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A Nyugat-balatoni TDMSz Konzorcium tagjai, Balatongyörök, Gyenesdiás, Keszthely és 
Vonyarcvashegy turisztikai egyesületei már több éve működnek. Az elmúlt évek során 
folyamatosan foglalkoztak a település marketinggel és a településre érkező turisták számára 
történő szolgáltatások folyamatos bővítésével, s tevékenységük során jelentős és szép 
eredményeket értek el. Jelen szolgáltatásfejlesztési cselekvési programmal az a célunk, hogy ezt a 
jó irányba haladó munkát a magunk eszközeivel segítsük. Javaslatot teszünk olyan új 
szolgáltatások, új üzleti tevékenységek bevezetésére, melyek növelik a vendégek elégedettségét és 
erősítik az egyesület szervezettségét, s ezáltal a turizmus hatékonyabb működését szolgálják.  

Nem ismételjük meg a Kínálatfejlesztési programban leírtakat, bár logikailag ehhez a típusú 
fejlesztési tervhez is alapvetően kapcsolódnak az abban foglalt megállapítások a keresleti oldal 
vonatkozásában. Helyzetelemzésünk ezért kizárólag a turisztikai egyesület információs irodája 
által a turisták számára kínált lehetőségekre és az egyesület saját tagjainak nyújtott szolgáltatásokra 
terjed ki. Javaslataink megvalósítása jóval kisebb beruházást igényelnek, mint más fejlesztés 
esetében, ezért viszonylag rövid időn belül megvalósíthatók. Itt nem további elemzések, üzleti és 
műszaki tervezések kell, hogy megelőzzék a szolgáltatásfejlesztéseket egy-kétkivétellel, hanem egy 
olyan konszenzuson alapuló stratégia meg-alkotása, mely meghatározza - legalább középtávra – a 
célokat. Az elérendő célok és a jelenlegi helyzet ismeretében néven lehet nevezni azokat a 
problémákat, melyeket a siker érdekében meg kell oldani. Az általunk feltárt problémákra 
megoldási javaslatot is teszünk, de ezek tovább fejleszthetők, alakítandók a későbbiek folyamán 
az adott településen történő változások függvényében. A tagok kreativitására is építenie kell az 
egyesületnek, s a lehető legtöbb tagot célszerű bevonni az “ötletelésbe”, így sokkal gyorsabban 
azonosulnak a célokkal az emberek. 

A cselekvési program sikeres megvalósítása nagyban függ attól, hogy sikerül-e az egyesületi tagság 
és a turizmusban érdekelt felek szemléletét megváltoztatni? Sikerül-e elfogadtatni a vállalkozókkal, 
a felelős vezetőkkel, a turisztikai egyesület tagságával azt, hogy ott profitálhat a közösség is a 
turizmusból, ahol tudják, hogy a turista a legerősebb PR-csatornaként működik?  

A turistát a középpontba helyező szemléletet, a vendégkezelés és panaszkezelés mikéntjét, a 
profizmust sugalló CRM-technikákat idővel mindenki el tudja sajátítani hosszabb-rövidebb 
képzéseknek köszönhetően. Mi magunk is fontosnak tartjuk ezt, ezért szerepelnek a cselekvési 
terv ütemezésében képzési modulok is.  

A hazai hagyományoknak megfelelően, mind a négy településen működő iroda egyben 
Tourinform iroda is, mely sok feladatot ró az ott dolgozókra. A minőségi szolgáltatásokat nyújtó 
iroda élőmunkaigényes és ennek tudatában vagyunk. Ezért amikor információs pontokat 
említünk, akkor a modern technikai eszközökkel ellátott, személyzet nélkül működő 
megoldásokra is gondolunk. Itt is hangsúlyozzuk, hogy célszerű ketté választani az információs – 
Tourinform – iroda vendégkapcsolati feladatait a turisztikai menedzser feladataitól – helyhiány 
miatt – legalább személyében.  

A szolgáltatásfejlesztési cselekvési programot nem bontjuk le településekre, mivel ebben az 
esetben azonos célokról, hasonló vagy közeli célcsoportokról van szó. Annak fényében, hogy a 
négy település közös márka és arculatfejlesztésben, pozicionálásban gondolkodik – ráadásul sok 
ponton már korábban kialakult bizonyos együttműködés -, több indok szól a vendéggel 

 



kapcsolatos szolgáltatások hasonló kialakítása mellett. Bizonyos fejlesztések ráadásul kifejezetten 
gazdaságosabban működtetethetők közösen, a közös beszerzések miatti árelőnyök elérése szintén 
az együttműködést indokolják. Ugyanakkor a javaslatok megvalósítása nem teremt 
versenyhelyzetet a települések között.  

Szolgáltatásokról, azok fejlesztéseiről lévén szó nem maradnak ki a vendégkezeléssel, 
vendégkapcsolattal foglalkozó vonatkozások sem, melyek technikai megoldása nem képzelhető el 
az igényeket magas szinten és felhasználóbarát módon kielégítő IT rendszer nélkül. Jelen tervnek 
nem célja ennek részletezése, de egy ilyen rendszer meglétét evidenciaként kezeljük a fejlesztési 
javaslatok során. 

Arra törekedtünk, hogy megfelelő összhangot alakítsunk ki a vendégek és az egyesületi tagság 
számára javasolt fejlesztések között. Ezért mindegyik, a turista elégedettségének emelését 
eredményező szolgáltatás esetében igyekszünk bemutatni azokat a kapcsolódási pontokat, ahol az 
egyesületi tagság is előnyösebb versenyhelyzetbe kerülhet. 


