A VELENCEI-TÓ IMÁZSÁNAK MEGÍTÉLÉSE
- az online fellelhető információk és internethasználók véleményének tükrében-

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Az elemzés során számba vettük a Velencei tóról elérhető releváns információkat, amelyek az
internethasználók körében alakítják a Velencei tóról kialakuló véleményt és jelentős befolyással
lehetnek a tó imázsára és a nyaralási döntésekre. Ugyanezzel a szándékkal megvizsgáltuk a
közvetlenül a Velencei-tóról és térségéről szóló oldalakat, illetve az utazási portálokon fellelhető
információkat szállás és programkínálat tekintetében.
Célunk volt továbbá az online közösség véleményének feltérképezése is, mely véleményre egyaránt
következtettünk a felhasználóknak nyújtott információs forrásokból és az azokra adott reakciókból,
illetve ahol elérhető volt, ott a teljesen felhasználó által létrehozott tartalmakból.
Bár a belföldi turisztikai célpontokról többnyire nem folynak kiterjedt viták az interneten, de a
korlátozottan elérhető felhasználói tartalmakból is kialakul egy kép a Velencei tóról.

A VELENCEI TÓRÓL KIALAKULT KÉP
Egyértelműen megállapítható, hogy a Velencei-tó mint márkanév még őrzi az korábban megszerzett
státuszát. A Velencei tavat leginkább a Balatonnal összehasonlítva említik, annak ellenére hogy sok
aspektusból jelentős mértékű lemaradásban van. A felhasználók véleményéből kitapintható, hogy
ár-érték arányban például a Tisza-tó jobb választás lehet, illetve a balatoni szolgáltatást és árszintet
maguknak megengedni nem tudó célközönség elkezdte keresni Magyarország más, kevésbé
frekventált tavaiban rejlő potenciált.
A Velencei-tó több mélyebb elköteleződést mutató rétegcsoporttal is rendelkezik (horgászok,
bringások, naturalisták, siklóernyősök, amatőr hajóépítők), akik számára a tó árszintje vagy
alacsonyabb látogatottsága miatt vonzóbb mint a Balaton. Ezen csoportok olyan erőforrást
jelentenek, amelyek létezése, turisztikai potenciálja úgy tűnik kevéssé ismert, igényeik kiszolgálására
mintha nem fordítódna kellő figyelem.
A családos és átlagosnak mondható turistáknak a szolgáltatások alacsony színvonala (strandok,
öltözők, illemhelyek hiánya) és a programkínálat, illetve a meglévő programok nem kielégítő
kommunikációja jelent távoltartó tényezőt.
Nem fest jó képet a környékről a több jelentős beruházást is kísérő botrány (Velence kapuja, Sukoró
kaszinó, stb.), a Homár blogon gyakran szereplő fogyasztói panaszok (igazságtalan bírságolás,
elhanyagolt strand, ésszerűtlen fejlesztések). A tóról online fellelhető információk jelentős része igen
éles hangú kritikát fogalmaz meg. A felhasználói vélekedésekben nosztalgia, reménykedés,
vágyakozás a jobbra, de sajnos frusztráció is tetten érhető.
Viszonylag kevés és nehezen fellelhető a lelkesedő, pozitív élményről beszámoló, kellemesen
meglepődő véleményről hírt adó bejegyzés, igaz ugyan, hogy az online visszajelzések sajátja az is,
hogy sokkal inkább az elégedetlenkedők élnek a visszajelzés lehetőségével, így számuk a valósnál
magasabbnak tűnhet.

A Velencei-tó hivatalosnak tekinthető helyi híroldalai azt tükrözik, hogy a vendéglátói szerepet
betöltő helyi közösség sem rendelkezik turisztikai szolgáltatói mentalitással. A helyi hírek
keverednek a látogatóknak szánt információkkal, a negatív hírek és rendőrségi rovat kiemelt helyen
szerepel és súlyánál nagyobb figyelmet kap, a technikai kivitelezés elavult, a kommunikáció szintje
elmarad a kívánatostól.
Tanulmányunk végén található keresőszó analízisünk a Velencei-tó iránti évek óta tartó csökkenő
érdeklődést mutatja, ami kedvezőtlen tendenciát sejtet a jövőre nézve is.

