 

A turisztikai imázs: 

A turisztikai imázs, amely egy folyamatosan változó, összetett, bonyolult szerkezetű, folyamataiban és 

összetevőiben egyaránt sokrétű, térben és időben változó kép, nem más, mint egy adott desztinációval 

kapcsolatos elképzelések, gondolatok és benyomások összessége. A turisztikai imázs az utazókért 

folytatott küzdelemben egyre fontosabb szerepet kap, hiszen az egy-egy fogadóterületről kialakult 

markáns és pozitív kép az utazási döntési folyamatot leegyszerűsíti és a desztinációs menedzsment 

szervezetek szempontjából kedvező irányba befolyásolja. 

A turisztikai imázsban a táj, a természeti környezet, a kulturális attrakciók, a vendégszeretet és a helyi 

lakosság attitűdje, valamint a szórakozási lehetőségek jelennek meg a legmarkánsabban; a legtöbb 

turisztikai szakember ezen elemeket (is) vizsgálja. Az imázs további fontos, ugyanakkor kevésbé 

egységesen elfogadott elemeit képezik a szálláshelyek, a vendéglátás és a gasztronómia, a desztináció 

megközelíthetősége, az éghajlat, a vásárlási lehetőségek, valamint a nyugalom. (SULYOK, 2006) 

 

A turisztikai imázs szerepe az utazási döntésekben:  

A turisztikai imázs az utazási döntésben kiemelt szerepet játszik. A markáns és pozitív imázs nemcsak 

ahhoz szükséges, hogy a potenciális utazók számára az adott desztináció mint lehetséges alternatíva 

egyáltalán megjelenjen, hanem a desztináció melletti döntéshez is.  

A marketingben jól ismert AIDA-modell a turisztikai imázs esetében is elemezhető. Ebben az esetben 

az „awareness” az adott desztinációról szóló hírek, információk kibocsátását, az „interest” szakasz az 

érdeklődés felkeltését jelenti, amit az adott úti cél felkeresése iránti vágy („desire”) követ. Végül, az 

AIDA-modell utolsó eleme, az „action” esetünkben a desztináció felkeresésében testesül meg. A 

desztinációs menedzsment szervezetek az érdeklődés és a desztináció felkeresése iránti vágy 

felkeltésében játszanak kiemelkedően fontos szerepet. Ezen céljaikat a marketing eszközeinek 

alkalmazásával többek között a pozitív imázs közvetítése útján érhetik el.  

Az AIDA-modellből kiindulva az egyes imázselemek között megkülönböztethetünk értelmi, érzelmi és 

meggyőző elemeket. Előbbiek a rendelkezésre álló információkra, tudásra és hiedelmekre épülnek. Az 

érzelmi imázselemek ezzel szemben az egyén érzelmein alapszanak, ennek megfelelően lehetnek 



pozitívak, negatívak vagy semlegesek. A meggyőző elemek pedig az utazási döntéskor, az úti cél 

kiválasztásakor kapnak fontos szerepet. 

 

Turisztikai imázs a belföldi és a külföldi turisták körében: 

A turisztikai imázs egyik legfontosabb alakítója, befolyásoló tényezője a személyes tapasztalat. Az 

imázs azonban nem csupán a desztinációban még nem járt és a már járt turisták körében tér el, jelentős 

különbségek figyelhetők meg a külföldi, vagyis más küldőterületről származó, és a desztinációban élő, 

vagyis belföldi vendégek esetében is. A turisztikai imázs – ahogy azaz imázs fogalmánál ismertetésre 

került – térben is változó: minél távolabb helyezkedik el a küldő- és a fogadóterület, és minél kevésbé 

szorosak az általános gazdasági, politikai, kulturális vagy éppen történelmi kapcsolatok, annál kevésbé 

részletes a desztinációról kialakult kép. A külföldi és a belföldi vendégek eltérően értékelhetik például 

a szolgáltatások minőségét, az attrakciók/látnivalók és szabadidős tevékenységek sokszínűségét, az 

