Beszámoló 2016. 1-9 hó

Tisztelt Elnökség!
Ezúton szeretném tájékoztatni a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület által 2016. év 1-9 hónapjaiban
elvégzett legfontosabb szakmai feladatokról, az alábbiak szerint.
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Képzés, termékfejlesztés
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Gyakornoki program, kutatás, statisztikák

1. A szervezetről

Egyesületünknek jelenleg 115 teljes jogú tagja van.

Az idei évben eddig 5 Elnökségi-, 1 Felügyelő Bizottsági- és 1 Közgyűlést készítettünk elő és bonyolítottunk
le.

Elkészítettük az Egyesület 2015 évi szakmai beszámolóját, valamint a Spa-Audit Kft. közreműködésével az
egyszerűsített beszámolót és közhasznúsági mellékletet. A teljes beszámolót 2016. május 23-án az Elnökség, majd
május 26-án a Felügyelő Bizottság és a Közgyűlés is elfogadta.

Elkészítettük az Egyesület 2016 évi működési költségvetési tervét, melyet a az Elnökség, a Felügyelő
Bizottság és a Közgyűlés elfogadott.

A Dr. Szabó László Ügyvédi Irodán keresztül kezdeményeztük a Székesfehérvári Törvényszéknél, mint
Cégbíróságnál az Egyesület Alapszabályának módosítását. Az új Alapszabályt a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve készíttettük el, összhangban a
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjával, mely a turizmussal
kapcsolatos feladatok ellátását tartalmazza. Továbbá telephelyként jegyeztettük be a Szabadság út 24. sz. alatti új
Tourinform irodát. A módosítás 2016. március 3-án jogerőre elekedett.

Eleget tettünk a KSH adatszolgáltatási kötelezettségünknek.

A nemzeti közfoglalkoztatási program keretében február 29-ig 3 fő plusz munkaerőt foglalkoztathattunk,
akik az Egyesületnek nem jelentettek plusz költséget. Egy hónap kihagyás után, április 1-től folytatódott a program ,
de már csak 1 fő plusz munkaerővel gazdálkodhatunk. Munkatársunknak elsősorban a pultos ügyfélszolgálat, online
információszolgáltatás, adatfeltöltés a feladata. Segítségével naprakész a velencei-to.hu oldalunk, és ő tölti az MTZRT
NETA adatbázisát is.

3 gyakornokunk volt az idei nyári szezonban. Ők 4-4 hetet töltöttek nálunk egymást váltva. Feladatuk a
pultos ügyfélszolgálat és az online adatbázisok frissítése volt. Esetenként kisebb projektfeladatot is kaptak, melyeket
az állandó munkatársak mentorálása mellett végeztek el.

A jelenlegi kulturális közfoglalkoztatási program 2017. február végéig tart, de december 31-én a jelenlegi
projektgazda – NMI – jogutód nélkül megszűnik. A kulturális közfoglalkoztatási
programot várhatóan a Lakiteleki Népfőiskola veszi majd át.

Évnyitó fórumot tartottunk április 22-én a Dinnyési Várparkban. Az
eseményre meghívtuk Somossy Esztert, a Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit Kft.
ügyvezetőjét és Szabolcs Zoltánt, a Chrome Kft. képviselőjét, hogy a gyakorlatban
is mutassák meg a Velencei-tavi Kedvezménykártya rendszer működését, annak
alkalmazását.
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Ügyfélszolgálat

Irodánk nyári időszakban hétfőtől – péntekig 8.30 - 16.30 között, szombaton 9.00 – 16.00 között, szezonon
kívül hétfőtől-péntekig 8.00-16.00 között a Tourinform irodában várta a személyes érdeklődőket. Ünnepek idején
vonalas telefonszámainkat mobilra irányítottuk át, mellyel folyamatos telefonügyeletet biztosítottunk.

