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Új ruhát öltött a 25 éves Tourinform Badacsony 
25. születésnapjára teljesen megújult a badacsonyi Tourinform iroda! 
2021. májusától új belsőarculattal várja vendégeinket!

ELŐZMÉNYEK:
- Badacsonytomaj Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Felső 

Bazársor megújítására, így 2019 őszén megkezdődtek a munkák. 2020 
nyarára már műszakilag megújult épületben fogadhattuk a hozzánk 
érkező helyi lakosokat és turistákat. (irodabútor, eszközök itt még a 
régiek)

- 2020 őszén! Az irodát üzemeltető Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület  
19 999 999 Forint vissza nem térítendő támogatást nyert a Magyar 
Turisztikai Ügynökség Zrt. Kisfaludy Fejlesztési Program – Tourinform 
irodák és információs pontok felújítására kiírt pályázatán. 

ÖRÖMHÍR!



MEGÚJULT TOURINFORM 

- A beruházás keretében az ügyféltérben megtörtént a teljes bútorzatcsere: 
3 munkaállomásos recepcióspult, hozzá tartozó irodai székek, iratszekrények, 
vitrines szekrények, borhűtők, legyezőpolc, vendégek kényelmét biztosító 
ülősarok kerültek beszerzésre.
Új padlóburkolatot kapott az ügyféltér, dekorlámpák kerültek felszerelésre, 
illetve 7 db ablak fóliázása. 
A back office teljes bútorzatcseréje is megtörtént. 
Digitális eszközök tekintetében 3 db, felfüggeszthető LCD kijelző és egy 
forgalomszámláló berendezés került még beüzemelésre.

- Ezen felül új szolgáltatások bevezetéséhez szükséges eszközbeszerzés valósult 
meg, melynek köszönhetően 5 db kerékpárt és 2 db kerékpártartó állványt 
vásároltunk.



MEGÚJULT TOURINFORM 

- A fejlesztés megvalósulását követően az iroda még láthatóbbá vált a látogatók 
számára. A pályázati támogatásoknak köszönhetően 21. századi körülmények 
között fogadhatjuk látogatóinkat 2021. május 1-től!

- A megújulás legfontosabb szempontja volt, hogy barátságos, kellemes és 
tágas, akadálymentes fogadótérbe érkezzenek meg az iroda látogatói. 



ILYEN VOLT…









ILYEN volt 2020 
nyarán…
☺☺☺☺











ILYEN lett…
☺☺☺☺















TOURINFORM 
HÁLÓZAT



- Első Tourinform iroda 1981. Budapest

- Badacsonytomaji nyitás 1996. november 19.(25 éve!)

- Jelenleg 103 iroda működik az országban. (27 új belsőarculatos iroda. )
- Az MTÜ tervei között szerepel az irodák belső megújításához szükséges 

támogatás további biztosítása. 
Cél, hogy Magyarországon egy egységesen magas színvonalú vendégfogadási és 
információs szolgáltatást nyújtó országos irodahálózat működjön, amelynek 
tagjai a Magyar Turisztikai Ügynökség helyi frontjaiként hitelesen képesek 
kommunikálni Magyarország turisztikai országmárkáját.

TOURINFORM HÁLÓZAT





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-Nemzeti Turisztikai Adatbázis)

• Kapcsolattartás a turisztikai szolgáltatókkal

• Kiadványterjesztés

• Garantált programok, térségi ajánlók készítése

• Részvétel az MTÜ által szervezett Tourinform továbbképzéseken, tréningeken, Országos

Tourinform Találkozókon

A TOURINFORMOK FELADATAI 



• Az adatgyűjtő területekhez tartozó táblák és információs pontok működtetése, 

fenntartása (információs pontunk a szigligeti Tourinform, működési költségeit a 

Szigliget Község Önkormányzata biztosítja)

• 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

A TOURINFORMOK FELADATAI 



ÚJDONSÁGOK



- Kerékpárkölcsönzés
-Csomagmegőrzés

-Borok , helyi termékek 
értékesítése 

-Nyitva tartás bővülése. 
Növekvő látogatóforgalom és a szezonon 

kívüli időszak erősödése miatt!

TOURINFORM BADACSONY 
ÚJDONSÁGAI:



Turisztikai kiadványok az MTÜ-től:
37 különböző tematikus, az utazóknak szánt kiadvány készült el.
A nyelvi mutációkkal együtt a különböző elkészült kiadványok száma 261.
A kiadványok nyomdai példányszáma 2.521.000.