árszínvonalat, a higiéniás feltételeket, az időjárást stb. Mindezek ellenére számos desztináció hasonlóan 

pozícionálja magát a beutazó és a belföldi turisták körében, illetve ugyanazokkal az üzenetekkel jelenik 

meg a különböző küldőpiacokon. Az elmúlt évtizedekben a globalizáció és az internet elterjedésének 

eredményeként csökkentek a kulturális különbségek, illetve nőtt a más kultúrák iránti érdeklődés. A 

„globális falu” lakói ugyanakkor továbbra is különbözőek, és mint potenciális utazók eltérően látják az 

egyes desztinációkat. 

 

Vállalati arculati eszközök: 

Az arculat a vállalaton belüli olyan stratégiai irányítást és ennek megfelelő cselekvési tervet, olyan 

intézkedések összességét jelenti, amely összehangolva a vállalat/szervezet osztályainak, részlegeinek és 

csoportjainak tevékenységét, a cég/szervezet belső és külső minősítésének és hírnevének sikeres és 

meghatározott tartalmú, tervszerű alakítását, építését célozza. Arculat alatt egy cég befelé és kifelé 

irányuló önábrázolását és magatartását, megnyilvánulásainak megtervezett, tudatosan és folyamatosan 

használt összességét értjük. A vállalati magatartás, a vállalati megjelenés és kommunikáció kitüntetett 

jelentőségű kombinációja, amelyben megjelenik a vállalat személyisége és saját magáról alkotott és 

közölni kívánt képe.  

CI stabilitásának feltétele a tartalom és a forma összhangja. A tartalmi jegyek elsődleges meghatározója 

a cég filozófiája, amely meghatározza a hosszú távú célkitűzéseket. Az erős CI befolyásolja a cég, 

valamint termékeinek piaci esélyeit. 

Az 5C modell:  

Corporate Identity (CI)  

Corporate Culture (CC)  

Corporate Design (CD)  

Corporate Communication (CCom)  

Corporate Image (CIm)  

 

A vállalati arculat jelentősége:  

• Azonosít és megkülönböztet  

• Minősít  

• Gazdaságos  

• A szolgáltatás minőségét is meghatározza 

 

 

Összetevői: 

- MAGATARTÁS: Corporate Behaviour  

- FILOZÓFIA, KULTÚRA: Corporate Philosophy, Corporate Culture  



- VIZUÁLIS ELEMEK Corporate Design  

- KOMMUNIKÁCIÓ Corporate Communication  

 

A vállalati arculat kialakítása  

A vállalat arculatának tartalmi és formai alapelveit, kommunikációs szabályait és szempontjait, illetve 

a formai elemek és a designrendszer használatára vonatkozó szabályokat, előírásokat tartalmazó papír 

alapú könyv és elektronikus adattár formátumban.  

Fajtái között az egészen kötött és szigorú, mindent szabályozó kézikönyvtől a szabad, liberális 

felfogásig, ahol éppen csak néhány elem és szabály kerül feltüntetésre, egészen a vegyes struktúrájú 

formai elemeket használó kézikönyvekig sokféle megtalálható. 

 

A szervezet arculatának formai elemei: 

Logó, betűtípus, színek, színek használata, példák a színek használatára, a kézikönyvben használt 

szakkifejezések magyarázata, jogelőd logó használata, vállalatot megszemélyesítő figura. A céglogó 

alapváltozatai, használatuk, példák, kabalafigura…  

Jogi következmények: általános szabályok, védjegy, tartalék védjegyek, tagvállalatok védjegyei. Az 

anyavállalat és a tagvállalatok irodai papírárui: levélpapírok, névjegyek, feljegyzések, emlékeztetők, 

jelentések, kísérőkártyák, levelezési kártya, meghívókártya, boríték, címke, sajtóközlemények, 

sajtódosszié, mappa, dossziétartó…  

Ügyviteli nyomtatványok: bélyegzőlenyomatok, űrlapok, számítógépes nyomtatványok, műszaki és 