A Tourinform Irodánk munkáját a magyar Turisztikai Ügynökség – korábban Magyar Turizmus Zrt. – az első
negyedévben 100%-ra, a másodikban pedig 93%-ra, a harmadikban pedig 87%-ra minősítette. Az idén egy
úgynevezett mystery shopping értékelési módszer segítségével több személyes, telefonos és e-mailben történt
megkeresés alapján is értékelték az irodát. Az előzetes értékelés alapján 67%-ot értünk el. Az értékelés szempontjait
figyelembe véve észrevételeket tettünk, melyek figyelembe vételével az értékelés véglegesítése jelenleg még zajlik.
Az éves értékelés a negyedéves értékelés és a Mistery shopping eredménye alapján tevődik össze.

Az irodát szeptember végéig 2119 személyes, 956 telefonos és 2880
online érdeklődő kereste fel. A személyes látogatók közül 191-en az
ajándékboltban is vásároltak.
A weboldalon keresztül érkezett megkeresések és ajánlatkérések ezen felül
realizálódtak.

Eseti megbízási szerződéssel az ügyfélszolgálaton keresztül
értékesítettünk jegyeket az EFOTT-ra. Az eladott jegyek értéke után bruttó
67.785,- Ft jutalékot realizáltunk. Ez mintegy 40%-kal több az előző évinél.
2. Képzés, termékfejlesztés

A Velencei-tó Kedvezménykártya rendszerhez kapcsolódóan feladatunk volt a
tagság körében népszerűsíteni a rendszer előnyeit, valamit minél több szolgáltatást
csatlakoztatni a rendszerhez. 10 kártyakiadói és 14 kártyaelfogadói szerződést
kötöttünk a szolgáltatókkal. Részükre a kártyákat és a leolvasó eszközöket kiosztottuk.
egyéni
képzés
keretében
biztosítottuk
a
szolgáltatóknak a kártyakiadó ill. elfogadói felület
használatához szükséges ismereteket. Minden
elfogadó
egyedi
kedvezményt
biztosít
a
kártyabirtokosoknak, mely kedvezményeket a online
rendszerben beállítottunk. A gárdonyi Tourinform
iroda, mint elfogadó és – bizonyos szálláshelyek
esetében – mint kártyakiadó is szerepel a rendszerben.
A rendszerben részt vevő szolgáltatók, így irodánk dolgozói is elsajátították a
működtetéshez szükséges ismereteket.

A Mimézis Kft-vel történt megállapodás értelmében a szolgáltató vállalta, hogy a 2016. május 1. és 2017.
április 30. időszakra vonatkozó upgrade szolgáltatási díj ellenében létrehoz egy új, reszponzív weboldalt a velenceito.hu-ra. A júniusi határidőhöz képest jelentős csúszással, de készül az új dizájn, mely átmenetileg a
visitlakevelence.hu domainen fut. A rendszer nem változott, a mögötte lévő adatbázist folyamatosan frissítjük.
Idővel az adminisztrációs felület is megújul.

A meglévő TDM tagsági adatbázis frissítéséhez a velencei TDM munkaszervezet új munkatársai számára
tartottunk gyakorlati oktatást, elősegítve ezzel a Velencei-tó környéki TDM tagok nyilvántartását, mely a közös
munka elengedhetetlen feltétele.

Nagyot lépünk előre a helyi szálláshely minősítési rendszer bevezetésében. Elkészült a gárdonyi TDM
szervezet elnöksége által is elfogadott szempontrendszer, mely alapján a szálláshelyek 1-5 közötti besorolást
kaphatnak. A minősítést
-val jelöljük. A már megszerzett minősítést az adott szálláshellyel kapcsolatban saját
csatornáinkon keresztül kommunikálni fogunk. Terveink szerint már az új Szolgáltatásajánlóban is fel fogjuk tüntetni
a szálláshelyeknél a jelölést.
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Ajándékboltunk áruválasztéka folyamatosan bővül. Vincze Mátyás
csak a mi üzletünk részére – a tőlünk kapott tartalommal – készíti 3 féle
változatban a Velencei-tó témájú kerámia kiskönyveket. A hozzánk
betérők már képeslapot is vásárolhatnak. Legnépszerűbb termékünk a
hűtőmágnes, amit már két keramikus tagunk is készít, más-más stílusban,
többféle változatban. Az eladott bizományosi készletek elszámolása és
pótlása folyamatos.

