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1.

A szervezetről


Egyesületünknek 112 teljes jogú tagja van.

Szervezetünk munkájáról havi beszámolót készítünk, melyet minden hónap elején tagi hírlevélben küldünk
meg a tagságnak.

December 4-én tartottuk tisztújító közgyűlésünket. A korábbi
tisztségviselők kivétel nélkül újraválasztásra kerültek az alábbiak szerint. Elnök:
Vértes Tibor, elnökhelyettes: Tóth István, elnökségi tagok: dr. Erdei Péterné,
Bálint György, Behán István. A felügyelő bizottságba a korábbi tag Kádi Attilát
újraválasztotta, Hajdu Zoltánt és Bor Dánielt (Gárdonyi Városüzemeltetési Kft.
ügyvezetőjét) megválasztotta a tagság. A FEB elnököt, Hajdu Zoltánt, a FEB tagok
saját soraikból választották meg. A közgyűlés után tájékoztattuk a tagságot a két
Velencei-tavi helyi TDM egyesület összeolvadását célzó elképzelésről.

Egyeztettünk Gárdony Város Polgármesteri Hivatalának Adócsoportjával
az idei adóbevétel növelése érdekében. (Az önkormányzat az éves IFA+állami
támogatás 20%-át tagdíjként befizeti a TDM szervezet számára.)

Szeptember elejétől a nemzeti közfoglalkoztatási program keretében 3 fő plusz munkaerőt
foglalkoztathatunk, akik az Egyesületnek nem jelentettek plusz költséget. A február 28-ig nálunk dolgozó
munkatársak elsősorban projektfeladatokat kaptak, a helyi ajándékbolt megnyitása, az online információ
szolgáltatás, a Barangoló túrák és más termékfejlesztéssel
kapcsolatosan, melyeket az állandó munkatársak mentorálása
mellett láttak el. Segítségükkel nagyot léptünk előre a desztináció
közösségi oldalakon való megjelenítésében.
Folyamatosan
fejlesztjük a Velencei-tó Pinterest, Instagram, Twitter, Youtube,
Google+ Forsquer, Myspace Velencei-tó profilját. A Velencei-tó 60
oldalas prospektusban hirdető szolgáltató tagjainkat és a látnivalókat
feltöltöttük az említett oldalakra, megosztottuk a Velencei-tóról
rendelkezésünkre álló videókat is. Heti rendszerességgel posztoljuk
tagjaink ajánlatait és híreit a Velencei-tó Facebook profilján.
(A közfoglalkoztatási program 2015. márciusban folytatódik.)

Közreműködtünk a november 27-én a Velence Resort & Spa****superior szállodában megrendezett
Velencei-tavi TDM Konferencia előkészítésében és lebonyolításában. Az eseményen előadást tartott L. Simon László,
a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, Dr. Ruszinkó Ádám, a Nemzetgazdasági
Minisztérium turizmusért felelős helyettes államtitkára, Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő. A konferenciáról
részletes beszámolót készítettünk, amelyet a velencei-to.hu oldalon tettünk közzé.
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2.

Ügyfélszolgálat


Irodánk nyári időszakban hétfőtől – péntekig 9.00 - 17.00 között, szombaton 9.00 – 16.00 között, szezonon
kívül hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 között a Tourinform irodában, valamint a személyes kitelepülések alkalmával a
rendezvények helyszínén várta a személyes érdeklődőket.

A Tourinform Irodánk 2014 évi munkáját a Magyar Turizmus Zrt. minősítette. A szakmai munkát 88%-ra, a
Neta adatbázis töltést 84%-ra, a személyes ellenőrzés eredményét 97%-ra értékelte. Az irodát 1903 személyes, 1434
telefonos és 2256 online érdeklődő kereste fel a múlt évben.
3.