szerkesztési lapok…  

Kiadványok: címlap, kiadványszerkesztés, reklámkiadványok, termékkatalógusok, belső kiadványok, 

belső telefonkönyvek, információs táblák…  

Hirdetési és reklámtevékenység: nemzetközi, belföldi, munkaerő-felvételi kiadványok, közterületi 

reklám, fényreklám, óriásplakát, hirdetőoszlop, egyéb, nyomtatott sajtóban történő, keretgrafika, 

reklámfilmek, reklámspot, szponzorálás, zenei azonosítók, szignál stb.  

 

- PR tevékenység: jelentések címlapjának kialakítása, PR-filmek, referenciafilmek, B-roll filmek, 

cégimázs film, termékimázs, hírlevél, prezentáció, előadás és üzletkötői anyagok, sajtófotó-adatbázis, 

kríziskommunikációs kézikönyv megjelenése stb.  

- Csomagolás: általános szabályok, alapelvek, azonosítók, fogyasztói, ill. bemutató csomagolás,  

- Termék azonosítása: általános elvárások, címkék, feliratok, alternatív lehetőségek,  

Külső-belső eligazító rendszerek: épületazonosítók, világító, eligazító táblák, épületen belüli jelölések, 

táblák, névtáblák, belső portál, cégzászlók, stb.  

- Vállalati autók jelölése: személyautók, teherautók, egyéb járművek…,  

- Egyen- és formaruhák: kitűzők, sisakok, kabát, védőruhák, vezetői ruházat, formaruhák, megjelenés 

különböző rendezvényeken,  

- Ajándék- és reklámtárgyak: ajándékozási alkalmak, ajándékozás kritériumai, értékhatárok, 

reklámtárgyak, fali naptárak, üdvözlőkártyák,  

- Hálózati kommunikáció: cégen belüli kommunikáció, publikációk, szakmai tanácskozások, kutatási 

együttműködések, cégújság, céghíradó, adatbázis-elérés, a cég és meghatározott személyek közötti 

kommunikáció, kapcsolattartási elvárások, titoktartási kódok, honlapok,  

- Egyéb - elektronikus- kommunikáció, CD, videokazetta, belső kommunikációs anyagok,  

- Web alapú kommunikációs eszközök arculata: vállalati weboldal, intranet, távoktatási tananyagok, 

leányvállalatok webes arculata,  

A szervezet arculatának tartalmi elemei  

• Cégfilozófia: Küldetés, jövőkép, követendő magatartási elvek  

• Önimázs  



• Szervezeti struktúra  

• Szervezeti kultúra  

 

Kiemelt jelentősége van a vállalati arculatnak, ha:  

• vállalkozás terméke könnyen helyettesíthető,  

• nehéz értékelni a termék tulajdonságait vagy a szervezet eredményeit,  

• nincsen más támpont (a vállalat nem vagy ritkán reklámoz, így szinte ez az egyetlen  

• kommunikációs eszköz, amely alapján a vállalkozást azonosítani lehet),  

• a termék megvásárlása nagy kockázattal jár,  

• a terméket állandóan fejlesztik.  

 

Arculati eszközök: 

 

Az arculati kézikönyvet professzionális módon érdemes elkészíttetni, és az arculati elemek tervezésekor 

minden lehetséges felhasználási területet számításba kell venni:  

kisarculat (logó, névjegykártya, levélpapír, faxpapír, boríték),  promóciós filmek 

kiadványok plakátok,  molinók  

sajtóközlemények, sajtómeghívók és háttéranyagok,  reklámstandok 

PR-cikkek, hirdetések, honlap 

bannerek, egyéb online megjelenések,  reklámtárgyak  

DVD borítók,  matricák  

direkt marketing eszközök,  prezentációk  

munkaruhák 

  



Márkázás a turizmusban, márkatípusok és jellemzői 

 

Márka: egy név, kifejezés, jel, szimbólum, design, vagy ezek kombinációja. Célja, hogy a terméket 

vagy szolgáltatásait azonosítsa és megkülönböztesse a versenytársakétól (P. KOTLER, 1999).  

