
 
 
TDM Záró konferencia 2012. December 05. 

KDOP-2.2.1/A-2009-0007 
„Helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet 
létrehozása Székesfehérváron” 
 

 



 
 

                            
 

                                                 Székesfehérvár, mint vonzó turisztikai termék 
 

 

                               Vendégek és látogatók számának növelése  
 
 

                        Turisztikai bevételek növelése, munkahelyteremtés  
 
 

                                Vendégek elégedettségének és a helyi lakosság  
               életminőségének növelése 

 

 



 
A székesfehérvári TDM szervezet létrejötte 
 
KDOP-2.2.1/A-2009-0007 jelű „Helyi turisztikai desztináció menedzsment szervezet 
létrehozása Székesfehérváron” című projekt 
Kedvezményezett: Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
A megpályázott összeg: 50 000 000 Ft   
Megítélt támogatás: 37 431 450 Ft 
Önerő: 6 605 550 Ft 
A projekt összköltsége: 44 037 000 Ft  
A támogatási szerződés megkötésének időpontja: 2011. január 14. 
A projekt megvalósításának kezdete: 2011. január 1. 
A projekt zárásának időpontja: 2012. december 31. 
  

TDM szervezet létrehozása 



 
• Projekt előkészítés 2.642.220 Ft 
• Projekt menedzsment költségei 3.522.960 Ft 
• Eszközbeszerzés 8.116.000 Ft 
• Immateriális javak beszerzése 4.395.000 Ft 
• Egyéb a projektmegvalósításhoz szükséges szakmai szolgáltatások 

igénybevételének költsége 8.607.400 Ft  
• Jogi szolgáltatások költségei 200.000 Ft 
• Marketing és nyilvánosság 11.009.250 Ft 
• Képzés 4.844.070 Ft 
• Adminisztratív költségek 700.100 Ft 
• Összes költség 44.037.000 Ft  

TDM pályázat költségek 



1.             TDMSZ infrastruktúra-fejlesztés és eszközbeszerzési  
                 programok 
  

• Új munkaállomások irodai bútor és felszerelés (hardware, software) 
igényei  - 3 új munkaállomás létrehozása 

• Kültéri integrált információs pont létesítése 
• Székesfehérvári turisztikai információs táblák és hirdetőoszlopok 

elhelyezése - aktuális turisztikai információs és tájékoztatási táblák 
• Front office-ban - többfunkciós LCD tv monitor (nagy képernyős) 

kihelyezése  
• Kiadványtartó információs-állványok - elhelyezésre kerülnek több 

kulcsszolgáltatónál, vonzerőnél ahová kihelyezésre kerülnek a 
kiadványok 

TDM pályázat szakmai tartalma 



  
2.  TDM szervezet- és hálózatfejlesztési, képzési programok 
 

• TDM elméleti és gyakorlati továbbképzés 
 Tanulmányi út:  
 Külföld: Graz 2012. április – szakmai látogatás a helyi 
 városmarketing irodán – konferencia turizmus fellegvára  
 Belföld: Mór, Visegrád, Gárdony  
• Értékteremtési szakmai tréningek 
 Helyi ismeretek – 2012. május  
 5 alkalomból álló továbbképzés a helyi múzeumi szakemberek 
 részvételével (Szent István Király Múzeum, Egyházmegyei Múzeum, 
 Városi Képtár) Idegenvezetők „vizsgát tettek”, vezetést tarthatnak  
 Informatikai képzés – on-line marketing témakör 2012. november 

TDM pályázat szakmai tartalma 



 

3.  Desztinációs szintű marketing-kommunikációs projektek  
  

• Pozícionálási és versenyképességi stratégia: desztináció értékeit, fő 
versenyképességi tényezőit jeleníteni meg strukturált formában 

• Turisztikai Arculatterv elkészítése: Székesfehérvár megjelenítését szolgáló arculati 
elemek, melyek markánsan elkülönítik a desztinációt a többi városlátogatásra 
fókuszáló történelmi fogadóterülettől 

• Imázs kiadványok – invitatív, tematikus és információs kiadványok 
célcsoportonként 

• Székesfehérvári hagyományos és indirekt marketing akciók támogatása (fizetett 
cikkek – Itthon otthon van magazin)  

• TDM PR eszközök (tollak, kulcstartók) 
• TDM projekt-tájékoztatási, partnerségi, kommunikációs, nyilvánossági feladatok 

ellátása, táblák beszerzése 
• Belföldi és külföldi vásári megjelenések (2 külföldi, 6 belföldi várás MT Zrt-vel 

közösen) 

TDM pályázat szakmai tartalma 



  

