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Élmény: érzelmileg átélt esemény, történés 

Az élményígéret során erről alakul ki a vendégben egy 
képzet, amihez viszonyítja a megvalósulást. 

álom                              valóság 



Hatásai:
• a motivációk kialakulásának befolyásolásán keresztül 

az utazási döntésre
• az utazás során az élményígéret megvalósításával az 

elégedettségre

Az élménymenedzsment fogalmi összefüggései

Szerepe:
- a kínálat diverzifikáltsága miatt         élményígéret pontos                                                          

megfogalmazása

- a keresletet alapozó szükségletek miatt         intenzív átélés



A turizmusban potenciálisan megjelenő 
motivációk és élményjellegük intenzitása 

Motiváció-
csoport 

Motiváció 

pihenés (fizikai 
regenerálódás) 
gyógyulás (egészség 
helyreállítás) 

Fiziológiai 
motivációk 

sport 
kitörés a mindennapokból 
szórakozás 

Pszichikai 
motivációk 

élményvágy 
barát és ismerős látogatás 
vidámság, társaság 

Társadalmi 
motivációk 

menekülés a természetbe 
más szokások, 
hagyományok megismerése 
művészeti érdeklődés 

Kulturális 
motivációk 

vallásgyakorlás 
személyes kibontakozás Státusz- és 

presztizs  
motivációk 

elismerés iránti vágy 

 



Az aktivitás szerinti turistatípusok 
élményjellemzői 

Napjaink jellemző 
motivációi
• stresszmentes 

kikapcsolódás
• kapcsolatteremtés
• aktivitás
• intenzív átélés iránti 

igény

Üdülő típusa Jellemzők 

1. pihenő 
üdülő 

nap, homok, tenger, menekülés 
a napi stressztől, nyugalom, 
kényelem, nem túl sok 
idegenszerű, nem túl sok 
mozgalmasság 

2. élményt 
kereső 
üdülő 

távolság, flört, változatosság, 
szórakozás, nagyvilági 
atmoszféra 

3. mozgást 
kereső 
üdülő 

erdő, túrázás, az egészség 
őrzése, természetkedvelés, 
gyógyüdülés 

4. sportoló 
üdülő 

erdő, verseny, fontos a hobby, 
vonzzák az erőfeszítések 

5. kalandot 
kereső 
üdülő 

egyszeri élmény bekalkulált 
kockázattal, személyes 
bizonyítás, rajongó, álmodozó 

6. tanulni, 
látni vágyó 
üdülő 

6a: útikalauzok szerint gyűjti a 
látnivalókat 
6b: az idegen világ új érzéseit, 
hangulatát gyűjti 
6c: természet, kultúra, 
természettudomány iránt 
érdeklődő 

 

élményígéret 
kommunikációja,

garanciák, 
biztosítékok
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A vidékiség élménye - kutatás
Cél: 
A térségi fejlesztési lehetőségek feltárása

Módszer:
A keresleti és kínálati oldal vidékiség-képzete 
mennyiben fedi egymást



• Lehet a szabadban főzni, sütni
• Dús növényzet, fák, nagy zöld területek
• Helyi alapanyagokból lehet főzni, természetes ízeket kóstolni
• Patak, folyó, ér, csatorna, kanális van híddal, hidakkal
• Kalandtúra csónakban, gyalog az erdőben, hegyekben
• Hagyományos ételeket lehet kóstolni, megtanulni elkészítésüket
• Nyugodt gyógyfürdőzés, csendes regenerálódás
• Pincelátogatás, borkóstolás, a szólókultúra megismerése
• Hangulatos utcák, kerítések, előkertek, virágágyások, virágtartók, 
• Megismertetés a településhez kapcsolódó legendával
• Nagy árnyas park, padokkal, játékokkal található
• Lehet kerékpározni, az autót teljesen le lehet cserélni biciklire
• Betekintés, részvétel a művészeti csoportok ételébe,dal, tánc, 