1. Internet oldalak
1.1. A Velencei-tó szóra rákeresve az első Google találat a Velencei-tó
portál (www.velenceito.hu).
Az oldal legfőbb erőssége éppen előkelő helyezése a Google találati listán, ahol még a Wikipédia
Velencei-tóról szóló cikkét is megelőzi, valamint a programok menüpontban jól áttekinthető,
listaszerűen szerepeltetett programok listája, amelyekre rákattintva a sokkal korszerűbb Velencei-tó
Portálra (www.velenceitonal.hu) érkezünk. A Programok menüpont alatt található információ
ráadásul viszonylag friss és jó kiindulási pontot jelenthet az érdeklődőknek. Szintén hasznos a
főoldalon található térkép, amely azonnali áttekintést nyújt a Velencei-tó nagyobb települések
elhelyezkedéséről.
A portál megjelenésében viszont meglehetősen elavult. Fennáll annak a veszélye, hogy
megjelenésével megalapozza, vagy megerősíti a velencei tó iránt érdeklődő előítéletét arról, hogy a
Velencei-tó környéke egy alacsony színvonalú szolgáltatást nyújtó térség. A kinézetre az oldal
működése is ráerősít, a menüpontok nagyon gyakran hibát adnak vagy egyszerűen csak
átirányítanak más oldalakra (Volán, Időjárás stb.)

Az információs bőséghez szokott internetezőben ezért a honlap összességében egy gazdátlan,
elhanyagolt, kissé elfelejtett oldal benyomását keltheti.

1.2.

Velenceitonal.hu

Bár az URL cím www.velenceitonal.hu, az oldal neve Velencei-tó Portál, ami kicsit zavarba ejtő. A
Google találati listán csupán a hetedik helyen találjuk, de még mindig az első oldal találatai között,
ami jó eredménynek mondható. Az oldalra legkönnyebben a fent említett oldal Programok
menüpontjairól átirányítva juthatunk, valószínűleg a látogatók jelentős hányada is ezt az utat járja
be. Itt már nem csak az elmúlt programok listáját találjuk meg, hanem a tervezett programokról is
van információ településekre bontva.
A Velenei-tó Portál megjelenésében már megfelel a kor követelményeinek, még ha szerkezetében
nem is a legszerencsésebb felépítésű a zsúfoltság érzetét keltő négyhasábos tördelés. Az oldal nagy
erőssége, hogy informatív, de egyben ez a gyenge pontja is. Nagyon zsúfolt, felépítése inkább

emlékeztet az apróhirdetési és ingatlanértékesítési oldalak világára. Talán a szerkezeténél is
zavaróbb, hogy keverednek rajta a helyi érdekeltségű és az odalátogatóknak szánt információk, ezért
annak ellenére sem tudja ellátni prezentációs feladatát, hogy összességében informatív és az egész
honlapnak van egy telefonkönyv/aranyoldalak jellege.
A programleírások mellett sajnos nincsen képgaléria, a leírások is felsorolás szerű rövid
ismertetések. Képeket külön galérián keresztül nézhetünk, az itt látható képek viszont nincsenek
rendszerezve és a látogató nem tudja mihez kötni azokat, illetve egyaránt vannak postabélyeg
méretű képek, és a teljes képernyőnél jóval nagyobb, ezért kevés élvezeti értékkel bíróak.

1.3.

Velenceito.info

A Google találati listáján tovább haladva a www.velenceito.info–ra érkezünk, amely szintén egy
hasznos információkat tartalmazó modernebb honlap, de erőteljesen érezni rajta, hogy inkább a
helyi lakosokhoz szól és azok tájékoztatását tekinti feladatának. A címlapon két (meglehetősen
elriasztó) hír is szerepelt látogatásunk időpontjában:

A prezentációs funkciója ennek az oldalnak sem tartozik az erősségei közé, például a kifejezetten
turistákat megcélzó Kikapcsolódás menüpont Látnivalók alpontja többnyire életlen, rossz felbontású
és előnytelen képekkel fogadja a látogatót (ősszel, kopár tájról készült képek, Halász kastély
elhanyagolt, gazos udvarral, stb.) A kontraszt mellbevágó, ha például rákeresünk a Velencei tóról
amatőr fotósok által közzé tett képekre valamely nagyobb képmegosztó oldalon (pl. IndaFoto.hu,
Flicker.com oldalon „lake Velence” kifejezést használva).

1.4.

Visitvelenceito.hu, Velenceturizmus.hu

A Velenceturizmus.hu oldalt csak kitartó kereséssel találjuk meg, ugyanis a Google találati listán csak
a második oldalán bukkan fel, és a felhasználók kisebb hányada lapoz csak tovább az első oldalnál.
Neve alapján az oldal kifejezetten a turistákat célozza, sőt ezen belül is a külföldi vendégeket, ennek
ellenére az oldal csak magyar nyelven elérhető. Az oldal esztétikailag elfogadható, bár működése sok
kívánnivalót hagy maga után és használata sokszor frusztráló. Az oldalon erőteljesen érződik az
értékesítési szándék, amely a tájékoztatásnál, bemutatásnál, meggyőzésnél is fontosabbnak tűnik. A
tartalmi hiányosságok szembeötlőek (szűkszavú leírások, hiányzó vagy gyenge tartalom kép/videó
menüpont alatt, a További információk pont alatt többnyire csak időjárás információ).
Zavarba ejtő a két oldal (www.visitvelenceito.hu, www.velenceiturizmus.hu) azonossága (az URL-t
leszámítva szín és minimális tartalmi különbség van csak a kettő között).