 

A márkaérték: A márka tulajdonképpeni belső lényege egy egyszerű érték, amely a fogyasztók, ill. 

vendégek számára könnyen megérthető, megjegyezhető és visszaidézhető, de ami ennél sokkal 

fontosabb, hogy ez az érték a fogyasztók részéről elfogadott legyen, azaz számukra is fontos értéket 

jelentsen, megjegyezzék és emlékezzenek rá, amikor eljön a valódi turisztikai döntés pillanata. Az érték 

minden egyes márka számára specifikus, nagyságát, ill. jelentőségét mindig meghatározza a terméknek 

a piacon elfoglalt egyedülálló helye. Evvel az értékkel szemben, amelyet a márka személyiségének is 

nevezhetünk, a fogyasztó, ill. vendég egyedi személyes kapcsolatot épít fel, amely természetesen nem 

nélkülözi a korábbi tényleges tapasztalatokat sem. 

 

A márkaérték elemei 

 

1. A márkanév, ill. ennek ismertsége: 

Ha egy márkanév jó, akkor könnyebben visszaidézhető és megjegyzik a fogyasztók, könnyebben 

azonosítják, és könnyebben azonosulnak vele – így ha maga a turisztikai termék jó minőség (divatos, 

trendy, presztízs értékkel bír stb.), jó a reklámja és az ára is megfelelő, akkor valószínűbb, hogy sikeres 

lesz. Egy ismert névvel sokkal könnyebb egy-egy új terméket a piacon pozícionálni, ill. egy-egy 

megújított régi turisztikai terméket, ill. desztinációt repozícionálni. A márkatermék esetében a név 

puszta említése lehetőség szerint egyértelmű kép, ill. asszociáció megjelenítését eredményezi, amely 

optimális esetben utazási döntéshez vezet. 

 

2. Feltételezett minőség: 

Egy márkához a fogyasztó, ill. vendég mindig egy bizonyos, feltételezett minőséget kapcsol, azaz a 

vendégnek a megvásárolt turisztikai szolgáltatással, ill. termékkel szemben bizonyos elvárásai vannak. 

A különböző szolgáltatók által kínált turisztikai márkatermékekhez a vevő különböző minőséget, 

különböző minőségi értékeket kapcsol. A turisztikai piacon így az a szolgáltató számíthat a legnagyobb 

sikerre, amely a vevők elvárásait turisztikai kínálatában a leginkább megközelíti. A turisztikai döntés 

azonban nem mindig azon szolgáltató javára történik, amely a legmagasabb színvonalú turisztikai 

kínálattal rendelkezik, sokkal fontosabb ennél a turisztikai keresletet messzemenőkig figyelembe vevő 

ár-érték. 

 

3. Márkaasszociáció: 

A feltételezett minőséggel nagyon szoros kapcsolatban áll a márkaasszociáció, amely a minőség mellett 

további elemeket is tartalmaz: így a névhez automatikusan bizonyos imázselemek, logók, a megjelenési 

kép és bizonyos termékek kapcsolódnak. 

 

Márkaérték 

A „márkaérték” (brand equity) minden esetben feltételez, sugall és tartalmaz a vendég számára egy 

olyan immateriális, járulékos komponenst is, amelyet a vendég a turisztikai termék, ill. szolgáltatás 

során megkap, ill. azzal szemben elvár. Ilyen járulékos komponens lehet a turisztikai szolgáltatás 

megvásárlásával „együttjáró” egyéb („másodlagos”) vonzerő, mint pl. (Freyer):  

• Presztízs (pl. prémium márkáknál);  

• Öröm, szórakozás, életstílus, élménykomponensek;  



• Minőség, különösen minőségi garanciák;  

• Környezetvédelmi, ökológiai elvek és értékek (pl. „fenntartható turizmus”, „környezettudatos 

hotel”);  

• Biztonság stb.  