A Közép-Dunántúli Regionális Marketingigazgatóság szervezésében
több alkalommal vettünk részt a régióban dolgozó Tourinform munkatársak
ismereteinek bővítését célzó workshopokon.

3. Marketing, kommunikáció

Hetente Velencei-tavi hírlevelet készítünk a TDM tagok ajánlataiból, melyet a már csaknem 11.000 e-mailt
tartalmazó címlistánkra küldünk ki. A TDM tagság részére Gárdonyi programajánlót is küldünk alkalmanként.
•
Sajtóközleményeket jelentettük meg, tagjaink felhívásait hírlevélben tettük közzé.

Februárra összegyűjtöttük a tókörnyék rendezvényeit és feltöltöttük weboldalunk adatbázisába, továbbá
megjelentettük az idei Velencei-tavi Rendezvénynaptárt is.

A budapesti Utazás Kiállításon ebben az évben az akkor még MTZRt. KözépDunántúli Marketingigazgatósága tárkiállítójaként képviseltük a Velencei-tavi turisztikai
kínálatot. A velencei TDM-mel kötött megállapodás alapján a területbérleti díj 50%-át
vállalta át a velencei partner.

A debreceni Utazás és Szabadidő Kiállításon
ugyancsak a KDRMI-vel együtt képviseltük a Velencei-tó
turisztikai kínálatát.

A
Közép-Dunántúli
Regionális
Marketingigazgatóság
„KÖZÉP-DUNÁNTÚL
Király(i)
rendezvények” címmel jelentetett meg egy régiós flyert
A5-ös méretben, 24 oldal terjedelemben. Ebben a TDM
szervezet 1 oldal felületet vásárolt meg, melyen a város legjelentősebb
rendezvényeit jelentette meg. Tagjaink közül a KEMPP és az Agárdi Gyógyfürdő
egy-egy önálló oldalon jelent meg.

A Vidékjáró Magazin Kirándul az osztály című különkiadásában a
gárdonyi TDM 11 tagja jelent meg. A felületet a TDM szervezet vásárolta, a
partnereknek a felülettel arányos rájuk eső költséget számlázta tovább. 6 A4-es
oldal terjedelemben az ország csaknem 300 iskolájába jutott el nyomtatott
formában a kiadvány, valamint a „Le a cipővel” elnevezésű rendezvényen,
Budapesten vehették kézbe a látogatók. Elektronikus formában szinte minden iskolába eljutott az
osztálykirándulásokra szánt kínálatunk.

Kirándul az osztály címmel nyereményjátékot is szerveztünk a Velencei-tóhoz látogató gyerekek szülei
számára. A játékban résztvevő szolgáltatóknál az osztálykirándulásokra érkező
gyerekek már egy-egy előre megírt képeslapot kaptak, mely felhívta a figyelmet a
nyereményjátékra. A regisztrációt az online felületen keresztül tehették, meg,
melyet a képeslapon elhelyezett QR kód is. segített. A fődíj egy családi nyaralás
volt, továbbá egy aktív szolgáltatáscsomagot és egy Velencei-tavi helyi termék
ajándékcsomagot sorsoltunk ki. A szállást és a helyi termékek ellenértékét a TDM
szervezet vállalta magára, a nyeremény többi részét a tagok ajánlották fel.

