
 
 

Tárgy: Tájékoztató Tourinform – Békés megye iroda 2014. évi tevékenységéről 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2007óta működteti a Tourinform – Békés megyei 
irodát. Az iroda a Magyar Turizmus Zrt.-vel kötött „Névhasználati Szerződés” értelmében látja el 
feladatait az adott gyűjtőterületen. Ezen kívül kiemelt szerepünk:  
- megyei turisztikai marketing feladatok, 
- megyei Tourinform irodák koordinálása. 

Békés megyében a megyei irodán kívül hét Tourinform iroda működik, melyek közül négy helyi TDM 
szervezetek fenntartása alatt áll. 
A Békés megyei iroda 2014-ben közel 17,5 millió Ft-ot költött marketingre, mely a hét irodát és annak 
gyűjtő területét nézve közel 2,5 milliós marketingtámogatást jelentett az adott térségnek.  

A Tourinform Békés megye marketing tevékenysége 2014-ben 

Kiállítások, rendezvények 

FeHoVa 2014, Budapest (2014. február 13-16.) 
Február 13-16. között került megrendezésre Budapesten a FeHoVa kiállítás, ahol Békés megye az 
eddigi évekhez hasonlóan 15 m2-es, önálló standon jelent meg. Társkiállítóink voltak a Víz-Hal-Ember 
Alapítvány és a Tourinform Körös-Sárrét iroda. Igen nagy érdeklődés mutatkozott Békés megye 
horgászvizei iránt, csak a megyei prospektusokból több mint 300-300 db fogyott fajtánként. Emellett 
természetesen társkiállítóink kiadványaira is nagy volt a kereslet. Az érdeklődés legfőképp a vízparton 
található szálláshelyekre és a horgászati lehetőségekre fókuszált, de a vadászlehetőségek iránt is 
megnőtt az kereslet. 

Utazás 2014 Kiállítás, Budapest (2014. február 27. – március 2.) 
Mint minden évben, a tavalyi év legjelentősebb kiállítása is a budapesti Hungexpo területén rendezett 
Utazás 2014 kiállítás volt, amelyet több hónapos előkészítő, szervező munka előzött meg. Sikerült 
elérni, hogy Békés megye változatos kínálata, több szegmenset megcélozva tudjon megjelenni egy 
közös egyedi megjelenésű standon, 80 m2-nyi területen.  
 
Társkiállítóink voltak: 
 

• Gyula (Gyulai Turisztikai Nonprofit Kft.) 
• Orosháza-Gyopárosfürdő (Jövő Építők TDM) 
• Szarvas (Körös-menti TDM, Körösparti Nyár Kft., Mini Magyarország) 
• Füzesgyarmat 
• Körös-Sárrét Turizmusáért Egyesület 
• Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület 
• Körös-völgyi Oázis Egészségturisztikai Egyesület 
• Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága 
• Bréda-kastély, Lőkösháza 

 
Több sajtócikk, TV és rádió interjú is született a kiállítás kapcsán. Fajtánként több mint 500 
prospektus (csak megyei) került kiosztásra a 4 nap alatt. Társkiállítóink nagy része sikeresnek értékelte 
a közös megjelenést. A négy nap alatt Békés megye gasztronómiájával is megismerkedhettek a 



látogatók, hiszen méz, lekvár, sajt, pálinka és kolbászkóstolóval, valamint értékes nyereményekkel is 
vártuk látogatóinkat. 

XXIV. Utazás és Szabadidő 2014 Kiállítás és Vásár, Debrecen (2014. március 14-16.) 
Debrecenben a DaRMI standján jelent meg a Tourinform Békés megye 1 db önálló pulton képviselve 
a megye turisztikai kínálatát. Fajtánként 200 db megyei prospektus fogyott el a három nap alatt. 

VIII. Szegedi Utazási Börze (2014. március 22-23.) 
A két napig tartó szegedi utazási börzén szintén a DaRMI standján jelentünk meg 1 db önálló pulton. 
A megyei kiadványokból fajtánként 100 db fogyott el a kiállítás alatt.  

Gyulai Kolbász és Sódarmustra (2014. március 28-30.) 
A nagyszabású rendezvényen szintén a DaRMI standján szerepeltünk társkiállítóként és tájékoztattuk a 
rendezvény látogatóit a megye turisztikai lehetőségeiről. 

16. Szolnoki Utazás Kiállítás és Vásár (2014. április 18-20.) 
Április 26-27. között a Szolnoki Utazás Kiállításon állított ki a Tourinform – Békés megye szintén a 
DaRMI standján 1 db önálló pulton. A kiállításon sok érdeklődő volt a szarvasi térség iránt. 

Szent György Napok (2014. május 1-4.) 
A Sepsiszentgyörgyön megrendezésre kerülő Szent György Napokon a Békés Megyei Önkormányzat 
standján jelent meg irodánk kiállítóként.  

