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NAPIRENDEK

1.   Felügyelő Bizottság beszámolója 

2. Beszámoló az Egyesület 2019. évi gazdálkodásáról 
és javaslat az Egyesület 2020. évi költségvetésére 

3. Beszámoló az Egyesület 2019. évi munkájáról és 
javaslat az Egyesület 2020. évi munkatervére 

4. Döntés beolvadás útján történő egyesülésről 
(Borút Egyesület beolvadása Céh Egyesületbe) 

5. Tisztújítás (elnök; elnökségi tagok; felügyelő 
bizottság)



Marketing 2019-2020

2019-ben 51.500 db papír alapú szóróanyagunk és kiadványunk jelent meg.

• Badacsony és környéki imázs kiadvány 10.000 példány
• Szolgáltatói és szállás katalógus 5.000 példány
• BOR& GASZTRO 2019 ősze 3.000 példány
• Bortriatlon programfüzet 3.000 példány
• Badacsony szórótérkép 25.000 példány
• Badacsony New Yorkban kóstolófüzet          500 példány
• Szakvezetéses túrák szórólap+plakát 5.000 példány

2020-ban az imázs, a szolgáltatói katalógus  és a Bortriatlon programfüzet 
kivételével, összes kiadványunkat aktualizáljuk és újból kiadjuk.

.





Marketing megjelenéseink
offline 2019-2020

- Partlap Magazinok! 2019, 2020
- InfóPont Magazinok! 2019, 2020
- Fesztiválok 2019
- Fesztiválkalauz 2019 
- Kilátó Magazin 2019
- Mol Nagyon Balaton 2019, 2020
- LikeBalaton 2019, 2020
- MTVA Balatoni nyár 2019
- Rádiós interjúk 2019, 2020
- Funzine Magazin 2019, 2020

.



Marketing- online 2019

Saját weboldal a www.badacsony.com kezelése,  Reszponzív – azaz 
mobilbarát megjelenés! Akadálymentes változat létrehozása.

Kapcsolatban állunk több turisztikai portállal is (pl.: 
csodasbalaton.hu, hirbalaton.hu, likebalaton.hu, welovebalaton.hu, 
www.balatontipp.hu, programturizmus.hu, nyitottbalaton.hu.  stb.)

- Felvettük a kapcsolatot, megkezdtük a közös munkát marketinges 
kollégával 2019 decemberében.

Facebook oldalunk és az  Instagram, Hírlevél karbantartása, 
aktualizálása, posztok készítése heti/napi szinten-> programajánlók, 
akciók, aktuális hírek

http://www.balatontipp.hu/




Marketing- online 2020

- Honlapunk www.badacsony.com továbbfejlesztése, 
átláthatóbbá tétele, angol, német nyelvre való fordítása.

- A pandémia időszakában: aktuális nyitva tartások, 
információs fül létrehozása, ételkiszállítás, boros 
webshopok összegyűjtése tagjainktól

( „Étel elvitelre!”, „Koronavírus”, „Borozz otthon!” fülek)

Facebook oldalunk erősödése: napi posztok bevezetése 

.

http://www.badacsony.com/




Marketing- online 2020

FACEBOOK KAMPÁNYAINK A PANDÉMIA IDŐSZAKÁBAN: 
- „KÉSZÜLJ BADACSONYRA!” (karantén időszak alatt: ételkiszállítások, 

boros webshopok, akciók összegyűjtése és kommunikációja napi 
facebook posztokban)

- „BADACSONY VISSZAVÁR!” (hogyan készülnek az újranyitásra
tagjaink)

- Ha Badacsonyra vágysz, Nyomozz Velünk” (nyereményjáték)

Facebook hirdetés/kiemelések indítása: Borbarangolás, Bortriatlon 
2019, Badacsony New Yorkban (10. évforduló) 2020-ban, szakvezetéses 
élménytúráink.

- Elektronikus hírlevél, programajánló küldése a tagoknak, feliratkozóknak, 
partnereknek, Tourinform irodáknak stb.

.









RENDEZVÉNYEINK 2019 és 
2020

• BORBARANGOLÁS (Cél: téli-tavaszi időszak élénkítése, szálláshelyek 
bevonása) 2007-től

• BADACSONY NEW YORKBAN (Cél: A szakmai és nagyközönség, valamint a 
sajtó számára bemutatni egész éves kínálatunkat) 2012-től

• BORTRIATLON (Cél: tavaszi és őszi szezon élénkítése 3 tematikus borhétvége 
keretében játékkal, szálláshelyek bevonása), 2013-tól

• PÜNKÖSDI ELJEGYZÉS a Rózsakőnél  2008-tól

• MÁRTON-NAPI VIGASSÁG (közösségteremtés )2008-tól

• ÚJ: CSALÁDI ÉLMÉNYTEKERÉS 2019-ben 

• Bor7 (közreműködő szervezetként veszünk részt)

Ezen rendezvények mellett a 4 település összes programját megjelenítjük 
kommunikációs és marketing csatornáinkon!!