 

A márkázás sajátosságai 

A szolgáltatások sok tekintetben különböznek a kézzelfogható árucikkektől. Míg egy adott termék 

például mindig ugyanolyan – fogyasztási cikkek törekednek az állandó színvonal tartására -, a 

szolgáltatások minősége az emberi teljesítménytől függ, így a szolgáltatást nyújtó személyek 

hangulatváltozásai és eltérő képességei miatt nem mindig kiszámíthatóak.  

A branding szempontjából ez sarkalatos kérdés, hiszen ebből az következik, hogy míg egy termék 

brandingje csak időszakos feladatot jelent, addig a szolgáltatások esetében a fogyasztókat kiszolgáló 

alkalmazottak képzése, motiválása és támogatása folyamatos tevékenységet feltételez. A szolgáltatások 

sikerének kulcsa a belső branding. Először a saját dolgozót kell meggyőzni a márka értékeiről, hiszen, 

ha az alkalmazottak nem hisznek a cégben, a vásárlók sem fognak.  

Egy étterem, a világ bármely pontján legyen is, elsősorban az általa vitt konyhával szeretne kitűnni, ám 

a legjobb éttermek a kiszolgálás minőségére, a főpincér személyére, a konyhafőnök tudására, a helység 

belső kialakítására és stílusára is nagy hangsúlyt fektetnek, nem is beszélve az olyan apróságokról, mint 

az asztalokon elhelyezett csinos virágok. Ha ezek a „hozzávalók” mind rendben vannak, egy jó étterem 

valódi márkanévvé válhat.  

A hotelek brandingje elsősorban a vendégszeretetre koncentrál, hiszen egy tiszta ágyat nem sok minden 

különböztet meg egy másik, ugyanolyan tiszta ágytól.  

A vendéglátóipari brandek alapját az igényesen kialakított környezet és a képzett személyzet adja. A 

kettő közül az ideális környezet megteremtése az egyszerűbb feladat – ezt ugyanis elegendő csak egyszer 

jól megcsinálni. A személyzet képzése azonban még a legsikeresebb éttermeknek is véget nem érő 

kihívást jelent. A képzés után folyamatosan motiválni kell őket, hogy nap mint nap hitelesen váltsák 

valóra a márka ígéretét. Azt is éreztetik a vendéggel, hogy a személyzet tagjai a márka vendéglátó 

szellemiségét képviselik, ha jól informáltak a 90 szolgáltatásokról, a brand egyéniségének megfelelően 

viselkednek, segítőkészen igyekeznek orvosolni a vendég problémáit, és minden visszajelzést – ha 

szükséges – eljuttatnak feletteseikhez. Egyetlen márkanév sem kompenzálja az olyan alapvető 

problémákat, mint az ízetlen étel, a göröngyös ágy, a jellegtelen termék vagy a figyelmetlen személyzet, 

viszont képes a pozitív tapasztalatok egyetlen jelképbe sűrítésére, majd ennek a jelképnek a vendégek 

számára kívánatos felidézésére. 

 

Márkadesztináció – a turisztikai desztinációk sajátos márkázása  

 

Márkadesztináció: egy név, egy kifejezés, jel, szimbólum, design, ill. ezek kombinációja, amely a 

vendégek preferenciái alapján speciális és össze nem téveszthető turisztikai célú teljesítményeket 

(termékeket és/vagy szolgáltatásokat) standardizált és mindig hasonló minőségben kínál. Célja, hogy 

egy turisztikai célterület termékeit azonosítsa és megkülönböztesse azokat a konkurens desztinációktól, 

ami által ezek desztináció-specifikusan újra felismerhetővé válnak és optimális esetben a vendég, ill. a 

vendégek egy szegmensének pszichéjében bizonyos turisztikai szükségleten belül monopolhelyzetet 

érnek el.  