hímzés
• Felajánlkoznak a természeti látványosságok megmutatására 

Elsődleges vidéki élmények

A természet megtapasztalása

Gasztronómia, főzés és kóstolás

Vizek aktívan és passzívan



• Részvétel, betekintés a kézművesek munkájába
• Szívesen szóba elegyednek az emberrel
• Köszönnek az utcán ismeretlenül is egymásnak és az idegeneknek is
• Népi használati tárgyakat használhatnak, kipróbálhatnak
• Lehet lovagolni, vagy lovaglást tanulni, vagy lovak közelébe kerülni
• Hagyományos családi házas porták
• A fűtési lehetőségek között szerepel a kályha, kandalló
• Van piacnap, vásár, vagy búcsú a településen
• A ház előtti lócákon alkalmanként beszélgető embereket látni
• A vendéget családtagként bevonják a mindennapi életbe
• Népi táncos mulatságon való részvétel, népszokások, táncok tanulása
• Horgászni lehet, nagy esély kevés gyakorlattal is a jó fogásra
• Hagyományos parasztbútoros jellegű berendezés is van
• Lehetőség van többféle állat megismerésére (nyúl, kecske, bárány)

Másodlagos vidéki élmények

Folklór és hagyományok

Állatok

Interakciók



• Gólyafészkek, fecskefészkek a faluban, 
• Látni alkalmanként lovaskocsit, szekeret
• Az emberek ízes tájszólással beszélnek
• Tudják, ha nem odavalósiak vannak a környéken
• Használt utcai kútjai vannak a településnek
• A települést működő tanyák veszik körül
• Látni alkalmanként hagyományos, népies  öltözékeket
• Részvétel, betekintés a mezőgazdasági munkákba 
• Kutyákkal, macskákkal lehet találkozni, játszani, simogatni
• Gyakori a menyasszonyos menet a településen
• A teheneket, birkákat reggel-este kihajtják
• Benépesült utcák, jövő-menő emberek
• Gyakran közlekednek traktorok, gépek az  utakon

Harmadlagos vidéki élmények

Idilli falusi kép

Mezőgazdaság

Élénk élet



A turisztikai   szolgáltatók
vidék-képzete

Dús növényzet, fák, nagy 
zöld területek

Hagyományos családi 
házas porták

Hangulatos utcák, 
kerítések, előkertek, 

virágágyások, virágtartók, 
Gólyafészkek, 

fecskefészkek a faluban, 
Van piacnap, vásár, vagy 

búcsú a településen
Lehet a szabadban főzni, 

sütni
A természeti 

látványosságok bejárása 
vezetővel 

Megismertetés a 
településhez kapcsolódó

legendával
Köszönnek az utcán 

ismeretlenül is egymásnak 
és az idegeneknek is

Nagy árnyas park, 
padokkal, játékokkal 

található
Tájékoztató tábla 

látnivalókkal, térkép 
iránymutatással

Betekintés vagy részvétel 
a művészeti csoportok 
ételébe (népdal, tánc, 

hímzés)
A kulturális örökség 

bemutatása vezetővel
A lakosokat megmozgató
fesztiválok, rendezvények

Sportesemények, 
rendszeres edzések, 

bajnokság, versenyek
Az állomáson és a 
buszmegállóban 

információk a faluról
Aktuális információkat 
nyújtanak (Mi történik a 

héten?)



A turisták vidék-képzete

Gyakran közlekednek 
traktorok, gépek az  utakon

Látni alkalmanként 
lovaskocsit, szekeret

Népi használati tárgyakat  
kipróbálhatnak

Részvétel, betekintés a 
kézművesek munkájába

Szívesen szóba elegyednek 
az emberrel

A ház előtti lócákon 
alkalmanként beszélgető

embereket látni
Tudják, ha nem odavalósiak 

vannak a környéken
Pincelátogatás, borkóstolás, 
a szólókultúra megismerése
Népi táncos mulatságon való

részvétel, népszokások, 
táncok tanulása

Kutyákkal, macskákkal lehet 
találkozni, játszani, simogatni
Lehetőség van többféle állat 

