
MegalakulMegalakuláása, tevsa, tevéékenyskenyséégege



Ki, mit tud HKi, mit tud Héévvíízrzrııl?l?



HHéévvíízi tzi tóó

�� A vilA viláág legnagyobb biolg legnagyobb biolóógiailag aktgiailag aktíív gyv gyóógytava gytava ––
terterüülete 4,4 halete 4,4 ha

�� NyNyáári vri víízhzhııfok: 33 fok: 33 –– 35 35 °°C, tC, tééli:  23li:  23--26 26 °°CC
�� 38 m m38 m méélyly
�� KKáálcium lcium éés magns magnéézium tartalmzium tartalmúú
hidroghidrogéénkarbonnkarbonáátos enyhtos enyhéén radonos vn radonos víízz

�� VVíízhozama 410 l/ mpzhozama 410 l/ mp



TurizmusTurizmus

MagMagáánsznszáállllááss
–– 812 h812 háázz
–– 2240 szoba2240 szoba
–– 4380 4380 áágygy

Kereskedelmi szKereskedelmi száállllááss
–– 20 Hotel (320 Hotel (3--5 5 ** ))
–– 2078 szoba2078 szoba
–– 6467 6467 áágygy

ÖÖsszesen sszesen 
4948 szoba4948 szoba
10847 10847 áágygy



TermTerméékekkek

�� EgyEgyéészsszséég g –– ffıı vonzervonzerıı
�� Wellness Wellness –– ffıı vonzervonzerıı
�� AktAktíív v –– kiegkiegéészszííttıı termterméékk
�� GasztronGasztronóómia mia –– kiegkiegéészszííttıı termterméékk
�� KultKultúúra ra –– kiegkiegéészszííttıı termterméékk



KezdetekKezdetek

AlakulAlakuláás: 2006. ms: 2006. máárcius 1.rcius 1.
Civil kezdemCivil kezdeméényeznyezéés az s az öönkormnkormáányzat tnyzat táámogatmogatáássáávalval

hosszhosszúú egyeztetegyeztetéési folyamatsi folyamat

ÖÖsszefogsszefogáás rs réésztvevsztvevııi: i: 
profitorientprofitorientáált lt –– szszáállllááshelyek, szolgshelyek, szolgááltatltatóókk
nonprofit nonprofit –– civil szervezetekcivil szervezetek
öönkormnkormáányzatnyzat



CCééloklok

Idegenforgalmi tevIdegenforgalmi tevéékenyskenyséég koording koordináálláásasa
Turisztikai Turisztikai éértrtéékek egyskek egysééges piacra viteleges piacra vitele
ÖÖsszehangolt vsszehangolt váárosmarketing kifejtrosmarketing kifejtéésese
ÉÉrdekkrdekkéépviseletpviselet
HosszHosszúúttáávvúú, fenntarthat, fenntarthatóó turizmus fejlesztturizmus fejlesztééss
Komplex termKomplex terméékfejlesztkfejlesztééss
ÚÚj cj céélcsoportok bevonlcsoportok bevonáásasa



MMőőkkööddéés kereteis keretei
EgyesEgyesüületi formleti formáában, a kban, a köözgyzgyőőlléések ksek köözzöött elntt elnöökskséég g 

iriráánynyííttáássáával tevval tevéékenykedikkenykedik

ElnElnöökskséég 7 fg 7 fııbbııl l ááll, a kll, a köözgyzgyőőlléés tagjaibs tagjaibóól vl váálasztjlasztjáák 3 k 3 éévrevre
ElnElnöökskséég g öösszetsszetéételetele

elnelnöökk
alelnalelnöök k –– öönkormnkormáányzat IFO bizottsnyzat IFO bizottsáág elng elnöökeke
1 f1 fıı a ta tóóffüürdrdıı kkéépviseletpviseletéébenben
2 f2 fıı szszáállodai kllodai kéépviselpviselıı –– marketingesmarketinges
1 f1 fıı szobakiadszobakiadóó kkéépviselpviselıı
1 f1 fıı egyegyééb b –– utazutazáási iroda/si iroda/éétterem/egytterem/egyééb vb váállalkozllalkozóó



Napi mNapi mőőkkööddééss

Az elnAz elnöökskséég elfogadja az g elfogadja az ééves kves kööltsltséégvetgvetéést st 
éés marketing tervets marketing tervet

Ennek keretein belEnnek keretein belüül hatl hatáároz az akturoz az aktuáális lis 
aktivitaktivitáásokrsokróóll

VVéégrehajtgrehajtóó: TDM manager: TDM manager



ForrForráásaisai

ÖÖnkormnkormáányzati tnyzati táámogatmogatáás 66%s 66%
TagdTagdííj 21%j 21%
ReklRekláám bevm bevéételek 5%telek 5%
EgyEgyééb b (v(váállalkozllalkozóói tevi tevéékenyskenyséég, pg, páálylyáázat)zat) 8%8%