81. International Agricultural Fair, Novi Sad (2014. május 19-26.) 
Közép-Kelet Európa legnagyobb mezőgazdasági kiállításán megosztva a Tourinform Körös-Sárrét és a 
Tourinform Gyula irodával mutatkozott be Békés megye a Dél-alföldi RMI standján. Hatalmas volt az 
érdeklődés, több mint 1000 kiadvány került kiosztásra. A mezőgazdasági kapcsolódás révén hatalmas 
érdeklődés övezte a falusi turizmust és a kiadványokat. 

Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé, Békéscsaba (2014. június 12-15.) 
2014. június 12. és 15. között a Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé keretein belül megrendezésre 
kerülő Kárpát Medence Nemzeti Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásáron népszerűsítettük a 
megye kínálatát. A négy napos rendezvényen a Tourinform Békés megye standján lehetőséget 
biztosított a megye többi Tourinform irodájának a megjelenésre és kiadványainak elhelyezésére.  

Hungarikum Fesztivál, Szeged (2014. július 31. – augusztus 3.) 
Július 31. és augusztus 3. között került megrendezésre Szegeden a Hungarikum Fesztivál, ahol a Dél-
alföldi RMI segítségével informátorral és kiadványainkkal jelenhettünk meg. 
Kolozsvári Magyar Napok (2014. augusztus 21-24.) 
2014. augusztus 21-24. között a Kolozsvári Magyar Napokon vett részt irodánk a Magyar Turizmus 
Zrt. romániai külképviseletének standján. Rengeteg főként magyar érdeklődő látogatta meg a standot a 
forgalmas és sokak által látogatott rendezvényen.  

Főszezon Kiállítás, Budapest (2014. augusztus 31-31.) 
A budapesti Főszezon kiállításon a Tourinform Orosháza irodával és a békéscsabai Munkácsy Hotellel 
közösen vettünk részt. 

Csabai Kolbászfesztivál, Békéscsaba (2014. október 23-26.) 
Október 23-26. között a nagysikerű Csabai Kolbászfesztivál keretein belül megrendezésre kerülő 
Élelmiszeripari, Mezőgazdasági és Általános Kiállítás és Vásáron vettünk részt a megye ajánlatait 
népszerűsítve.  

Belgrad Spa Conference and B2B workshop (2014. november 18.) 
A Dél-alföldi RMI jóvoltából a Tourinform Orosháza irodával közösen vettünk részt Belgrádban az 
egészségturizmussal kapcsolatos workshopon és konferencián. 

Kiadványok, hirdetések 

Rendezvénynaptár 
A 2014-es legnagyobb békés megyei rendezvényeket tartalmazó magyar nyelvű kiadvány 2000 
példányban került kiadásra, amely a kiállításokon, rendezvényeken és a Tourinform hálózat 
terjesztésében el is fogyott. 



Imázs kiadványok 
Az MNVH által kiírt projektötlet beadása által a Békés Megye Falusi Turizmusáért Egyesület 
közreműködésével sikeresen pályáztunk 3 típusú Békés megye értékeit bemutató kiadványra. A 
kiadványok fajtánként 5-5 000 példányban készültek el, A/5-ös méretben. 
A „Természet és vizek otthona” című általános imázs kiadványunk tartalmazza a megye legnagyobb 
attrakcióit, történelmét, fesztiváljait, kulturális látnivalóit, nevezetességeit. Az adott témákról ez a 
kiadvány mintegy kedvcsinálóként számol be, megfelelő honlap elérhetőségekkel kiegészítve. A 
„Vizeink” a gyógy- és természetes vizeken kívül bemutatja a megye fogyasztható vizeit is, mint 
például ásványvizek, lúgos vizek, szikvíz. A kiadványban bemutatásra került az összes megyei fürdő, 
a gyógy-, termál és természetes vizek, a strandfürdők és a szabad strandok egyaránt. „Az Aktív 
időtöltés” című kiadvány a horgászat, azon belül is a folyóvizek, holtágak, bányatava, csatornák, 
magántavak és halastavak lehetőségeit, a vízi túrák, a kerékpár túrák és a lovas túrák útvonalait, a 
szervezők elérhetőségeit prezentálja az olvasónak. 

Idegen nyelvű kiadványok 
A három imázs kiadvány anyagát összefoglalva elkészítettük idegen nyelvű kiadványunkat, amely 2-
2000 példányban, román, angol és szerb nyelven került nyomtatásra.  

Hirdetések 
2014. május 
- 25 db 5 mp-es támogatói spot sugárzása az M1 csatornán a Ridikül című műsor környezetében 
- 12 db 5 mp-es támogatói spot sugárzása az M1 csatornán a Magyarország Szeretlek című műsor 
környezetében 
- 12 db 5 mp-es támogatói spot sugárzása az M1 csatornán a Gasztroangyal című műsor 
környezetében 
2014. december 
Karácsony-Szilveszteri honlap bevezető online kampány a CEMP médiumaiban bannerekkel  

Honlap 

Elkészült a Békés megye turizmusát bemutató új honlap a www.visitbekes.hu domain címen, ahol 
részletes információkat kaphatnak az érdeklődők a megye szálláshelyeiről, programajánlatáról, teljes 
turisztikai kínálatáról. 
 