megismerésére (nyúl, kecske)
Helyi hagyományos ételeket 
lehet kóstolni, megtanulni 

elkészítésüket

Dús növényzet, fák, nagy 
zöld területek

Hagyományos családi 
házas porták

Hangulatos utcák, 
kerítések, előkertek, 

virágágyások, virágtartók, 
Gólyafészkek, 

fecskefészkek a faluban, 
Van piacnap, vásár, vagy 

búcsú a településen
Lehet a szabadban főzni, 

sütni
A természeti 

látványosságok bejárása 
vezetővel 

Megismertetés a 
településhez kapcsolódó

legendával
Köszönnek az utcán 

ismeretlenül is egymásnak 
és az idegeneknek is



Dús növényzet, fák, nagy 
zöld területek

Hagyományos családi 
házas porták

Hangulatos utcák, 
kerítések, előkertek, 

virágágyások, virágtartók, 
Gólyafészkek, 

fecskefészkek a faluban, 
Van piacnap, vásár, vagy 

búcsú a településen
Lehet a szabadban főzni, 

sütni
A természeti 

látványosságok bejárása 
vezetővel 

Megismertetés a 
településhez kapcsolódó

legendával
Köszönnek az utcán 

ismeretlenül is egymásnak 
és az idegeneknek is

A turisztikai   szolgáltatók
vidék-képzete

Közös vidék-képzet

A turisták vidék-képzete
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traktorok, gépek az  utakon

Látni alkalmanként 
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részvétel, népszokások, 
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Kutyákkal, macskákkal lehet 
találkozni, játszani, simogatni
Lehetőség van többféle állat 

megismerésére (nyúl, kecske)
Helyi hagyományos ételeket 
lehet kóstolni, megtanulni 

elkészítésüket

Nagy árnyas park, 
padokkal, játékokkal 

található
Tájékoztató tábla 

látnivalókkal, térkép 
iránymutatással

Betekintés vagy részvétel 
a művészeti csoportok 
ételébe (népdal, tánc, 

hímzés)
A kulturális örökség 

bemutatása vezetővel
A lakosokat megmozgató
fesztiválok, rendezvények

Sportesemények, 
rendszeres edzések, 

bajnokság, versenyek
Az állomáson és a 
buszmegállóban 

információk a faluról
Aktuális információkat 
nyújtanak (Mi történik a 

héten?)



A kialakított márkanév: - mesehős- Heidi

- Heidi hite és embersége megteremti az 
erény, a nemeslelkűség és a jóindulat 
harmóniáját a csodás alpesi 
hegyoldalakon

- A legenda helyszíne, a romantikus 
alpesi világ hiteles hátteret nyújt a 
fiatal, vidám és természet-szerető árva 
életre keltéséhez

Helyszín: Graubunden

Heidi nyomdokán- a legenda újraéled



• A kialakított márka elsődleges elemei:
• Heidiland
• Heidi falu
• Heidi ösvény
• Heidi ház
• Heidi hotel és étterem

• A kialakított márka másodlagos elemei:
• Heidi sütemények
• Heidi kalandtúra
• Heidi ajándéktárgyak
• Heidi postabélyegzés

•A márkából származtatott elemek:
• Heidi Alpok
• Heidi korát bemutató múzeum 
• Heidiland-i veteránautó találkozó

Márkaelemek

http://www.graubuenden.ch/heidi.html
http://www.heidi-swiss.ch/en/heididorf/
http://www.myswitzerland.com/de/heidipfad-heidialp-schwarzbueel.html
http://www.heidihaus.ch/en/heididorf/index.html
http://www.heidihof.ch/


Elszakadás  a jól megalkotott sémáktól - tematikus termékek

• Graubünden a vízimádóknak
• Graubünden a vasút 

szerelmeseinek
• Tavasz a Parc Ela

természetvédelmi területen
• Vadvízi evezés Graubündenben
• All inclusive Graubündenben
• Graubünden a túrázóknak
• Graubünden a hegyi 

kerékpárosoknak
• Graubünden – Alpesi túra 

útvonal
• Kulináris túraútvonal

Heidiland másként

Heidiland: kulináris e-bike túra

könnyen hajtható (easy) 
kerékpárokon a saját tempójában 
tudja a vendég felfedezni a tájat. 
Tarthat 1-7 éjszakáig, reggelivel, 
naponta kerékpárkölcsönzéssel, 
háromfogásos gourmet vacsorával és 
térkép rendelkezésre bocsátással. 

