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Összegzés
Mit tapasztalt látogató számban a tavalyi évhez képest?
nőtt

0

0%

csökkent

3

60%

stagnál

0

0%

Egyéb

2

40%

Társkiállítóként hogy látja, milyen visszhangja volt a kiállításnak?
Nagy az érdeklődés a Velencei-tó iránt. A kerékpárstandnál nagyon hálásak
voltak, ha az ember segítőkész volt, látva estleges bizonytalanságukat. Sokan
mondták, hogy tevezik a nyáron az ideutazást. Számtalan embernek ajánlottuk
www.visitvelenceito.hu honlapját.

A kiállítással kapcsolatban negatív vélemény

nem jutott el hozzánk. Az, hogy ennek szükségességét sokan kétségbe vonják,
most is sokaktól hallottam. Partnerek egymással való találkozójaként még
mindig nagy szerepet játszik, de kevés konkrét üzletkötésről beszélhetünk. A
papír alapú kiadványokat még mindig szívesen veszik a látogatók, akik inkább 40
feletti korosztályt jelentik.

A jelen gazdasági helyzetben is felkészült,

színvonalas és látványos volt a megjelenés.
évre kevesebb a látogató és érdeklődő.

Tapasztalatunk szerint sajnos évről

Sikeres volt, sokan felkeresték.

Mi a véleménye a Velencei-tó standjáról?
A kerékpárstandnál álltunk. Talán nagyobb háttérplakát, reklám kellene, mert a
Tisza-tó mellettünk standolt , az övék feltűnőbb volt, gyakran hitték, hogy
odatartozunk.

Feltűnő, korrekt. Idén a kiállítók részéről elhangzott, hogy

túlzottan a csarnok végében voltunk, leginkább az aktív oldalt hanyagolták el a
látogatók. Magam is tapasztaltam, hogy amíg felénk alig jártak, a stand belseje
felé sokkal nagyobb volt a nyüzsgés.

Jól megtervezett a felkészültség és a

színvonal jellemezte, látványos, aktív, ötletes -amit érdemes megtartani-.
(Elefülöp hiányzott az első 2 nap:)

Megfelelő, figyelemfelkeltő.

Impozáns.

A jövőre nézve milyen ötlete, javaslata van a Velencei-tó megjelenésével
kapcsolatban?
Nézelődőként az volt a tapasztalatom, hogy ott állnak meg az emberek
elsősorban, ahol feltűnő színekkel, látványos tárgyakkal, reklámmal, zenével
csalogatják a vendégeket.( Nem giccsre gondolok. Estleg egy nagy felfújható hal,
horgásznak öltözött ember....).

Kisebb méretű stand is megfelelne. Az

installációt továbbra is használni lehetne, átrendezve. Nem feltétlenül sziget
stand kellene-költségkímélés végett.

A TDM tagok részéről nagyobb aktivitás a

lehetőség kihasználására. Több figyelemfelkeltő attrakció.

Amennyiben a jelen

gazdasági helyzet nem változik, fölöslegesnek véljük a nagyobb vagy attraktívabb
standot. Amennyiben e tendencia visszafordul és évről évre több látogatót vonz a
kiállítás, érdemes lenne a kabalafigurát életnagyságban természetes
környezetében imitálva, valami gyerekeket megcélzó attrakcióval kiegészítve
kialakítani.

Valami szokatlannal kellene kirukkolni.
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