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ISMÉTLÉS

Az első találkozásunkkor láthatták a Cserehát –

História-völgy vonzerőleltárát, a feltárt 

szolgáltatásokat, a lehetséges partnereket.

Vizsgáltuk az együttműködések meglétét, 

illetve hiányuk okait.

Feladatunk, hogy javaslatokat tegyünk a 

tematikus út működésének elősegítésére.

Ismételjük tehát át, amivel első alkalommal  

foglalkoztunk:



TURISZTIKAI LEHETŐSÉGEK, 

HELYI SZEREPLŐK 

FELADAT:

A megismert adottságok 

alapján 

1) Működik-e a História-völgy 

tematikus út?

2) Ha nem, miért nem?

3) Ha igen, hogyan?

4) Mi kellene ahhoz, hogy a 

Cserehát turizmusa 

fellendüljön, 

hatékonyabban működjön? 

5) Melyek a Cserehát 

versenyképességének erős 

és gyenge pontjai?



F E L A D A T :

Készítsünk együttműködési hálózati ábrát a 

História-völgy szereplői között, mely a 

jelenlegi helyzetet mutatja!

- Milyen szereplőket azonosítunk be?

- Ők jelenleg hogyan, miben működnek együtt?

- Kik lehetnek a potenciális, bevonható további 

szereplők? Kiknek kellene lenni?



PÉLDA –

MARKETING 

LEHETŐSÉGEK 

A FALUSI 

TURIZMUSBAN



Vállalkozói marketing

Térség
www.fatosz.

eu
Ebből 

minősített
Arány %

Abaúj-
Hegyköz

46 24 52,17

Encs 19 14 73,68

Szikszó 8 3 37,5

Összesen: 73 41 56,16
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Vállalkozói marketing 
eszközei
• Minőség, színvonal → elégedett 

vendég → jó hír, szájreklám
• Programok, egyéni ajánlatok

– Történelem, kultúra, népszokás, 
hagyomány, játékok, kézművesség, 
mezőgazdaság, gasztronómia, egészség…

• Összefogás, együttműködés
• Térségre jellemző
• Egyedi
• TDM – Tourinform – RMI 







Közösségi marketing eszközei 
Láthatóság → minősítés → FATOSZ

– www.falusiturizmus.hu a FATOSZ turisztikai 
honlapja on-line

szállásfoglalással, programajánlatokkal
– Veranda Magazin, Ridikül Magazin, Turista 

Magazin kedvezményes hirdetések
– PR cikkek
– Study tour szervezés (Vidékjáró)
– „Üdülés falun” mint egykor a nagyinál… 

katalógus
– Szakmai Hírlevél, Programajánló hírlevél
– Facebook oldal 
– Oktatás, képzés, statisztikák, … 

http://www.falusiturizmus.hu/




A kulcs… 

MÁRKA

Helyi 
termékek

Helyi 
egyediség

Helyi identitás

„GAZDA”

Összefogás

Szervezés



NÉHÁNY ELŐZETES 

EREDMÉNY







A HISTÓRIA-VÖLGY KONCEPCIÓ 

TELJES TERÜLETE 

• Integrált fejlesztési 
elképzelés volt

• Már meglévő 
attrakciók és 
újonnan létesítendő 
vonzerők együttese

• A jövőbeli bővítés 
és határon átnyúló 
fejlesztés 
lehetőségeivel 

• A fő belépési pont 
a térségbe: 
MISKOLC

História- völgy magterület

História- völgy külső övezet

História- völgy perem terület

JELMAGYARÁZAT

A HISTÓRIA - VÖLGY KONCEPCIÓ TELJES TERÜLETE
    

Aggtelek-Edelény desztinációs terület

Krasznokvajda

Torna

Jászó

Stósz

Szepsi

Meczenzéf

Nagyida



KAPUK ÉS HÁLÓZATOK 

ELMÉLETE (MEYER, 2004)

• Kapu = belépőpont egy 
térségbe

• Bemutatótér = a kapu 
környezete, ahol a legtöbb 
szükséges szolgáltatás 
koncentrálódik

• Hálózatosodás: a fő 
útvonal, illetve a kiágazó 
kisebb útvonalak 
kialakítása, 
együttműködés, 
működtetés, fejlesztés 

• Allokáció – koncentráció 
elmélete: az allokáció a 
térségbe érkezők 
egyenletesebb elosztása, a 
bevételek megosztása, a 
desztináció általános 
vonzerejének növelése új 
térségek bevonásával. 

 

„kapu” 

bemutató 
terület (pl. 

egy város) 

 

tematikus 

útvonal 

helyi 

kulturális 

termékek 

(hálózatok) 

helyi 

kulturális 

termékek 

(hálózatok) 

al-
csomópont 

al-
csomópont 



A MŰKÖDTETÉSRE JAVASOLT 

MODELL 



A HISTÓRIA-VÖLGY 

SZOLGÁLTATÓI ÉS KAPUI 



KÖSZÖNJÜK FIGYELMÜKET !

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Marketing Intézet

Dr. Piskóti István: piskoti@uni-miskolc.hu

Nagy Katalin: marnk@uni-miskolc.hu
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