Heidiland (Graubünden) másik arca

http://en.graubuenden.ch/water-world/bathing-lakes.html
http://en.graubuenden.ch/water-world/bathing-lakes.html
http://en.graubuenden.ch/rail-travel-switzerland.html
http://en.graubuenden.ch/rail-travel-switzerland.html


Az ajánlat értékelése

Következtetések
az ajánlatnak hitelesnek kell 

lennie
az élményelemek biztosításának 

folyamatosnak kell lennie

Az esettanulmányban szereplő ajánlat fő gyengeségei
az online foglalás, az automata 

check in nem személyes
komplex szabadidőmenedzselést

több napra nem ajánl

Az esettanulmányban szereplő ajánlat fő erősségei
a helyszíni vendégfogadás 

közvetlen, személyes
információk bőségesek a 

honlapokon

Előadó
Bemutató megjegyzései
.



A  komplex, együttműködésen alapuló 
márkaépítés és a legendaturizmus 
termékfejlesztése. Tipikusan rendszer 
szinten valósítható meg az adaptáció.  

Adaptálható jó gyakorlat

www.heidi-swiss.ch/en/heididorf; 
www.graubuenden.ch/heidi.html

http://www.heidi-swiss.ch/en/heididorf
http://www.graubuenden.ch/heidi.html


• Helyi termelői piacok romand módra – Marché Paysan
• A tagok, mint termelők a Marché Paysan Egyesületi Charta szabályai szerint 

tevékenykednek, vagyis biztosítják 
- az átláthatóságot
- a követhetőséget
- korrekt  árképzés és árfeltüntetés, de az alku megnegedett
- feltüntetik a termelés módját 
- feltüntetik az értékesített termékek más jellemzőit
• is a csomagoláson (tojás, vagy biotermékek, összetétel, takarmányozási mód, stb)

• Emberi és kereskedelmi kapcsolatok egy kicsit másként: 
• több, mint 80 mezőgazdasági vállalkozó és gazda 
• tapasztalatmegosztás, egymás termékeinek vásárlása
• egymás termékeinek bizományosi értékesítői
• üzlethálózat kialakítása

• Felülvizsgálat 10 évente

Jó gyakorlatok: a kertből az asztalra – helyi termékek 
közvetlen értékesítése

http://www.marchepaysan.ch/
http://www.marchepaysan.ch/
http://www.marchepaysan.ch/


•Termék minőség:
• kizárólag helyi termelők
• kizárólag helyi előállítású
• nagyrészt helyi alapanyagból
• mindig friss áru

•Apró figyelmességek:
• tárolási tanácsok
• receptek

• Hátrány:
• A kiskereskedőkhöz viszonyítva szűkebb választék

•Térségi előny: 
• az árú ellenértéke a helyi gazdálkodók jövedelmét és a térség lakosainak 

megélhetését szolgálja

A Marché Paysan előnyei



Házi piac, vagy  házi bolt
A gazdaság területén kialakított kínáló 

polcokon, akár szabad téren értékesített, vagy 
zárt helyiségben, boltban kínált választékot 

jelent a saját, illetve a partner gazdák 
termékeiből. Különböző kiszerelésekben, vagy 

kimérve, vagy darabra is kaphatóak a 
termékek. 