Benyomásaink a Velenceturizmus.hu oldalt meglátogatva:
-

-

a 3-4 hasábba tördelt oldal designja modernizálással sokat javulhatna
a szűréses keresési rendszer jó, de nem felhasználóbarát (túl sok adatot és túl nagy
részletességgel kell megadni már a folyamat elején, amit a találatok sokasága nem
feltétlenül indokol)
a borítóképek frissülhetnének az évszaknak megfelelően

-

-

minden egyes opciónál egy űrlappal találja magát szembe a látogató, hatékonyabb megoldás
lenne szükséges
multimédiás tartalom csak kis videó ablakban érhető el és marginális helyen szerepel (ennek
megfelelően a nézettségi adata is alacsony)
pozitív, hogy itt elérhetőek a helyi kiadványok és ez többletinformációt tartalmazhat, de
negatív, hogy a pdf formátum nem a leginkább felhasználóbarát formátum,
bár a kiadványok tartalmazzák még a legtöbb információt, megfogalmazásuk szintén nem túl
csalogató, a szövegek a lexikonok világát idézik, a leírások pedig csak beszélnek a kiváló helyi
adottságokról, pedig akár be is mutathatnák azokat
a programokról szóló további információnál az „ennyibe kerül” tolakszik szembe, ez az
egyetlen elérhető további információ
helyenként maga a megfogalmazás is riasztó. Például: „A hegységben egyetlen barlang
található, amit általában Pákozdvári-barlangként emlegetnek. A löszbeomlások miatt a
barlang pusztulóban van, emiatt balesetveszélyes.”

1.5.

Gyűjtőoldalak

Velencei-to.lap.hu
A gyűjtőoldalak előnye, hogy koncentráltan és a Google találati listájának sorrendjétől függetlenül
nyújt informálódási lehetőséget. Egyúttal jó áttekintő képet is kapunk az adott helyről elérhető
információ forrásokról és informálódási lehetőségekről.
A www.velencei-to.lap.hu oldalon elérhető információs források kínálata szintén nem tükrözi a
Velencei-tó turisztikai potenciálját és nem kapunk rálátást a turisztikai infrastruktúrára. Szerkezetileg
töredezett, a linkelt oldalak többnyire a korábbiakban tárgyalt oldalakhoz hasonlóan elavultak és itt
is leginkább helyi relevanciával bíró információkat találunk keveredve némi, a turistákat megcélzó
információval.
A térség önprezentálásának kihívásait jól példázza a www.lakevelence.com nevében is az
idegenforgalomnak szóló oldal makacs ragaszkodása a „Rendőrségi hírek” rovathoz, amelyből már a
nyitóoldalon értesülhetünk a hétvégi házakat kirabló és rongáló 38 éves betörőről akit keres a
rendőrség.

Összefoglalva
A tóról számos oldal igyekszik információt adni, de ezek egyenetlen színvonalúak. Hiányzik legalább
egy, mind tartalmában, mint formájában, mind kommunikációs aktivitásában kiemelkedő, a tavat
magas szinten reprezentáló oldal.
A vizsgált oldalakon sok hasznos információ elérhető, azonban nem felhasználóbarát módon és az
információ befogadás (sőt felkutatása is) erőfeszítést igényel az érdeklődő részéről, mely erőfeszítés
megtétele nem mindig várható el. Az oldalakon az információk lehetnének jobban strukturáltak, a

leírások szemléletesebbek és élőbbek. Ritkán vagy egyáltalán nem olvashatunk képekkel, videókkal
dokumentált élménybeszámoló jellegű leírásokat, a programajánlatok nem állnak össze egységes
egésszé. A Velencei-tó pozícionálása nem mindig egyértelmű, illetve az egyedi ismertetőjegyeket
nem mindig sikerül lefordítani a potenciális látogatók nyelvére. Ez utóbbi meglátásunkat néhány
példával illusztráljuk.
Többször elhangzik, hogy Velence-tó a napfény tava, évente 2000 napos órával, de annak
elképzelése, hogy ez mit jelenthet a gyakorlatban, rá van bízva a potenciális turistára.
„Évszázados hagyománya van a fürdőkultúrának” – viszont semmi további információ arról, hogy ez
mit jelent napjainkra lefordítva.
„Pontosan félúton Budapest és Balaton között helyezkedik el” – a pontosan félúton információ
helyett valószínűleg a Budapest közvetlen szomszédságában, jó forgalom mellett 20 percnyire
Budapesttől, vagy a Budapesthez legközelebbi nyaralási célpont relevánsabb és szuggesztívebb
megfogalmazások lennének.
A nehézkes, lexikon ízű megfogalmazás ("Területeink országos viszonylatban is kimagasló hányada
természetvédelmi védelem alatt áll") helyett többet mondana a „érintetlen természet várja a
hozzánk látogatókat: területeink X%-a természetvédelmi védelem alatt áll, ami országos szinten az
egyik legmagasabb arány.