A turisztikai desztinációk sajátos márkázásához egyrészt figyelembe kell venni a szolgáltatás branding 

jellemzőket másrészt a földrajzi helyek sajátos branding-jellemzőit.  

A desztináció vonatkozásában a márkázás a következő feladatok összességét jelenti:  

• Világos és egyértelmű pozicionálás  



• Márkaimage kifejlesztése  

• A márka ismertségének a növelése  

• A piacon való jelenlét erősítése  

• A konkurenciával szembeni differenciálás.  

 

A turisztikai márka:  

A turisztikai „túlkínálat” piacán a turisztikai desztinációk közötti verseny és a vendégek kegyeinek 

megnyeréséért folytatott konkurenciaharc folyamatosan erősödik. A desztinációk versenyében a 

turisztikai termékek évről évre ki- és lecserélhető, arc nélküli „no-name” áruvá degradálódnak, így a 

turisztikai döntés egyetlen meghatározó eleme az ár marad, amelynek következménye az elkerülhetetlen 

árverseny. A „desztinációk nemzeti és nemzetközi versenyében” csak azok a turisztikai célterületek és 

régiók sikeresek, amelyek a megcélzott célszegmens preferenciáit és a legsikeresebb nemzetközi 

desztinációk tapasztalatait (benchmarking) a középpontba állító, innovatív minőségi turisztikai 

termékfejlesztést világos és konzekvens pozicionálási és differenciálási stratégiával ötvözik. A 

professzionális turisztikai márkapolitika (márkaképzés és márkamenedzsment), a kínálati profil 

egyedivé tételének adekvát versenyeszköze, komoly kitörési pont és egyúttal stratégiai feladat is 

valamennyi desztináció menedzsmentje számára. Hisz hosszútávon csak az a turisztikai desztináció 

számíthat a turisztikai «túlkínálat» versenyében maradandó sikerre, amely mint turisztikai márka 

összetéveszthetetlen, más desztinációval nem helyettesíthető turisztikai márkaterméke(ke)t kínál, 

megjelenésében vonzerőt sugároz, érzelmeket közvetít és megfelelő szintű ismertséget képes felmutatni. 

A fokozatosan globalizálódó turisztikai versenyben mindennél fontosabbá és szükségesebbé válik, hogy 

a piacon világos és egyértelműen besorolható turisztikai termékek és turisztikai desztinációk jelenjenek 

meg, ez ugyanis a sikeres marketingkommunikáció elengedhetetlen előfeltétele. A desztináció a 

turizmus egészének egyik legfontosabb egysége. Egy desztináció turisztikai termékeinek előállításában 

számos érdekelt szereplő és vállalat vesz részt. Az egyes turisztikai desztinációknak csak akkor van 

esélyük a hosszú távú sikerre, ha azokat, mint márkákat a turisztikai piacon világosan pozícionálják. 

(HORKAY, 2003) 

 

A (turisztikai) márkával szemben támasztott követelmények 

• Azonos minőség hosszú időn keresztül,  

• Megfelelő ár-érték arány,  

• A termék könnyű elérhetősége magas elosztási szint által,  

• Azonos megjelenési kép viszonylag hosszú időn keresztül.  

• Ehhez egy speciális ismertető jel társul vagy ezen jelek kombinációja, amely a fogyasztó, ill. 

vendég számára lehetővé teszi, hogy a terméket, mint márkaterméket azonosítsa, s azt a 

versenytársakkal szemben megkülönböztesse.  

 

Öt fokozatot különböztetünk meg a vásárlók és a márkák viszonyrendszerében, amely a turizmus 

rendszerére adaptálva a következő szinteket eredményezi a turisztikai szolgáltatók (pl. egy szolgáltató, 

szolgáltatók egy csoportja vagy egy komplett desztináció) és a vendégek viszonyában:  