Képzés, termékfejlesztés


Webszerkesztői képzés sorozatot tartottunk, melyen közel 30 TDM
tagszolgáltató munkatársai vettek részt. A képzés célja, hogy a tagok
megtanulják kezelni a velencei-to.hu-n megjelenő, saját szolgáltatásaikról
szóló tartalmakat.

A NEA Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől a „Barangoló a
Velencei-tónál” című, túraszolgáltatások bővítése és túravezetők
felkészítése célú pályázatra 1.100.000,- Ft támogatást nyertünk. A projekt
keretében kidolgoztunk és megvalósítottunk 6 túra programot. A programok
nyitottak voltak az érdeklődők és a TDM tagok számára. Munkánk során
kötelező önkéntes közösségi szolgálatra fogadtunk érettségi előtt álló
fiatalokat és más önkénteseket. Az elméleti és gyakorlati képzéseken kívül a túrákhoz túraajánló kiadvány tartalmat
is fejlesztettünk. A pályázat 2015. március 31-én zárul.

Összeállítottunk több Velencei-tavi turisztikai csomagajánlatokat, köztük a székesfehérvári és a móri TDMek közreműködésével néhány desztinációkon átívelő, többnapos ajánlatot is. Az ajánlatok piacravitele érdekében
tárgyalásokat folytattunk online utazásszervező cégekkel (pl az idemenjunk.hu oldallal). A csomagajánlatok
piacravitelének előkészítése folyamatban van.

Több alkalommal tartottunk képzést, előadást a Velencei-tó
turisztikai kínálatáról. Az Agárdi Fürdő felkérésére az Agárdi Termál
Kemping recepciósait készítettük fel az információnyújtásra. A Magyar
Camping és Caravanning Club Húsvéti kempingtalálkozó programjának
összeállításában segítettünk. A Szent Benedictus Borrend a meghívott
borrendek képviselői részére kért Velencei-tavi hajós túravezetést tőlünk.

Elkészült a Gárdony, Szabadság
u. 24. alatti turisztikai központ célú
épület felújítása, amelyre LEADER
forrásból nyertünk támogatást. Az
épületet és a felújítás lebonyolítását
Gárdony Város Önkormányzata biztosította a TDM szervezet számára.
Októberben itt nyitottuk meg az új Tourinform irodát és Velencei-tavi
Ajándékboltot. Az ajándékbolt választékát folyamatosan bővítjük, TDM tag
szolgáltatók
termékeit
forgalmazzuk.
Egyesületünknek jelenleg 16 helyi termelő,
kézműves tagja van.

A Velencei-tó Kedvezménykártya rendszer bevezetéséhez felmértük a
kártyák kibocsátásához és leolvasásához szükséges eszközigényeket, feltöltöttük
az adatbázist, mely a kártyarendszer üzemeltetéséhez szükséges.
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Velencei-tó környéke évről évre több attrakciót kínál. Az új TDM tag
szolgáltatások esetében igyekszünk kiemelt figyelmet fordítani a
kommunikációra. Hírlevél megjelenéssel, sajtófelhívással, Facebook
posztokkal igyekeztünk növelni a látnivaló ismertségét. 2014-ben ilyen új
szolgáltatás volt pl. a Várpark, a H2O Akváriumház és a kerékpárút.

Július közepén két napig a Velencei-tónál forgatott a Hazahúzó
stábja. Irodánk segítséget nyújtott a forgatás helyszíneinek kiválasztásához.
Különös figyelmet fordítottunk az év turisztikai újdonságainak
bemutatására. A Velencei-tóról szóló epizód novemberben került adásba az
ATV-n és az Echo TV-n.
4.

Marketing, kommunikáció


Hetente Velencei-tavi hírlevelet készítünk a TDM tagok ajánlataiból, melyet kb. 8000 e-mailt tartalmazó
címlistánkra küldünk ki.

Megjelentünk a Velencei-tó standján az Utazás Kiállításon és a Bringa Expon (02.28-03.04. között) mutattuk
be a desztináció kínálatát az MTZRt. és a kerékpárút projektek közreműködésével. A Bringaexpon a Velencei-tó
kiemelt megjelenést kapott.