Együttműködési megállapodás keretében a BSI Sportmarketing Kft. által
rendezett „K&H Mozdulj! Kerékpáros nap” és a „Velencei Tótúszás és Túra
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Triatlon” rendezvényeken beachfleget és molinót helyeztünk ki a rendezvényközpontban, valamint Velencei-tavi
kerékpáros térképet biztosítottunk díjmentesen a résztvevők számára. További megjelenési lehetőséget biztosított a
BSI saját honlapján kihelyezett bannerrel, melyen keresztül a velencei-to.hu-ra kattinthattak át az érdeklődők. Ezen
felül hírlevélben kaptak tájékoztatást a rendezvények résztvevői a BSI
regisztrációs rendszerén keresztül a Velencei-tavi szolgáltatók erre az
alkalmakra összeállított kedvezményes ajánlatairól.

Rendszeresen szolgáltattunk programinformációkat pl. a
videkjaro.hu, a programturizmus.hu és más online gyűjtőportálokra. A
programturizmus.hu-val jelenleg egy térségi együttműködési megállapodás
van előkészület alatt.

Az MTÜ 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.

A Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztiválon és a Velencei-tavi
Flaga Gáz Nemzetközi Hőlégballon Karneválon információs faházzal jelentünk
meg. Mindkét alkalommal segítségünkre voltak a Chernel István Gimnázium
kötelező közösségi szolgálatot teljesítő diákjai is.

Térségi együttműködésben Szolgáltatásajánló füzetet készítettünk elő,
melyet 2017-re tervezünk kiadni. Jelenleg a térképészeti munka folyik.

Sokat javítottunk a Tourinform iroda kitáblázottságán. A meglévő és
hiányos táblákat kiegészítő táblákkal láttuk el, illetve újabb tájékoztató táblák
kerültek kihelyezésre a 7-es út mellett és az úgynevezett tóparti úton is. A
szükséges engedélyeket megkértük a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től és Gárdony Város Önkormányzatától. A
korábban meglévőkön felül a 7-es út mellett irányonként 2-2, a tóparti úton 2-2 tájékoztató tábla jelzi a Tourinform
irodát. A rossz irányba mutató, feleslegessé vált táblákat jeleztük a Gárdonyi Városüzemeltetési Kft-nek, hogy azok
eltávolítása szükséges.

Egyeztettünk és ajánlatot kértünk a gárdonyi TDM és a térségi TDM pályázatokból megvalósult
látványtérképes pihenőpontokon megrongálódott tábla betétek elkészítésének grafikai és kivitelezési munkáira. Az
ajánlatokat továbbítottuk a fenntartási munkákkal megbízott Gárdonyi Városüzemeltetési Kft-nek.
4. Pályázatok

Márciusban volt esedékes a KDOP-2.2.1/A-2009-0004 számú, „Gárdony Város és Térsége Turisztikai
Egyesület (helyi TDMSz) tevékenységeinek fejlesztése” elnevezésű pályázatunk 3. sz. projektfenntartási jelentése,
melyet benyújtottunk. A 4. sz. projektfenntartási jelentés jövő márciusban lesz esedékes. A fenntartási időszak
2017. január 31-ig tart.

Szintén márciusban nyújtottuk be a KDOP-2.2.1/A-11-2011-0004 számú, „Gárdony Város és Térsége
Turisztikai Egyesület (helyi TDMSz) tevékenységeinek fejlesztése II.” elnevezésű pályázatunk 2. sz.
projektfenntartási jelentését. A fenntartási időszak 2019. február 27-ig tart.