TOURINFORM 
ÚJDONSÁGAI:



Desztinációs 
imázskiadványok



Termék alapú kiadványok, 
térképek

BORTURISZTIKAI, 
GASZTRONÓMIAI

EGÉSZSÉGTURISZTIKAI  
(gyógyturisztikai ; wellness fokoszú
kiadvány)

TOURINFORM LEAFLET



HAMAROSAN MEGJELENŐ 
KIADVÁNYOK-MTÜ

- AKTÍVTURISZTIKAI
- VALLÁSTURISZTIKAI
- DESZTINÁCIÓS 

TÉRKÉPEK 



ELKÉSZÜLT AZ BADACSONYI TOURINFORM IRODA SZOLGÁLTATÁSAIT NÉPSZERŰSÍTŐ KAMPÁNYFILM!

TOURINFORM 
ÚJDONSÁGAI:



ELKÉSZÜLT AZ BADACSONYI TOURINFORM IROD A SZOLGÁLTATÁSAIT NÉPSZERŰSÍTŐ KAMPÁNYFILM!

TOURINFORM 
ÚJDONSÁGAI:



LÁTOGATÓFORGALOM AZ IRODÁKBAN
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ÜGYFÉLFORGALOM 1996-2021. – TOURINFORM 
BADACSONY



Az irodák megoszlása látogatottság szerint országos szinten

LÁTOGATÓFORGALOM AZ IRODÁKBAN

A legnagyobb forgalmú irodák:
Badacsonytomaj, Eger, Kaposvár, Mohács, Makó, Pécs



LÁTOGATÓFORGALOM AZ IRODÁKBAN

A legnagyobb forgalmú irodák:
Badacsonytomaj, Eger, Kaposvár, Mohács, Makó, Pécs

Sorrend IRODA
Összes megkeresés a 2020-2021-es TMR 

évben

1 TOURINFORM BADACSONYTOMAJ 82 227 

2 TOURINFORM EGER 53 396 

3 TOURINFORM KAPOSVÁR 53 049 

4 TOURINFORM MOHÁCS 45 784 

5 TOURINFORM MAKÓ 31 219 

6 TOURINFORM PÉCS 30 706 

7 TOURINFORM SIÓFOK 23 335 

8 TOURINFORM TIHANY 23 230 

9 TOURINFORM ALSÓÖRS 22 232 

10 TOURINFORM SZARVAS 20 423 



- A Magyar Turisztikai Ügynökség 2020. júniusától újból elindította a Tourinform 
Minőségbiztosítási Rendszert (TMR). (teljesítményértékelő rendszer)

- A TMR keretében az alábbi területek kerülnek vizsgálatra:
- Szakmai értékelés (próbavásárlás-mystery shopping), negyedéves 

minőségellenőrzési rendszer (telefonos ellenőrzés, email beállítás, 
Tourinform Faliújság használata, határidős feladatok teljesítése, bónusz 
feladatok elvégzése) személyes ellenőrzés, értékesítési tevékenység;

- NETA használata, frissítése, turisztikai objektumok száma
- Névhasználati kézikönyvnek való megfelelés (munkatársak létszáma, 

szakképzettsége, nyitva tartás, iroda összes megkeresésének száma 
(személyes, telefonos, írásos)

Tourinform minőségbiztosítási rendszer 
–TMR



- Az új Tourinform Minőségbiztosítási Rendszer első EGÉSZ ÉVET FELÖLELŐ 
ÉRTÉKELÉSE 2021. június 30-án lezárult.

- Az eredményt 2021. szeptember 7-én kaptuk meg!
- Tisztelt Fenntartó Képviselő! …. 

„Ezúton is szeretnénk gratulálni Önnek, valamint a Tourinform iroda vezetőjének és 
csapatának. A Tourinform Badacsonytomaj azon kevés egységek közé tartozik, 
amelyek kimagasló teljesítménnyel, közel 100 %-os TMR mutatóval rendelkeznek, 
és emellett teljesítik a névhasználati kézikönyv szerinti „kiválóan teljesítő” irodák 
kritériumait….”

Tourinform minőségbiztosítási rendszer 
–TMR



Tourinform minőségbiztosítási rendszer 
–TMR



Tourinform minőségbiztosítási rendszer 
–TMR

2021-ben 3 iroda kapott „kiválóan teljesítő Tourinform iroda” elismerést: 
Tourinform Badacsonytomaj, 
Tourinform Ráckeve, 
Tourinform Zalaegerszeg. 
Ezen irodákban dolgozó kollegák teljesítménye példaértékű elkötelezettségről
és szakmai elhivatottságról tanúskodik. 

Az MTÜ a kiválóan teljesítő irodák fenntartói és képviselt településük számára
promóciós felületeket biztosít, kisfilmben, Facebook és közterületi kampányban 
nyújt lehetőséget a térségi kínálat és a Tourinform irodák szolgáltatásainak 
népszerűsítésében. 
Továbbá Tourinform brandes munkaruhákat, települést népszerűsítő roll upokat
kapunk, valamint a kollegák részt vehetnek egy két napos budapesti 
tanulmányúton. 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