A Kiállításra megjelent a Velencei-tavi turisztikai prospektus és a
Velencei-tavi túratérkép a térségi TDM pályázata keretében, melyek
előkészítését irodánk koordinálta, valamint az új kerékpárutat bemutató
kiadványok elkészítésében is közreműködtünk.

Március hónapban a
VHG Kft. közreműködésével
22 000 háztartásba juttattuk el
a gárdonyi TDM szervezet
által készített szórólapot,
melynek célja az volt, hogy az
állandó lakosok és az üdülőtulajdonosok figyelmét felhívjuk a velenceito.hu oldal és a Velencei-tavi hírlevél kínálta információkra.

Több
alkalommal
szerveztünk
Velencei-tó témájú online és hagyományos
nyereményjátékokat, melyeket rendezvényekhez, kitelepülésekhez kapcsoltunk. Ilyen
volt pl. március 22-én a Víz Világnapja alkalmából a Tropicariumban rendezett program,
vagy nyár elején a Kőbánya-Kispesti Europarkban végzett promóció. A
nyereményjátékokhoz nagyban hozzájárultak az Egyesület tagjai, akik felajánlásokkal és
közreműködésükkel tették gazdagabbá az
aktivitásokat.

A BSI által rendezett 5. K&H mozdulj!
velencei tóúszás és túratriatlon résztvevőinek
és
a
BSI
címlistájára
Velencei-tó
programajánlót küldtek ki, melyhez irodánk
állította össze a tartalmat. Több mint 50 000
hírlevél olvasóhoz jutott el a Velencei-tó kínálata. A rendezvény résztvevői
részére ingyenes kerékpáros térképet biztosítottunk a start helyszínén.

Számos online és nyomtatott megjelenéshez szolgáltattunk tartalmat a kínálatról nemcsak határon belül,
hanem külföldön is. A www.biker.sk oldalra velencei-tavi programajánlót állítottunk össze, melyet a Magyar
Turizmus Zrt. fordított szlovák nyelvre. A cikk megjelent a BIKER Magazin és a Jazdím na bicykli Facebook oldalain,
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valamint
a
RELAX
Magazinban.
rendszeresen
szolgáltattunk
programinformációkat pl. a videkjaro.hu, a programturizmus.hu és más
online gyűjtőportálokra.

A Magyar Turizmus Zrt. KDRMI-vel szoros együttműködésben töltjük
a NETA adatbázist és az itthon.hu egyéb oldalait. A főszezonban különösen
sok egyéb megjelenést is biztosítanak a Velencei-tónak, amihez
rendszeresen küldünk anyagokat.

Sajtóközleményeket jelentettük meg, tagjaink felhívásai hírlevélben
tettük közzé.

Több ízben járultunk hozzá kiállítási installációkkal partnereink
kitelepüléséhez is, hogy a desztinációt ilyen módon népszerűsítsük. A
Nemzeti Vágtán Gárdonyt a Tulipános Porta és a Várpark lelkes TDM tag
szolgáltatói képviselték, TDM irodánk egy fő informátorral, kiadványokkal
és installációval gazdagította a standot.
 December 13. és 19 között Adventi
Vásárt szerveztünk a Tourinform iroda
és a Polgármesteri Hivatal előtti
területen. A Vásár első napján fellépett
az Alborada kórus, a Tourinform irodában pedig kézműves foglalkozás várta az
érdeklődőket. Az ünnepi programokhoz adventi kvízzel igyekeztünk kedvet
csinálni.

Az új kerékpárút mentén elhelyezendő tájékoztató táblák tartalmának
előkészítésében is közreműködtünk a gárdonyi Önkormányzat felkérésére.
5.