BADACSONY NEW YORKBAN 2020.

- Február utolsó napján 10. alkalommal vittük el a 
Badacsonyi Borvidék 33 borászatát, 10 turisztikai 
szolgáltatóját magunkkal a budapesti New York 
Palotába.

- Rekordszámú jegyeladással, csaknem 800 
vendég látogatta meg az eseményt.

- Széleskörű szakmai, sajtóérdeklődés
- Születésnapi ajándékok vendégeknek: 

gravírozott boroskehely, boros dugóból készített 
kulcstartó 





Szakvezetéses túrák



Szakvezetéses túrák 2019

• 2019-ben 31 túra, ebből 29 lett megtartva, 
időjárás miatt maradt el a 2 db túra: (583 
fő )

o Új helyszínek : Gulács, Tóti-hegy

o Annak ellenére, hogy 2019-től részvételi 
díjat vezettünk be, nem csökkent a 
jelentkezők száma, sőt 11 %-kal
emelkedett. 

o Volt madarász, holdfény, kilátó, 
tanösvény, körtúra óévbúcsúztató túra is.

o A résztvevők kedvelik ezt a programot, 
mert sokkal több információhoz jutnak, 
mélyebben és pontosabban 
betekinthetnek a földrajzi és történelmi 
háttérbe.



Szakvezetéses 
élménytúrák 2020

• 2020-ban 34 db tervezett túra -> 
ebből a pandémia miatt 4 túránkat 
kellett lemondani. 

• Újrakezdés: hivatalos állásfoglalás-
kérés után, az idei évben még 12 db 
túránk lesz

• Új helyszínek : Kopasz-hegy, 
Szigligeti Vártúrák

Újdonságok: több holdfénytúra, 
hétköznapi alkalmak, délutáni túrák



Tourinform – személyes 
vendégforgalma

2019-ben  59 839 fő kereste fel személyesen irodánkat!
Minimális csökkenés-> költözés , kevésbé frekventált ideiglenes iroda helyszín 

Badacsony Kártya rendszer statisztikája alapján a településre látogató 
vendégek 70-75 %-a magyar, a külföldi vendégek körében meghatározó 
küldőországok: Németország, Ausztria, Szlovákia, Lengyelország, 
Szlovénia, Csehország, Hollandia, Nagy-Britannia.

2020-ban a pandémia miatt, a belföldi turizmus nagy mértékben 
felerősödött, ez nyári forgalmunkon is érződött.



Beszámolók, havi feladatok

• Szakmai beszámolók ÖK-nak, MTÜ-nek stb.
• Munkamegbeszélések előkészítése
• Statisztikák vezetése
• Részvétel szakmai programokon, oktatáson, előadásokon (2019 

Győr, Budapest- NTAK továbbképzés,2020 Nagykanizsa)
• Határidős feladatok MTÜ felé
• NETA töltése
• Adatszolgáltatások
• Adminisztrációs feladatok (könyvelés stb.)
• 2020-ban kiegészült: NTAK regisztráció 2019 őszétől , Az Én 

Vendégszobám felület, Kisfaludy magánszálláshelyek fejlesztése 
pályázat -> információk, segítségnyújtás, tájékoztatás



Pályázataink 

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap 
keretében „civil közösségi tevékenységek és 

feltételeinek támogatása” kiírásra 
benyújtott

„A Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület 
digitális eszközparkjának megújítása”

pályázatunk, igényelt támogatás 

1.949.500 Ft (100 %-os intenzitású!)



Pályázataink 

MTÜ és Kisfaludy 2030 Zrt. Közös kiírása

Tourinform irodák és információs pontok 
felújítása

Kódszám:

TFC-3.1.1-2020

Igényelt összeg: 20.000.000,- Ft

(100 %-os intenzitású!)



Pályázataink 

Teljes belsőépítészeti megújulás:

Ügyféltérben és a back office-ban teljes 
bútorzat csere

Ügyféltérben ezen felül hidegburkolat, 
világítás csere, dekorlámpák

Pihenősarok kialakítása



Pályázataink 

3 db kijelző – digitális információszolgáltatás

5 db kerékpár beszerzése - bérbeadás

Forgalomszámláló berendezés

Kötelező vállalások:

Szolgáltatásbővítés, nyitva tartás bővítése,

Minőségi rendszerben min. 80 %!















Egyesületünk szakmai tevékenységéhez és a 
Tourinform iroda működtetéséhez nyújtott

Támogatásokat ezúton is köszönjük:
Badacsonytomaj Város Önkrmányzatának
Ábrahámhegy Község Önkormányzatának

Badacsonytördemic Község Önkormányzatának
Szigliget Község Önkormányzatának

Egyesületi tagságnak!



Köszönöm a figyelmet!

További szép estét kívánok!

Badacsonytomaj, 2020. szeptember 16.


