
A Meran Marketinggesellschaft
(MGM)



Meran térsége





A Meranerland számokban



Küldőterületek



Vendégéjszakák száma



Tendenciák



Az MGM céljai és tevékenysége
1. Marketing
- Új piacok nyitása
- Új vendégek a fő küldőpiacokról
2. Desztinációfejlesztés
- A helyi kompetencia fejlesztése
- A termékfejlesztés – mint minden siker alapja
- Mobilitás
- Kompetencia-központ



Társasági forma

- KonsortialGmbH – konzorcium-alapú Kft
- 18 helyi egyesület hozta létre
- Tulajdonrészek megfelelnek az egyes
egyesületek turisztikai teljesítményének
- Az 5 % alatti tulajdonosok részvételét a 

döntéshozatalban külön szabályozzák



Tulajdonosok



Organigramm



Finanszírozás

- elsősorban a tartomány 
- korábban az egyesületeken keresztül, ma 

közvetlenül
- Co-marketing akciók nagyobb 

létesítményekkel és szolgáltatókkal



Bevételek



Kiadások 09



Munkaszervezet



Desztinációfejlesztés

• A régió és a helyi szintek profilalkotása 
• Mobilitás, odajutás, térségben való

mozgás, kártyarendszerek 
• Rendezvények koordinációja 
• A térségi partnerekkel és szolgáltatókkal 

való együttműködés erősítése



Desztinációfejlesztés
• Állandó kapcsolattartás a térség egyesületeivel, szolgáltatóival

• Közös iránymutató/stratégiai dokumentumok kidolgozása

• Piaci trendek figyelése és továbbadása

• Piacképes termékek fejlesztésének tanácsadása

• Havi rendszerességgel talákozól az egyesületi menedzserekkel

• Rendszeres eszmecserék/egyeztetések a térség szabadidős

• Workshopok, képzések szolgáltatóknak

• Booklet kis- és közepes vállalkozások számára a HGV-val és a 
Roter Hahn-nal karöltve



Marketing
Célok:
• A vendégéjszakaszám szintentartása mellett 

bevételnövekedés > minden szálláskategóriában 
• Meran térségének turisztikai profilját a Déltirol-

márkával összhangban erősíteni > image-
korrektura

• A térséget mint egész éves desztinációt 
megjeleníteni

• Az eddigi fő küldőpiactól való függőséget lazítani



Marketing-mix



Marketing/budget-felosztás



PR
Célok:
- Image-alakítás (print, internet, TV, rádió)
- Információszolgáltatás (hírügynökségek, 

sajtólátogatások, személyes beszélgetések 
vásárokon>témák, termékek, rendezvények, 700 
fotóból álló kép-adatbázis)

- Média-szelekció (átlagnál jobban keresők által 
olvasott, nézett média, összehangolva az SMG 
kampányokkal)



Kiadványok
Image:
• Meran-o Magazin (96 old. 70.000 pld > 

terjesztés helyben - egyesületek, 
intézmények, szálláshelyek)

• Élménytérkép (25.000 pld, terjesztés 
szálláshelyeken keresztül, tartalom: helyi 
termékek bor, speck, kraut, etc, + 
rendezvéyek) 



Kiadványok
Vevőinformálás- és kötődés
- Merani hegyi útvonal-térkép (5.000 pld., 

egyesületek közös finansz.)
- Meran Skicard (10.000 pld. Egyesületek, 

felvonók terjesztik, finansz. Résztvevő
egyesületek)

- - Transzfermappa (26.000 pld. Érdekelt 
egyesületek terj.)

- Touristcard és mappa kedvezménykártya 100 
résztvevő szolgáltatóval (791.000 stancolt 
kártya, 340.000 mappa, egyesületi terjesztés)



Kiadványok
Belső kommunikáció
• „Az az apró különbség” - booklet

szolgáltatóknak
• Hasznos tanácsok és információk: Milyen 

apró fogásokkal kedveskedhetünk a 
vendégeknek? 

• Képzések és továbbképzések 
elérhetőségei, naptára



Köszönöm a figyelmet!
semsei@chrome.hu
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