Pályázatok
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Év elején elszámoltuk és lezárásra került a KDOP-2.2.1/A-11-2011-0004 számú, a „Gárdony Város és
Térsége Turisztikai Egyesület (helyi TDMSz) tevékenységeinek fejlesztése II.” elnevezésű pályázatunkat.
Megkezdődött a projektfenntartási időszak, amely 2019.02.27.–ig tart.

4.000.000,- Ft-os Leader pályázati támogatást nyert el az Egyesület
a Vadkacsa Kerékpáros Túrára. A rendezvény egy több partnerrel
megvalósuló, „Leader térségek közötti együttműködés” keretében jöhetett
létre a Velencei-tavi Térségfejlesztő Egyesület koordinálásával. A túrára
regisztráltak a rajtszám átvételekor Velencei-tó térképet kaptak.

Leader pályázati forrásból
hozzájárultunk a Velencei-tavi Hal-,
Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál
rendezvénytechnikai és marketing
költségeihez. A pályázatot koordináló
gárdonyi önkormányzattal együttműködtünk a pályázati adminisztrációban,
valamint saját marketingeszközeinkkel segítettük a rendezvény előkészítését. A
TDM üzemeltette az Információs Pont faházat, ahol velencei-tavi fiatalok
számára is biztosítottunk önkéntes munkalehetőséget. A fesztiválra jelent meg a
Velencei-tó térségi turisztikai kiadvány magyar nyelvű újranyomása, melynek
aktualizálásában részt vettünk, valamint elkészült a prospektus német és az angol nyelvű változata is. Azóta a
román, szlovák, cseh és olasz változat fordítása is elkészült.

A Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával valósult meg a Cigánymeggy Fesztivál az Agárdi Pálinkafőzde
rendezvénye. A rendezvényhez a támogatási szerződés dokumentációjának és elszámolásának elkészítésével
járultunk hozzá.
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6.

Benyújtottunk 10 db projektjavaslatot a 2014-20-as tervezési időszakra, a Területi Operatív Programba (TOPba) és benyújtottuk a Fejér Megyei Tervezéskoordinációs Testülethez, valamint részt vettünk a kistérségi
projektgyűjtésben.
Gyakornoki program, kutatás, statisztikák


TDM gyakornoki programunkon 3 fiatal főiskolás vett részt. Feladatuk
elsősorban a Tourinform ügyfélszolgálati feladatok ellátása, a rendezvényekre történt
kitelepülések alkalmával (Pl: Hírlap Bringatúra, Hőlégballon Karnevál stb.) információs
szolgálat biztosítása, kapcsolattartás a tagsággal, desztinációs statisztikák készítése. A
TDM 2.0-hoz kapcsolódó kutatások voltak. A kutatás a Magyar TDM Szövetség TDM
rendszer fejlesztési koncepció háttéranyaga volt.
A Velencei-tó hivatalos Facebook oldalának már több mint 17 465 kedvelője van.
Weboldalunk – a velenceito.hu – egyedi látogatóinak száma 2014-ben az alábbiak szerint alakult.
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Az év folyamán a velencei-to.hu oldalon keresztül közel 1300 ajánlatkérés érkezett szolgáltatóinkhoz.
Ábrázolás megyénként

A Velencei-tó desztináció turisztikai forgalma:
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 2010-14. között a Gárdonyi kistérség regisztrált
vendégéjszaka száma +46%-kal nőtt. Gárdony vendégéjszaka
száma ugyanezen időszakban 8,2 %-kal emelkedett. A
tókörnyéken 2010-ben és azóta jelentős turisztikai
beruházások valósultak meg (nem kerül felsorolásra, az
összefoglaló olvasói jól ismerik ezeket). A vendégéjszaka
számnál feltehetően nagyobb mértékben nőtt a térségbe
érkező (elsősorban kerékpáros) látogatók száma, de erre
vonatkozóan nem áll rendelkezésre átfogó statisztikai
kimutatás.

Gárdony, 2015. április 27.
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