2. Jelenlét a közösségi médiában, fórumokban.
2.1.

Facebook

2.1.1. Velencei-tó Facebook oldal – 4.279 rajongó
(https://www.facebook.com/LakeVelence?ref=ts&fref=ts)
Az oldalt a www.lakevelence.com csapata működteti
Üzemeltetői aktivitás: a helyi lakosságot célzó oldal aktivitása minimális, leginkább csak programok
megosztása történik
Rajongói aktivitás: túlnyomórészt helybéliek írnak az oldalra, többnyire apróhirdetés jellegű
bejegyzések születnek. A helyieken túl bejegyzéseivel is találkozhatunk, akik képeket osztanak meg
ottartózkodásukról, vagy az oldalon jelzik érkezésüket „Vigyázz Velence, jövüüünnkkk!!!”
felkiáltással. Sajnos az oldal üzemeltetői nem igazán reagálnak, a turistákkal nem alakult ki érdemi
párbeszéd, tájékoztatás.
Ezen az oldalon is tetten érhető az üzemeltető rajongása rendőrségi hírek iránt „Bajbajutott szörföst
mentettek a tavon”. Az oldal üzemeltetői által közzétett képek többnyire rossz minőségűek.

2.1.2. Velencei-tó A Napfény Tava oldal – 6. 489 rajongó
(https://www.facebook.com/napfenytava?fref=ts)
Az oldalt a www.velenceinfo.info működteti
Üzemeltetői aktivitás: helyi, sokszor elriasztó hírekre korlátozódik (meghalt Gárdony nyugdíjas
orvosa, Trükkös tolvaj, II. világháborús lövedéket találtak Dinnyésen, véradás, táncház, irodalmi est,
rendőrségi felhívás téli sportokkal kapcsolatban).
Rajongói aktivitás: jellemzőek az előzőleg említett oldalhoz hasonlóan leginkább apróhirdetés
jellegű bejegyzések, és „Holnap körbebiciklizzük” jellegű bejelentkezések, illetve felhasználók által
készített fotók.
Pozitívum, hogy az oldalnak az üzemeltetői felhasználói bejegyzésekre is reagálnak. Az oldalon
használt képek többnyire jó minőségűek, van pár kiváló is. A képek tartalma (elhagyatott, magányt
sugalló tó, idős emberek teáznak, idős emberek zenét hallgatnak) ugyanakkor nem mindig a
legszerencsésebb.

2.2 YouTube
A videó megosztó oldal a felhasználói tartalmak megosztásának ideális közege. Az itt megosztott
tartalmak, alkotások nemcsak értékes erőforrást jelenthetnek, de kifejezik a célközönség
véleményét és mélyebb elköteleződését is. Magas nézettséget értek el az alábbi igencsak lenyűgöző
videók:
• Velencei tó (6.273 megtekintés)
http://www.youtube.com/watch?v=ry4_tpkWFTg
Tartalom: légi felvétel a tóról
Reakciók:
•
•

„jövőhéten irány Agárd!”
Kár, hogy azt a strandot ami 3 perc környékén látható szétbombázták :/

•

Mártogatás a Velencei-tavon 2012 Január (9.726 megtekintés) http://www.youtube.com/watch?v=mL59g0yVqh0
Tartalom: horgászat télen
Reakciók:
•
•

Thank you for sharing this video. Nice fish and such a beautiful lake.

Velencei tó 2012 május (1.172 megtekintés) –
(http://www.youtube.com/watch?v=atoLSFNv_P0)

Tartalom: nyaralás, bringázás rögzítése

3. A VELENCEI-TÓRÓL KIRAJZOLÓDÓ KÉP AZ UTAZÁSI PORTÁLOK ALAPJÁN
Az utazási illetve szálláskereső portálokon felelhető Velencei-tóval kapcsolatos információk szintén
jelentősen hozzájárulhatnak a Velencei-tó vonzerejének növeléséhez, illetve az oldalak felépítése is
szolgálhat tanulságokkal, így az erről kialakult benyomásainkat is rögzítettük.
Az oldalak némelyikén lehetőség van visszajelzést hagyni a szállással kapcsolatban, amiből közvetve
szintén képet kaphatunk a Velencei-tó, illetve a környéken igénybe vett szolgáltatások
megítéléséről.

3.1. Útisúgo.hu
A szálláskereső és csomag illetve akciós ajánlatokat felkínáló – alapvetően kereskedelmi ajánlatokat
kínáló – oldal modern igényes, amely a sok ajánlat miatt zsúfolt is.