KiadKiadáások fsok fııbb csoportjaibb csoportjai

Tourinform Iroda Tourinform Iroda üüzemeltetzemeltetéés 25%s 25%
TTéérsrséégi tgi táámogatmogatáások sok (LMA, West(LMA, West--Balaton)Balaton) 10%10%

Marketing tevMarketing tevéékenyskenyséég 65%g 65%



Marketing kommunikMarketing kommunikáácicióó

�� KiadvKiadváánycsalnycsaláád d 

InvitatInvitatíív prospektus 7 nyelven, 3 fv prospektus 7 nyelven, 3 fééle tematikus kiadvle tematikus kiadváány 4 nyelvenny 4 nyelven

�� SajSajáát honlap, vt honlap, váárosi honlap fejlesztrosi honlap fejlesztéésese

TDM backoffice a TDM backoffice a www.hevizmarketing.huwww.hevizmarketing.hu oldalonoldalon
Tartalmi Tartalmi éés arculati fejleszts arculati fejlesztéés a s a www.heviz.huwww.heviz.hu oldalonoldalon

�� Online kampOnline kampáányny

ÉÉvszakhoz kvszakhoz kööttııddıı kampkampáányok belfnyok belfööldldöönn

�� VVáássáári megjelenri megjelenéések ksek küüll-- éés belfs belfööldldöönn

UtazUtazáás kis kiáállllííttáás vs váárosi rosi öösszehangolsszehangoláásasa
kküülflfööldldöön Berlin, Bn Berlin, Béécs, London, Moszkva, Mcs, London, Moszkva, Müünchen, Pozsony, nchen, Pozsony, 
LuxemburgLuxemburg……



Marketing kommunikMarketing kommunikáácicióó

�� ÉÉllıı televtelevíízizióós kiteleps kitelepüüllééss
�� CLP kampCLP kampáányny -- Budapesten Budapesten éés vids vidéékenken

�� ÁÁllandllandóó óóririáás ts tááblbláákk –– HHéévvíízre irzre iráányulnyulóó kköözlekedzlekedéési utak si utak 
mentmentéénn

�� Magyar Turizmus Zrt. kampMagyar Turizmus Zrt. kampáányaiban rnyaiban réészvszvéételtel
LLéégi Marketing Alap, Tgi Marketing Alap, Tééll--VVííz idejz idejéén, Lastn, Last--VVíízitzit……

�� Helyi tHelyi táájjéékoztatkoztatáás, ismeret bs, ismeret bııvvííttéés s 
�� Tourinform Iroda Tourinform Iroda üüzemeltetzemeltetééss

versenysemleges tversenysemleges táájjéékoztatkoztatáás, vends, vendéégek vgek véélemleméénynyéének gynek győőjtjtééss



EredmEredméényeknyek

�� TaglTagléétsztszáám 28m 28--rróól 57l 57--re emelkedettre emelkedett
�� Folyamatosan bFolyamatosan bııvvüüllıı forrforráások vsok váárosmarketingrerosmarketingre
�� HosszHosszúúttáávvúú szakmai szempontok szakmai szempontok éérvrvéényesnyesüülléésese
�� EgysEgysééges arculati megjelenges arculati megjelenéés a kommuniks a kommunikáácicióóbanban
�� TTéérsrséégi egygi együüttmttmőőkkööddéésekben rsekben réészvszvéételtel
�� KiadvKiadváány trend versenyen elny trend versenyen eléért 1. rt 1. éés 2. helys 2. hely
�� KiegKiegéészszííttıı programszervezprogramszervezéés s –– kerkeréékpkpáár r éés gyalogos s gyalogos 

ttúúrráákk



JJöövvııkkéépp

�� IFA bevIFA bevéételhez ktelhez kööttöött fix tt fix öönkormnkormáányzati nyzati 
ttáámogatmogatááss

�� VVáárost lefedrost lefedıı tagktagköörr
�� Turisztikai kompetenciTurisztikai kompetenciáák teljes k teljes áátvtvéételetele
�� HosszHosszúúttáávvúú turizmus fejlesztturizmus fejlesztéési koncepcisi koncepcióó
kidolgozkidolgozáása sa éés megvals megvalóóssííttáásasa



KKööszszöönnööm a figyelmet!m a figyelmet!

BBııvebb informvebb informáácicióó::

HHéévvííz Turizmus Marketing Egyesz Turizmus Marketing Egyesüületlet
8380 H8380 Héévvííz, Rz, Ráákkóóczi u. 2.czi u. 2.
Tel.: 06 83/ 540Tel.: 06 83/ 540--131131

EE--mail: mail: info@hevizmarketing.huinfo@hevizmarketing.hu
www.hevizmarketing.huwww.hevizmarketing.hu