Szedd magad értékesítés
Az választja, aki örömét leli abban, hogy saját 

kezűleg is hozzájáruljon a termények, zöldségek 
betakarításához, a gyümölcsszedéshez, vagy a 

vágóállatok, baromfik feldolgozásához. Az egységár 
lehet alacsonyabb, (pl. gyümölcsök), de lehet 

magasabb is (pl. disznóvágás) a nyújtott 
szolgáltatások értéknövelő hatása miatt.

Értékesítési módok-1.



Városi termelői üzletek
Általában egy termelő vállalja fel az 

üzletnyitást, akinek széles termékválasztéka 
van, amit kiegészít a saját termékein kívül más 

gazdák termékeivel. Az ilyen üzletek a 
mezőgazdaság kirakataként működnek. 

Városi helyi termék piacok
Évek óta a legjobb összekötő kapcsot jelenti a vidék 

és a város között. A városi  épületek tövében 
találnak egymásra a termelők a termékeikkel és a 

vásárlók.

Értékesítési módok-2.



Önkiszolgáló értékesítés
A termelő és a vásárló közötti bizalmon alapul. 
Becsületkassza rendszerrel fizeti ki a vásárló az 
értékesítésre kitett, kiadagolt, csomagolt, vagy 
a vevő által becsomagolható terméket. Nincs 
egyáltalán eladó, nyugodtan végezheti a napi 

munkáját. Ugyanakkor a nyitvatartási idő 
meghosszabbodik, gyakorlatilag teljes nappal 

lehetővé teszi az értékesítést. 
Közvetlen értékesítés előre egyeztetetten

Az a termelő alkalmazza, akinek egyébként nincs 
értékesítési infrastruktúrája. Ezért előre megbeszélt 

időpontban mutatja be vásárlóinak a friss 
termékeit. A  „raktárról” tudják megvásárolni a 
készleten lévő zöldséget, gyümölcsöt. Sokat kell 

foglalkozni a vevők értesítésével, a találkozók 
megszervezésével. Nem kell fenntartani 
folyamatosan az üzletet, költségkímélő.

Értékesítési módok-3.



Termelői kosár- szerződéses értékesítés
Egy bizonyos ideig, hetente, havonta vagy 

évente meghatározott alkalommal, a fogyasztó 
a helyi termékekből kap egy előre 

meghatározott összeállítást, kosarat, amit 
különböző átadási, szállítási pontokon vehet át 

a vásárló.  

Csomagküldés
Közvetlenül a termelő küld a megrendelőnek a 

megrendelés alapján postacsomagot, vagy futár 
szállítja ki a megrendelést.

Értékesítési módok-4.



• A megkülönböztető védjegy célja- más régió termékeitől elhatárolás

• A tagsági díj a közvetlen értékesítés arányától függ

Megkülönböztető védjegy

 
a sárga címke a helyi terméket,  

 
a zöld a régióban megtermelt 
terméket,  

 
a piros a svájci terméket,  

 
és a kék a külföldi terméket jelöli.  

 



- a funkcionális alapon történő szolgáltatói integráció
- a területen belüli áruáramlás garanciái
- a márkahatás jelentős érvényesülése
- a szemléletformálás a kölcsönösen előnyös kooperáció módszerével
- az önkéntes csatlakozással a kötelezettség vállalása

Tipikusan rendszer szinten valósítható meg az adaptáció.  

Adaptálható jó turisztikai gyakorlat



A Svájci agroturizmus ernyőmárka 
három almárkát foglal magában

• „Üdülés a farmon”,
• „Falusi turizmus” 
• „Álmok a szalmában” 

termékcsoportokat.

de

„ezt nem gondoltam 
volna…”

„WOW” ÉLMÉNY

A szervezetben 170 pajtában 
altató, 160 svájci üdülőfarm 
és 242 vidéki turizmus 
szolgáltató tagjuk van. 
Jellemző, hogy a farmerek 
háromgenerációs 
szolgáltatók. 



„Álmok a szalmában”



„Álmok a szalmában”



Köszönöm megtisztelő 
figyelmüket!

Dr.Kóródi Márta
korodi@szolf.hu 
Szolnoki Főiskola
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