A Velencei-tóról szóló információk sok helyen hiányosnak tűnnek, például Gárdonyra rákeresve
„Látnivalók” alatt csak a gárdonyi strand szerepel (a szállásoknál viszont ugyanezen pont alatt már
ott találjuk az emlékházat és a termálfürdőt is). Programoknál Gárdonyra, Velencére keresve nincs
találat, a keresést a térségre bővítve a kapott találatok között székesfehérvári és etyeki programot
kapunk, és majdhogynem csak székesfehérvári programokat hoz a „Látnivalók Agárd
környezetében” pont is. Az oldal alján található, áttekintést segítő oldaltérkép „Kiemelt települések”
pontja sajnos egyetlen Velence-tó környéki települést sem említ.

3.2.
Utazzitthon.hu

A jól strukturált, könnyen használható, megjelenésében szerény, de szerepét maradéktalanul ellátó
egyszerű oldalon hiányos és kevés információ található a Velencei tóról. A Balatonnal ellentétben a
Velencei-tó nem is szerepel külön csak a Közép-Dunántúl régió három megyéje közötti városok
listájában, így jelenléte Balaton szerepléséhez képest marginális. A városokra rákeresve alig lelhető
fel programra találat.

3.3. Vendegvaro.hu/Utazom.com
A Velencei-tó számára kevésbé releváns jól felépített oldal, mivel leginkább külföldi ajánlatokra
koncentrál. Az oldalon a Velencei-tó térség nehezen megtalálható és kevés anyag van róla. A
vendegvaro.hu címről átirányít az utazom.com cím alá, az oldal neve is ez.

3.4. Wellnesscentrum.hu
Az utazási és kikapcsolódási oldalak egyik specializált oldalának megjelenése modern, bár kicsit
katalógus-szerű és túlzsúfolt. Erőssége hogy felhasználói visszajelzéseket is gyűjt, ami vizsgálódásunk
szempontjából kiemelten fontos.

Az oldalon a Velencei-tavat a Vital Hotel Nautis és a Velence Resort & Spa képviselik, a felhasználói
vélemények tükrében alapvetően pozitívan. Az oldalon interjú olvasható a Velence Resort & Spa
wellness részlegének vezetőjével, Szöllősi Szilviával.

3.4.1. FELHASZNÁLÓI VÉLEMÉNYEK ALAPJÁN KIRAJZOLÓDÓ KÉP A VITAL HOTEL NAUTISRÓL
Az itt megszálló vendégek többnyire elégedettek, kiemelik a jó infrastruktúrát, szép környezetet,
kedves és udvarias kiszolgálást.
Nagyon jól éreztem magam a szállodában, maximálisan sikerült kipihennem magamat! A személyzet
kifogástalanul udvarias és segítıkész volt, a szálloda gyönyörő és tiszta, a wellness részleg maximálisan
kielégítette igényeimet.

A hozzászólásokból nem állapítható meg az elégedett, illetve fenntartásokkal elégedett vendégek
valós aránya, az elfogulatlan hangvételű visszajelzésekben tett kritikai megjegyzések leginkább arra
engednek következtetni, hogy hiányérzetük a várakozásukhoz és a szálloda magas minőségi
besorolásának kontextusában értelmezendők. A vendégek ötletesnek találták a wellness rész
kialakítását és összességében ajánlanák a szállodát ismerőseiknek, illetve elégedettek voltak az ott
töltött idővel. Az értékeléseket végigolvasva azt látjuk, hogy a szálloda megfelel az iparági
standardok alapján elvárhatóaknak és a négy csillagos minősítésnek, de vegyük számításba, hogy a
csillagok sem mindig egyenletesen ragyognak.
A szálloda a következő területeken nem felelet meg maradéktalanul az előzetes várakozásoknak:
kiszolgáló személyzetet időnkénti tanácstalannak látják, egyféle rutin hiányát érzékelik rajtuk.

Apróbb malőröket szintén nem mindig tartanak összeegyeztethetőnek a szálloda 4 csillagával
(minibár fogyasztás téves túlszámlázása, pihenést zavaró munkálatok, bowling pályáról masszás
szalonba áthallatszó zaj, időnként nem kifogástalan tisztaság, átlagos és nem mindig friss reggeli és
szűk választék, langyos pezsgő fürdő, koktélok szegényes választéka, zöldségköret hiánya,
konditerem felszereltsége/elérhetősége).