Májusban részt vettünk a Magyar TDM Szövetség Közgyűlésén és az azt követő konferencián. Fő téma a
GINOP –TDM szervezetekre kiírt pályázata, ill. a TDM-ek ezzel kapcsolatos tapasztalatai. A gárdonyi TDM nem kívánt
ezzel a pályázati felhívással élni. A térségi TDM pályázatához szükséges gárdonyi TDM szervezetre vonatkozó
adatokat begyűjtöttük és azt a Kft. vezetésének rendelkezésére bocsátottuk.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program - 7. prioritása a 7.1.1-16 számú, „Kulturális és közösségi
terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva”
című pályázati felhívás kapcsán a TDM szervezet részt vett az előkészítő munkában az alábbi feladatok elvégzésével:
o Tervezést koordináló munkacsoport ülések összehívása, dokumentálása
o Projektötlet adatlapok összegyűjtése és a projektötletek rögzítése
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o Online munkafelület létrehozása Google Drive-ban a
munkacsoport számára
o Online kérdőív megszerkesztése, a kapcsolódó adatbázis
létrehozása
o Social média felület – Facebook oldal – formázása, folyamatos
posztolás
o Hírlevelek összeállítása, kiküldése, hírlevél címlista összeállítása és folyamatos bővítése
o Kérdőíves kutatás kiértékelése, prezentálása
o Marketingstratégia elkészítése
o Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése
o Költségvetési stratégia elkészítése
o Monitoring és értékelési terv elkészítése
o Nyilvános online megjelenések összegyűjtése
A pályázat jelenleg elbírálás alatt van. Nyertes pályázat esetén várhatóan a gárdony TDM munkaszervezete látná el a
CLLD munkaszervezet feladatait is.
5. Gyakornoki program, kutatás, statisztikák
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TDM gyakornoki programunkon 3 fiatal vett részt. Feladata elsősorban a Tourinform ügyfélszolgálati
feladatok ellátása, információs szolgálat biztosítása, kapcsolattartás a tagsággal, desztinációs statisztikák készítése
volt. Munkájuk nagyban megkönnyítette a nyári nyitva tartással kapcsolatos munkaszervezési feladatokat.

A Velencei-tó hivatalos Facebook oldalának már több mint 17 800 kedvelője van.

Weboldalunk – a velenceito.hu – egyedi látogatóinak száma az alábbiak szerint alakult.
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Az oldalon a találatok számának alakulása:
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2015-ben összesen: 2.181.922 találat
2016. 1-9. hónap összesen: 1.905.435 találat
2015-ben átlagosan 8,6 találat/látogató
2016. 1-9. hónapban átlagosan 7,1 találat/látogató
A 2016 1-9. hónapban a velencei-to.hu oldalon keresztül 2401 ajánlatkérés érkezett szolgáltatóinkhoz. Ez a szám
tavaly egész évben 2260 volt.
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Ajánlatkérések a velencei-to.hu oldalon keresztül
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Beszámoló 2016. 1-9 hó

Leggyakoribb kulcsszavak

7

A velencei-to.hu látogatószámát összevetettük a napi maximális hőmérsékletekkel. A diagramból kivehető az az
összefüggés, hogy a forró nyári hétvégéket megelőző napokban általában jelentősen megugrik az oldal látogatóinak
száma.
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Gárdony város turisztikai forgalma:
Vendégéjszaka számok alakulás Gárdonyban az Önkormányzat
2016. október 10-én rendelkezésre álló adatai alapján
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2016.
1-9.
hó

Vendégéjszaka szám 65806 77181 76475 78980 92651 103974 90920

Ebből a vizsgált időszakban 60448 az adóköteles vendégéjszaka.
A TDM munkaszervezete nevében ezúton is szeretném megköszönni Gárdony Város Önkormányzata Képviselő
Testületének, Egyesületünk Elnökségének és tagjainak, partnereinek együttműködését.
További információkkal munkatársaimmal készséggel állunk rendelkezésére a TDM Tourinform iroda alábbi
elérhetőségein.
Gárdony, 2016. október 24.

Tihanyi Tamás
TDM munkaszervezet vezető
06 30/ 323 1448
E-mail: tihanyi.tamas@velencei-to.hu
Csőgör Mónika
TDM munkatárs
tdmgardony@velencei-to.hu

Baricza Julianna
Tourinform munkatárs
tourinform@velencei-to.hu

Czinka-Hajdu Katalin
Kulturális közfoglalkoztatott
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