Nyitott Balaton 2019
Balatoni Turizmus Szövetség

2019 év Nyitott Balaton akciói:


Tavasz:
HÚSVÉTTÓL PÜNKÖSDIG



Ősz:
SZÜRETTŐL MÁRTON NAPIG

2019 tavaszi Nyitott Balaton
Húsvéttól pünkösdig!


11. alkalommal került a Nyitott Balaton programsorozat és 5. alkalommal a
Pecsételd körbe a Balatont két keréken élménytúra megrendezésre



Pecsételd körbe a Balatont két keréken - Pecsételőpontok száma: 88



Programok a Nyitott Balaton időszaka alatt: több mint 150



Csatlakozott szolgáltatók: 267 szálláshely, 133 vendéglátóhely



AJÁNDÉK ÉJSZAKÁK A BALATONON 2+1 szállásakcióban résztvevők: 30 szálláshely



Főbb megjelenések: Origo, Like Balaton, Magyar Nemzet, Hir24- vidék melléklet,
VitorlázzItthon, Turizmusonline

2019 őszi Nyitott Balaton számokban


Csatlakozott szálláshelyek: 285



Csatlakozott vendéglátóhelyek: 140



Programok az akció időszakában: 121



Borkupon akcióban résztvevő vendéglátóhelyek: 19



Az egyesületek által megszervezett Borkereső játékok: 8

(2019. Partlap magazin nyári szám)

Online és offline kommunikáció – 2019 tavasz és ősz


Az előző programsorozatokhoz hasonlóan a 2019-es év kampányelemei:


PR tevékenység – a szövetség és az egyesületek kapcsolati tőkéjét mozgósítva online
sajtómegjelenések (MTVA, welovebalaton.hu, Travelo, turizmusonline.hu, likebalaton.hu, Magyar
Nemzet, Origo, Partlap magazin stb.)



Weboldalak üzemeltetése: www.nyitottbalaton.hu, www.balatonbike.hu/ és
https://pecset.balatonbike.hu/



Facebook, Twitter, Instagram (bejegyzések és hirdetések)



A magyar utazás kiállításokon való megjelenés



A Partlap magazin őszi számában ingyenes kiemelt megjelenési lehetőség a Borkóstoló kuponlappal
és a Pecsételd körbe a Balatont két keréken élménytúra ajánlójával - 100.000 példányszám a
Balaton teljes régiójában közel 150 szolgáltatónál és Tourinform irodákban kihelyezve



Mindegyik résztvevő turisztikai egyesületi honlapon és egyes szolgáltatóknál is banner elhelyezése



Nyitott Balaton borkereső játék



Sajtótájékoztatók és sajtóanyagok témái:


Nagyobb lett a Balaton – az eddigieknél is több a program. / A jól megérdemelt szép idő a
kedvünket is meghozza az utazáshoz júniusban / A bor és a tök jól kompenzálja a szélsőséges
időjárást

2020 évi Nyitott Balaton
tervezett időszakai:


Tavasz: húsvéttól pünkösdig  a COVID-19 járvány nem tette lehetővé a
programsorozat meghirdetését



Ősz: a szüreti időszaktól Márton napig

2021 évi tervek:


A www.nyitottbalaton.hu oldal megújítása



a Nyitott Balaton akció koncepciójának megújítása



új partnerek bevonása a programok, turisztikai termékek értékesítésébe

A COVID-19 pandémia kapcsán végzett feladataink:


Felmérések készítése



Információk begyűjtése, tagok tájékoztatása



Rendszeres szakmai konzultáció a járvánnyal és a veszélyhelyzettel
kapcsolatos intézkedésekről más országos turisztikai szakmai szervezetekkel



Szakmai javaslatok kidolgozása a pandémia kapcsán kialakult válság
mérséklésére, a turisztikai vállalkozások megsegítésére

Együttműködés a Magyar Turisztikai Ügynökséggel


Konzorciumi megállapodás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a GINOP-1.3.4-17-2018-00001 kódszámú, a
Turisztikai fejlesztési térségek pozicionálása című felhívásra



A projekt címe: „A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség fejlesztése és pozícionálása”



Megvalósítás: 2019.04.15 – 2020.09.30.



A projekt összköltsége: 1.000.000.000.- Ft



Konzorciumi partnerek:





Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.



Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.



Balatoni Turizmus Szövetség



Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.



Nyugat-Balatoni Turisztikai Iroda Nonprofit Kft.



Pannon Gasztronómiai Akadémia Egyesület

A projekt elemei (kivonatos)


Desztináció fejlesztési stratégia elkészítése



Családbarát stratégia elkészítése



Tematikus kínálatelemzés a termékfejlesztés támogatása érdekében



Térségi tematikus csomagajánlatok, programcsomagok kidolgozása (BTSZ: Térségi egyedi ajánlatok összeállítása)



Garantált programok kialakítása



Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonása a turisztikai kínálatfejlesztésbe



Turisztikai kártyarendszer fejlesztése



Márkastratégia és arculatterv készítése



Infokommunikációs fejlesztés



Belföldi marketing, PR és kommunikációs tevékenység



Szemléletformáló akciók (BTSZ: Térségi tematikus, célcsoportra fókuszált szakmai rendezvények, Online marketing tréningek, workshopok

Együttműködés a Magyar Kerékpáros Szövetséggel


Partnerségi együttműködés a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a GINOP7.1.9-17 kódszámú, a Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése
című felhívásra



A projekt címe: „Balatoni kerékpáros turisztikai szolgáltatás fejlesztése”



A projekt összköltsége: 1.200.000.000.- Ft



A projekt célja: A projekt célja, hogy a Balaton Kiemelt Turisztikai térségre vonatkozóan átfogóan
valósítson meg kerékpáros fejlesztéseket, bevonva a vérkeringésbe a partközeli és
háttértelepüléseket egyaránt. A fejlesztés területileg az alábbi területi elemekre bontható: (A)
Balatoni Bringakörút fejlesztése (B) Balaton déli part (C) Balaton-felvidék (D) Nyugat-Balaton-KisBalaton térség (E) Erdei élményútvonal. A projekt közvetlen eredményei: kitáblázott kerékpáros
útvonalak, 100 db pihenőhely, Szubrégiónként 5-8 db túraútvonal, összesen 800 km összefüggő
túraútvonal, 3 eszközparkkal felszerelt szolgáltató központ (Balatonföldváron, Keszthelyen,
Balatonfüreden), applikáció és weboldalfejlesztés, 6 db új munkahely.



Az együttműködésben a BTSZ által vállalt feladatok:


Tagszervezeteik, illetve a hálózataikba tartozó vállalkozások, vállalkozók, egyesületek, irodák a
működésük során felhalmozott tapasztalatokkal, információkkal, észrevételekkel, javaslatokkal
segítik a projekt sikeres megvalósítását;



Tagjaikat, hálózatukhoz tartozó szervezeteket informálják a projekt céljairól, előrehaladásáról
és ösztönzik a tagjaikat a projekt eredményeként létrejövő szolgáltató-hálózatba való
bekapcsolódásra;



Információ-szolgáltató tevékenységükbe beillesztik a projekt keretében létrejövő
eredményeket, ajánlatokat, illetve gondoskodnak arról, hogy a hálózataikba tartozó
vállalkozások, vállalkozók, egyesületek, irodák is vegyék ki a részüket ebből a munkából.

Köszönöm megtisztelő
figyelmüket!
Fekete Tamás
alelnök
Balatoni Turizmus Szövetség