3.4.2. FELHASZNÁLÓI VÉLEMÉNYEK ALAPJÁN KIRAJZOLÓDÓ KÉP A VELENCE
RESORT & SPA-RÓL
A Velence Resort & Spa szállodával is többnyire elégedettek voltak a vendégek a visszajelzések
alapján, az árszínvonal tükrében viszont néha markánsabban adtak hangot véleményüknek a
hiányosságokat illetően.
A vendégek dicsérték a tiszta vizet, a szép környezetet, elégedettnek tűntek a büfé árszínvonalával
és van aki az ország legszínvonalasabb szállodái közé sorolná.
A legkritikusabb, majdnem mindenki által említett sérelem a fizetős parkolás, amelynek már a
meglétét is nehezményezik, az ár mögött pedig nem vélik látni a szolgáltatást. A másik
leggyakrabban említett pont a tisztaság és itt a szőnyeg, függöny, fürdőköpeny stb is említésre kerül.
A hozzászólásokon érződik, hogy a visszajelzések alapján az üzemeltetők ezt már kiemelt fontosságú
kérdésként kezelik. Ingadozó a kiszolgálás minősége, a személyzet kedvességéről erőteljesen
megoszlanak a vélemények, és panaszolják, hogy franciaágyas szobával, WIFI-vel sem rendelkezik a
hotel.
A megfogalmazott kritikák hangvétele gyakorta meglepően éles, ami olyan tény amit még
elfogultság esetén is érdemes komolyan venni.
A visszajelzéseket végigolvasva kettős érzéssel távozik az érdeklődő. Érződik, hogy a személyzet
odafigyel és folyamatosan javít a szolgáltatás színvonalán és a tendencia javuló, azonban ez a
szolgáltatási színvonal nem egyenletes, erőteljesen ingadozik.
Az élesen elmarasztaló kritikák jelentős részét mi kevéssé sikeresen kivitelezett promóciós
tevékenység eredményének tartjuk. Többször is elhangzik, hogy nem az volt a csomagban, nem azt
és nem úgy kapták amire számítottak, vagy a személyzet nem volt kellően tájékoztatva a
promócióról amiből a vendégnek kellemetlensége származott.

3.5. Szallas.hu
Az Utazzitthon.hu oldalhoz hasonlóan jól strukturált, egyszerű, könnyen használható oldal a
szállások közvetítésére koncentrál.
Velencére és Gárdonyra is bőséges találat van a Programokra keresve, bár ezeket a program
ajánlatokat az Itthon.hu oldalról emeli be a honlap és a további információnál sajnos nem visz az
Itthon.hu megfelelő oldalára, illetve a programok dátuma nem látható.

A Szallas.hu szintén azon kevés oldalak egyike, amely gyűjti a felhasználók visszajelzését és a
szállodákat 1-10-ig lehet értékelni különböző szempontok alapján.
A Velencei-tó programjaival kapcsolatban itt sincsenek felhasználói visszajelzések, a szálláskínálat
pedig széles spektrumon mozog - viszont érzékelhetően az alacsonyabb szegmensben nagyobb a
kínálat.
A két nagy szálloda tekintetében a visszajelzések egyezést mutatnak a wellnesscenter.hu-n
olvasottakkal, így a két szálloda jellemzésére nem térünk ki újra.

3.6. Itthon.hu
A Szallas.hu oldalhoz hasonló - megjelenésében modern, vonzó, viszont funkcionálisan kevésbé
praktikus - oldal leginkább a programokat hivatott népszerűsíteni.
Az oldalon a Velencei-tóról és környékéről kevés és hiányos, ráadásul nehezen fellelhető információ
érhető el. A Közép-Dunántúl régiónak szentelt aloldal „Ajánló” menüpontjában például egyáltalán
nem szerepel, miközben a „Programok” pont alatt három agárdi programot ajánl, mindhármat

augusztusra. A további programok linkre kattintva bővül a kínálat, a programokra pedig külön
Agárdra keresve kategóriákra bontott találati listát kapunk többnyire elfogadható leírásokkal.

Az oldal használata összességében körülményes, nehézkes. Pozitív, hogy rendelkezik beépített
képnézegetővel, a képek viszont sokszor levélbélyeg méretűek (lásd Gárdonyi Géza Emlékház),
másutt meg egyszerűen nincs tartalom a (lásd Programkavalkád a Velencei-tónál, vagy
Szálláshelyeknél az Aktívan a régióban). Az északi strand Velencei Vizi Várnál az oldal linkje egy
kínai(!) oldalra mutat, és nem működő oldalakra is mutatnak linkek (például Drótszamár Park &
Camping oldala).
Az Itthon.hu-ról jutottunk a Halászcsárda oldalára amely esztétikumában, egyszerűségében akár
követendő példa is lehetne és szépen illusztrálja hogy hogyan láthatná el egy oldal maradéktalanul
prezentálási funkcióját (www.szunyogsziget.hu)

4. A Velencei-tó a blogokban
Nem jellemző a Velencei-tó külön témaként a blogokban. A Velencei-tóról leginkább olyan magán
blogokban olvashatunk, amelyek valamilyen, a Velencei-tónál is űzhető sportról szólnak: futás,
bringázás, horgászat.
A Velencei-tó és környéke a kívánatosnál talán többször szerepel a fogyasztói panaszokkal foglalkozó
Homár blogon: szabálytalan bírságolás parkolásért, termékbemutatóhoz kapcsolódó átverős
wellness hétvége ajánlat, a strand röplabda pályára beépített hirdetési oszlop, illetve a botrányoktól
kísért beruházások és más projektek kedvezőtlen képet alakítanak ki, amelyet csak visszaigazolnak az
olvasói hozzászólások. Néhány jellemző vélemény:

„Tavaly ısszel nagy csinadrattával indult útjára a Velencei-tó kapuja címő beruházás Velence
településen, milyen jó, homokos strand, tengerpart "fíling" egy magyarországi tó partján. (…)Az elsı
koppanás egy forró júniusi hétvégén érte a fürdeni vágyókat, ugyanis a régi szabad strand helyén
háborús körülmények fogadták a fürdızıket.„

„Mindez történt júniusban. Én azért bátorkodtam utánanyomozni, hol is lehet akkor fürödni egy
tóparti településen, amely nyilvánvalóan a turizmusból szerzi a profitját. Megdöbbenve láttam, hogy
„Az eddigi
gyakorlatilag
felét Velencén
elmúlt
8-10 hátán
évbenfekvı...”
sikerült szétbaszni ezt
szabadéletem
strandként,
egy hangya...nyi
terület volttöltöttem!Az
kijelölve, egymás
hegyén
napozókkal.”

„Közben a hétvégén olvastam az önkormányzat "propaganda" lapjában a Velencei Híradóban, hogy
bizony strand egész nyáron nem lesz, megértésünket és türelmünket köszönik.
Be lettek csapva azon fürdızık, akik a településre terveztek nyári programot.”

„Az eddigi életem gyakorlatilag felét Velencén töltöttem! Az elmúlt 8-10 évben sikerült szét...ni ezt a
csodás környezetet pár pénzéhes, gerinctelen embernek! Igazából, azok szúrták el, akik megint erre a
tolvaj brigádra szavaztak, kik ezt a projektet is kitalálták, lenyúlták! Közfelháborodás óriási, de
minden helyi tartja a pofáját,tipikus magyaros birka virtus!”

A horgászok nagyon szívükön viselik a tó sorsát és az átlagnál jobban ismerik. Megnyilvánulásaikból
érezhető az aggodalom és segítő szándék.

„A vízminıség szubjektív megítélésem szerint remek, amióta járom a tavat, fürdök benne, laikusként
megfelelınek tartom, ebben nyilván sokat segít a szántóföldi gazdálkodás valamelyest elfordulása a
mőtrágyáktól, kemikáliáktól, és a tó körüli csatornázás elkészülte. Az iszapot ugyan a 70-es években
kitermelték, de egy új komoly kotrásra ismét szükség lehet.
……...A jelenlegi beton védmővek állapota leromlott, mintha nem volna gazdájuk, az idı
elırehaladtával a természet visszafoglalja azt, ami az övé.”

Tágabb, a horgászaton túlmutató javaslatok is elhangzanak részükről:

„Alig hiszem például, hogy a kishajózást nem lehetne itt megsokszorozni”

„Micsoda gyöngyszem lehetne ez a tó az ország közepén, ahová örömmel jönnének hazai, és külföldi
horgászturisták, és míg ık a hobbijuknak élnek, a család a strandon pihenne (költene)?! Milyen Európa
hírő horgászversenyeket lehetne itt rendezni, megfertızve a jövı nemzedékébıl minél többeket?!
Milyen fejlıdı horgászközpont lehetne, ahol új-, és új horgászmódszerek elterjedésével, kitalálásával,
horgásztúrák szervezésével lehetne hírünket vinni a nagyvilágba? Simon képviselınk szerint a tónak
komoly marketingre van szüksége, ami teljesen igaz.

Az idézett horgász aggodalmának megalapozottságát igazolják vissza más blogok Velencei-tóval
foglalkozó cikkei is. A kerékpárút, a Velencei-tó körbekerékpározása, illetve a Budapesttel
kapcsolatot biztosító kerékpárút kérdése az egyik legfontosabb témának tűnik az online térben a
Velencei-tóval kapcsolatban. A Kerékagy blog részletesen be is számol a tavat körbeérő
kerékpárútról, de sajnos több hibára is rámutat.

„Érdekesség, hogy a 7-es fıút mellett Gárdonyban és Agárdon is van rendes bringasáv, amit az út
szélérıl választottak le réges régen, de egy-két táblától eltekintve semmi sem jelzi, hogy az bicikliút.
Csak onnan lehet tudni, hogy ha az egyik oldalon megszőnik a felfestés, ott a járdán kezdıdik egy
bicikliút és vica-versa.”

„Velencén találkoztunk néhány érdekes megoldással. A bicikliutat levitték a tó partjára, a Kemping
utcán és a strandon (!) keresztül egész le a wakeboard pályáig. (…)Érthetetlen, hogy miért erre hozták
az utat, elképesztı veszélyes, simán belehajthatsz a vízbe.”

