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A TOURINFORM HÁLÓZAT ALAKULÁSA



NÉVHASZNÁLATI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE 

Az MTÜ , az új turizmusirányítási és 

desztinációs logika, valamint a keresleti 

viszonyok, utazási szokások, a vendégek 

keresési és információgyűjtési szokásainak 

változása miatt a Tourinform hálózat működését, 

keretrendszerét felülvizsgálta és a Tourinform 

Névhasználati Kézikönyvet megújította 2019-

ben.



NÉVHASZNÁLATI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSAI

Módosuló mellékletek 

1. Névhasználati Kézikönyv

2. Tourinform Minőségbiztosítási Rendszer (TMR)

3. Tourinform Arculati Kézikönyv

4. A Tourinform iroda adatgyűjtő területe, adatgyűjtés, adatszolgáltatás, adatfrissítés 

5. NETA Kézikönyv

6. MTÜ kiadványok felhasználási nyilatkozata és feltételei

7. Csatlakozó által működtetett Tourinform iroda pontos címe, elérhetőségi adatai

8. Adatfeldolgozáshoz kapcsolódó feltételek



VÁLTOZÁSOK
TELJES ARCULATVÁLTÁS: A váltás 2019 nyarán  megtörtént, minden 
Tourinform-iroda új külsőt kapott: megújult küllemű táblák, strandzászlók, 
ablakmatricák, és egységes nyitva-zárva táblák kerülnek ki.

ONLINE KÉPZÉS, NETA TÖLTÉS

MEGÚJULÓ TOURINFORM.HU , A HELLOMAGYARORSZAG.HU 
OLDALON 

KAMPÁNYOK TOURINFORMOK NÉPSZERŰSÍTÉSVEL 

TOURINFORM SZÖVETSÉGGEL NAPI KAPCSOLAT 

NÉVHASZNÁLATI KÉZIKÖNYV VÉGLEGESÍTÉSE 

NYÁRI MYSTERY SHOPPING 

FALIÚJSÁG KOMMUNIKÁCIÓ 

KÉPZÉSEK 

ORSZÁGOS TOURINFORM TALÁLKOZÓ OKTÓBERBEN 





Az arculatban turisztikai vonzerőket ismerhetünk fel, például 
templomot, hidat, hegyet, várost, de megjelenik a 
borospalack és kehely is.



A TOURINFORMOK 
FELADATAI 



• Versenysemleges információszolgáltatás

• A turisztikai kereslet és kínálat közvetítése, üdüléstervezés

• A turisták helyi érdekképviseletének ellátása, a bajba jutott

turisták segítése

• Adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés (NETA)

• Kapcsolattartás a turisztikai szolgáltatókkal

• Kiadványterjesztés

• Garantált programok, térségi ajánlók készítése

• Részvétel az MTÜ által szervezett Tourinform továbbképzéseken,

tréningeken, Országos Tourinform Találkozókon



• Az adatgyűjtő területéhez tartozó táblák és információs pontok 

működtetése, fenntartása 

• A nemzeti (országos) és térségi kiadványokhoz (prospektusok, útikönyvek, 

újságcikkek, stb.) adatgyűjtés, szakmai ellenőrzés 

• Turisztikai térség képviselete hazai és nemzetközi vásárokon

• Közreműködés a hazai és külföldi turisztikai szakemberek, médiumok 

képviselői számára szervezett tanulmányutak előkészítésében és 

lebonyolításában



MIT NYÚJT AZ MTÜ 

A TOURINFORMOKNAK? 

MTÜ TOURINFORM FRANCHISE BIZTOSÍTJA:

• Tourinform név, és arculati elemeket hordozó eszközök

biztosítása az iroda részére.

• NETA adatbázis működtetése és folyamatos fejlesztése,

• Tourinform Minőségbiztosítási Rendszer működtetése.



… AZ IRODAI MUNKATÁRSAKNAK

Szakmai képzések, tréningek, Tourinform találkozók

NETA hozzáférés és képzés

MTÜ szakmai kutatási anyagok megosztása

Szakmai folyóirat előfizetés

Szakmai gyakorlat kijelölt Tourinform irodában

Belföldi study tour támogatás

Tanulmányút a Minősített irodák munkatársainak









Egységes e-mail cím: „településnév@tourinform.hu”

Tourinform intranet (Faliújság), mint közös kommunikációs felület

Arculatos szóróajándékok biztosítása

Útbaigazító barna táblák és kiegészítő táblák

Keresletélénkítő, szemléletformáló és/vagy imázs kampány

tourinform.hu oldalon való megjelenés

MTÜ-s kiadványok

Logisztikai szolgáltatások

… AZ IRODÁKNAK:



Tourinform BADACSONY  
személyes vendégforgalma

2019-ben 59 839 fő! 



Az MTÜ  2020-as feladatterve: 

• Kiadványkészítés 

• Képzések 

• Országismeret bővítése 

• Rendeszeres kommunikáció 

• Infrastruktúra javítása 

• Tudástár építése 

• Mentori program 

• Kiválóan teljesítő irodák elismerése 

• Tourinformok a B2C oldalon 

• Belföldi imázs kampány

• Kajla

• Üzenőfal

• Logisztikai szolgáltatások bővítése 

• Fenntartók tájékoztatása 



ÖRÖMHÍR!

Badacsonytomaj Város Önkormányzat sikeresen 

pályázott a Felső Bazársor megújítására, és a projekt 

keretében irodánk is megújulhatott, igényes 

környezetben fogadhatjuk a „település kirakatában” 

a hozzánk érkező vendégeket, helyi lakosokat.

Ezúton köszönjük Badacsonytomaj Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének az ezzel kapcsolatosan nyújtott 
támogatását, együttműködését!



ILYEN VOLT…









PAKOLÁS, 
KÖLTÖZKÖDÉS…

Nagy munka volt! 
De lelkesek voltunk! 















Nanáhogy ESETT… nem… SZAKADT…!!! 



És mindeközben 
Dóri este otthon… 
 a fárasztó nap 
után…

remélem Móni és 
Aliz is hasonlóan 
lazított! 



A FELÚJÍTÁS











ILYEN LETT…














Dóri első munkanapja az 
ÚJ irodában! 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