Tanulmányút  

Baja (2014. május 29-31.) 

Részt vettünk a Bajai Turisztikai Nonprofit Kft. által szervezett „Baja újratöltve” elnevezésű 
háromnapos study touron, ahol a település legújabb fejlesztéseivel, turisztikai attrakcióival 
ismerkedhettünk meg. 

Kassa- Krakkó- Zakopane (2014. szeptember 17-20.) 
A tanulmányút célja Lengyelország turisztikai kínálatának, az idegenforgalomban érdekelt szervezetek 
működésének megismerése, különös tekintettel a határon túli együttműködési lehetőségek 
feltérképezésére. A tanulmányúton 20 fő vett részt, akik a turizmusban érdekelt szervezetek 
képviselői, Tourinform irodák munkatársai. 

Gyöngyös (2014. szeptember 25-26.) 
A Tourinform Szövetség által szervezett Mátrai tanulmányúton megismerkedhettünk a Gyöngyös és a 
Mátra általi turisztikai lehetőségekkel. 

Budapest (2014. december 2-4.) 

A Magyar Turizmus Zrt. által szervezett jutalom tanulmányúton is részt vettünk (az iroda a korábbi 
évekhez hasonlóan 100%-os teljesítményt ért el!!), melynek témája Kulturális kalandozások 
Budapesten és környékén volt. 

Konferenciák, továbbképzések 

Google workshop, Budapest (2014. november 4.) 

http://www.visitbekes.hu/


Részt vettünk a Kontakt Műhely által szervezett workshopon, melynek témája: Hogyan növelheti 
vendégeim számát a Google? volt. Az egynapos képzés nagyon hasznosnak bizonyult az új honlapunk 
népszerűsítése céljából. 

Weboldal workshop, Budapest (2014. december 2.) 
A jó turisztikai weboldal címmel szervezett workshopot a Kontakt Műhely decemberben, amelyen 
szintén hasznos dolgokat tanulhattunk a jó weboldal megvalósításáról. 
 
Irodánk évek óta a Magyar Turizmus Zrt. minősítő rendszerében 100%-os teljesítménnyel működik, 
mely nagyban köszönhető a munkatársak lelkiismeretes munkájának. 
A statisztikák tükrében is megmutatkoznak az eredmények. A táblázatban szereplő településeken 
működik Tourinform iroda.  
 

Vendégéjszakák számának alakulása kereskedelmi szálláshelyeken 2008-2014 között a 
Tourinform irodákkal rendelkező településeken 

 
Időszak Békés 

megye Békéscsaba Füzesgyarmat Gyomaendrőd Gyula Mezőhegyes Orosháza Szarvas 

2008. év 425199 36554 27221 21795 228292   54492 29111 

2009. év 412483 36325 26659 18193 200475   50322 39383 

2010. év 425039 35697 27200 16362 214358   47129 60659 

2011. év 437176 37484 29781 20445 238735 8385 41629 40584 

2012. év 470794 42722 11872 15712 296690 7404 35978 34629 

2013. év 519577 54652 8951 15810 313402 5577 56126 36172 

2014. év 620782 58745 26463 19273 357516 3734 57940 50663 
Forrás: KSH 

 
Vendégéjszakák számának növekedése kereskedelmi szálláshelyeken 2013 és 2014 tekintetében a 

Tourinform irodákkal rendelkező településeken 
 

Időszak Békés 
megye Békéscsaba Füzesgyarmat Gyomaendrőd Gyula Mezőhegyes Orosháza Szarvas 

 + 101205           + 4093            + 17512                   + 3463            + 44114            -1843                 + 1814 + 14491 

 
 

Tourinform Békés megye 2014. évi marketing keretének megoszlás a megyében működő 
Tourinform irodák között 

 

Időszak 
Békés 
megye 
teljes keret 

Békéscsaba Füzesgyarmat Gyomaendrőd Gyula Mezőhegyes Orosháza Szarvas 

2014. év 17 441 142 
Ft 

2 491 591,7 
Ft 

2 491 591,7 
 Ft 

2 491 591,7  
Ft 

2 491 591,7  
Ft 

2 491 591,7 
Ft 

2 491 591,7 
Ft 

2 491 591,7 
Ft 

Saját forrás 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Reméljük, irodánk marketingtevékenységével hozzájárultunk településük turisztikai imázsának és 
bevételeinek növeléséhez. A Tourinform – Békés megyei iroda 2015. évi tevékenységéről is szívesen 
adunk tájékoztatást. 
 
Békéscsaba, 2015. október 6. 
 

Dr. Glózik Klára 
Tourinform - Békés megye irodavezető 
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