1. A vendég márkát vált, főként az ár miatt. Nincs márkahűség.  

2. A vendég elégedett a turisztikai termékkel/szolgáltatással. Nincs miért márkát váltani.  

3. A vendég elégedett a turisztikai termékkel/szolgáltatással, és csak költségek árán lehet eltéríteni.  

4. A vendég értékeli a turisztikai márkát és barátjának tekinti.  

5. A vendég a turisztikai márka (a turisztikai szolgáltató, ill. desztináció) elkötelezettje.  

 



A turisztikai márka eszmei értékének fokmérője, hogy a vendégei közül hányan sorolhatók be a 

harmadik, negyedik és az ötödik kategóriába. Az eszmei értéket tükrözi az is, milyen mértékben ismerik 

fel a turisztikai márkát, milyen erősek a márkához fűződő gondolat- és érzelemtársítások, milyen szintű 

a márkához társított minőség képe.  

 

A márka, mint pozicionálási elem: 

A márkapolitika, valamint a pozicionálási és differenciálási politika a turisztikai termékpolitika fontos 

alapelemei. A marketingstratégia központi eleme és része amárkapozicionálás és –differenciálás. A 

sikeres desztináció-menedzsment számára ma elengedhetetlen az olyan jól átgondolt, szegmentált 

marketingpolitika, mely egy speciális márka-és pozicionálási politikán keresztül speciális 

vendégközönséget („a márka vendégorientációja”) céloz meg, és kísérletet tesz arra, hogy a turisztikai 

terméket a vendég szemszögéből a konkurenciával szemben („a márka konkurencia orientációja”) 

tudatosan „elhatárolja”.  

 

A desztinációnak mint márkának a sikeres differenciálása és pozicionálása a vendég számára a 

következő hasznot eredményezi:  

• A desztináció a vendég számára azonosíthatóvá válik, erősségek/gyengeségek rendelhetőek az 

adott turisztikai célterülethez.  

• A speciális márka- és pozicionálási politika révén a desztináció speciális fogyasztói igények 

kielégítésére alkalmas egyedi, megbízható, és kiszámítható turisztikai termékké válik.  

 

 Rebranding: 

A márkában történhetnek változtatások, amely jelentheti, hogy csupán a vizuális megjelenés módosul. 

A brand lényege – az insight, az alapvető elképzelések és értékek – változatlan marad. Jó esetben a 

módosítással vizuális megjelenés egyre inkább összhangba kerül a márkával. Amennyiben ilyen 

módosításokat egymás után többször is végrehajtanak, az idők folyamán a márka megjelenése akár 

teljesen átalakulhat. 

Az előbbiek természetesen nem zárják ki azt, hogy a maga a brand soha nem változna. A megjelenéshez 

képest kevésbé látványos, ám ugyanolyan fontos változások történhetnek a márka lényegét 

megfogalmazó insight-ban, így többek között a desztináció termékkínálatában, a turistákkal való 

kommunikációban, a törzsvendégek igényeinek tökéletesebb kielégítésében, stb. 

A fentiek ugyanúgy a márka szerves részét képezik, mint a logó, ám továbbfejlesztésükhöz jóval több 

időre van szükség. Ha azonban ezek a megfelelő módon alakulnak át, sokkal nagyobb hatással lehetnek 

a brandre, mint a külsőségek megváltoztatása.  

A technikai fejlődés nem csupán a technológiai szektor vállalatait kényszeríti változtatásokra, hanem a 

desztinációkra is szükségszerűen változás vár, hiszen a fogyasztói szokások változása, a keresleti 

trendek felülírják a desztinációk élményígéreteit. Erős piaci versenykörnyezetben a versenytárs 

desztinációk is újabb ötletekkel, változtatásokkal rukkolnak elő. Ha egy márkának nincs más vonzereje, 

mint az aktuális gyakorlati haszna, napjai meg vannak számlálva. A márkadesztinációk messze 

túlmutatnak a kínált szolgáltatásokon, a desztináció „gyakorlati előnyein”. Ennek köszönhetően félelem 

nélkül állhatnak a változások elébe, mert ez a többlet segít a turisták elégedettségének fenntartásában az 

időt állóbb márka létrehozásában. 

 

 