„Az egy dolog, hogy "körbebiciklizhetı" a tó - eddig is meg lehetett csinálni, csak többet kellett menni
közúton. Az nem igaz, hogy "körbeért a bicikliút" - mert az út nem folyamatos, vagy, ha folyamatos,
akkor nagyon rosszul van kitáblázva egyes helyeken - erre jobban oda kéne figyelni. Az sem ártana, ha
a régiónak lenne - vagy megtalálható lenne - egy olyan honlapja, amin a bicikliút térképe elérhetı, bár
ez nem pótolja a táblák hiányát.”

A hozzászólások viszont elárulják, hogy bicikliút terén a Balaton sem áll jobban:

„Én is pont ezeket tapasztaltam mind a két tó partján. A burkolat minısége sokszor sz..., a kerékpár út
szakaszok közti átvezetés pedig nincs jól kitáblázva. Engem egyáltalán nem zavar, ha kis forgalmú
utcában kell tekerni, legalább könnyebben elızım a 6 éves gyerekkel kiránduló családokat. :) Ami
viszont idegesítı az a vonalvezetés.”

5. Összegzés
5.1. Az érdeklődés időbeni alakulása
A Velencei-tó keresőszó gyakorisága alapján meredeken csökkenő trendet figyelhetünk meg az
utóbbi években. A keresőszó előfordulási gyakorisága tükrözi a szezonális ingadozást, ennek ellenére
egyértelműen kivehető a trend amelyet a diagramhoz illesztett egyenes mutat.

A Velencei-tó kereséshez kapcsolódó leggyakoribb keresőszó a „szállás” ami tükrözi, hogy az
érdeklődést tükröző keresések potenciális turisták részéről jönnek. Az indított online keresések
földrajzi eloszlását nézve azt tapasztaltuk, hogy a Velencei-tó leginkább csak a belföldi turizmus
számára célpont.

A Velencei-tó és szállás együttes vizsgálata egyrészt mutatja a Velencei-tó alacsony részesedését
ezen keresésekben.

5.2.

A Velencei-tóval kapcsolatos információk összegző jellemzése

A Velencei-tóról kevés, nehezen és töredezett formában fellelhető információ érhető el az
interneten. Az ez alapján kirajzolódó kép töredékes, viszont sok fejlesztési területre ráirányítja a
figyelmet, közte a turisztikai pozicionálás szükségességére. Az interneten fellelhető információk
alapján legfőbb előnyének a fővároshoz való közelsége, könnyű elérhetősége és relatív olcsósága,
valamint a balatoni zsúfoltság hiánya tűnik. A célközönség leginkább a Balatont helyettesítő
alternatívaként gondol rá önálló, elsődleges üdülési célpontként, ami alátámasztja, hogy a Velenceitó térsége nem mutat magáról egységes és jól definiált képet a turizmus területén.
A Velencei-tó képének kialakítására legnagyobb hatással épp a helyi oldalak és online
kommunikációs csatornák lehetnének, ez a lehetőség viszont nincs maradéktalanul kihasználva. A
Velencei-tóról szóló oldalak közötti kapcsolat nem egyértelmű és nem forr egységes koncepcióvá, az

oldalak prezentációs funkciója erőteljesen háttérbe szorul. Az oldalakon fellelhető információk
minőségi, mennyiségi és tartalmi kívánnivalókat is hagynak maguk után.
Az utazási és szálláskereső oldalak szintén tükrözik az információ hiányát, bár az ezeken található
felhasználói visszajelzések arról tanúskodnak, hogy van érdeklődés és igény a térségben rejlő
turisztikai potenciál iránt még ha az elvárásoknak nem is tudnak maradéktalanul megfelelni a helyi
szolgáltatók.
A jelen helyzeten irányított programokkal nagy költséghatékonyság mellett lehetne javítani, az
internet ilyen szempontból az egyik legkönnyebben formálható médium. A Velencei-tóról kialakult
kép megváltoztatására, vagy befolyásolására a térségnek égetően nagy szüksége van egységes,
következetes és kitartó kommunikációra. A kommunikációhoz szükséges tartalmak (multimédiás
tartalmak, személyes élménybeszámolók, visszajelzések, stb.) létrehozásában a TDM szövetségesre
lelhetne azokban a szűk, a tó iránt épp sajátosságai miatt mélyebben elkötelezett rétegekben,
amelyek saját tartalmak előállításával természetes módon járulhatnának hozzá a kedvező kép
alakításához (természetjárók, futók, amatőr fotósok, siklóernyősök, amatőr hajó/csónak építők,
stb.). A turisztikai szolgáltatók kommunikációjának motiválása (képzés, ösztönzés értékelési
rendszerrel, jutalomként nyújtott szolgáltatással) szintén nagyfokú javulást eredményezhetne a
Velencei-tó önmagáról közvetített képének javításához.