4.         TDM szakmai, szolgáltatás- és kínálatfejlesztési projektek      
  
• Szolgáltatás-fejlesztési cselekvési terv – A látogatóbarát desztináció 

fejlesztési igények megfogalmazása  
 

• Helyi Turisztikai Látogatói és Elégedettségi Monitoring rendszer 
kialakításának komplex előkészítése 

 

• Turisztikai kutatás-felmérés lefolytatása a desztináció turisztikai és 
látogató-kiránduló turizmusának nagyságáról, a költési, utazási 
szokásokról, preferenciákról, igényekről, véleményekről, döntési 
okokról, fejlesztési szükségletekről, vendégelégedettség mérése 

 
  

TDM pályázat szakmai tartalma 



 
Valamennyi turizmusban érdekelt szektor képviselete  
1. önkormányzati: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata   
2. intézményi: Városi Képtár – Deák Gyűjtemény,  A Szabadművelődés Háza   
3. vállalkozói: Jancsár Hotel, Szárcsa Hotel, Diófa Vendéglő  
4. civil: Székesfehérvár Turizmusáért Egyesület 
Új belépők: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, Árpád Fürdő, Bory - vár Alapítvány, Hotel 
Novotel****, Hotel Magyar Király**** , Platán Hotel***, Vadászkürt Panzió, Szent Gellért 
Hotel***, Kiskakas Vendéglő, Prága Söröző, Sol Tours Kft., további 10 tag magánszemély 

Összesen:  
23 új TDM tag  
14 Partner szervezet, egyesület (hagyományőrzők, kézművesek, sport 
egyesületek)  
12 Együttműködési megállapodás (köztük Alba Volán, Vadex, TDM 
szervezetek..)  
 
 
 
  

 

TDM pályázat eredményei 
Szervezet építés 



 
 
 
 
  

 

TDM pályázat eredményei 
Szervezet építés 



TDM pályázat eredményei 
Iroda átalakítás – 100% teljesítmény 



 

Munkaszervezet: 3 + 1 fő 
Vendégéjszaka szám: elvárt növekedést meghaladta 
Célérték: 67.846 (-2%) helyett:  90 352 vendégéjszaka szám várható 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Csatlakozó szállásadók: szálláskapacitás 60 %-a 
 

IFA növekedés mértéke: 
Célérték: 11.487 (+6,87) helyett:  
  

TDM pályázat elvárt eredmények 
Indikátorok 

Év Vendégéjszaka szám % 

2008 84739    

2009 69231  82 % 

2010 64655  93 % 

2011 84441 130 % 

2012  79 123 107% (októberig) 

2009 10 749 000 Ft 

2010 8 751 000 Ft 

2011 (mértéke 

emelkedett: 431 Ft/fő/éj) 
25 034 022 Ft 



 
Új TDM turisztikai információs  

szolgáltatások száma: 2 db 

1 db touch info pont  

6 db információs tábla vonzerők  

megjelenítésével  

Új TDM szolgáltatások száma: 8 db 

  

TDM pályázat elvárt eredmények 
Indikátorok 



 
Tourinform Iroda 
• szállásközvetítés (on-line foglalási rendszer bevezetése 2012. novemberben) 
• idegenvezető- és tolmács közvetítés  
• programcsomagok, kombinált belépők értékesítése 
• kiadványok értékesítése (saját gyártású, ill. bizományba átvett kiadványok) 
• marketing tevékenység (hirdetési felületek értékesítése) 
• szuvenír értékesítés (márkaépítés) 
• rendezvény szervezés (saját és megbízás alapján) 
• jegyértékesítés 
 
Fehérvári Ajándékbolt 
• székesfehérvári sportklubok relikviáinak értékesítése  
• sporteseményekre belépő árusítás 
• helyi termékek, kézműves termékek értékesítése 
• márkázott saját gyártású emléktárgyak értékesítése 
 

TDM pályázat elvárt eredmények 
Új szolgáltatások létrehozása 



 
 
Legfőbb vonzerő és markáns megkülönböztető jegy:  
Székesfehérvár, mint történelmi főváros, koronázó város 
Székesfehérvár történelmi örökségének őrzése, ennek az örökségnek kézzelfogható bemutatása 
Egy irányba mutató, koherens fejlesztési elképzelések, projektek: 
• 2013. Szent István Emlékév – alapkő a fejlesztésben, imázs építésben 
• Koronás Park projekt - A KDOP 2.1.1/B-12. Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése 

c. pályázat 
• Szakrális turizmus – „Magyar Szent Család tematikus út” projekt a Székesfehérvári 

Egyházmegye megvalósításában KDOP-2.1.1/D-12. Turisztikai attrakciók és szolgáltatások 
fejlesztése  

• TDM 2 projekt – KDOP 2.2.1/A-12 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment 
szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozás és fejlesztése - rendezvény szervezés, 
eszközbeszerzés, marketing 

• Fő utca átadása – 2013. június 30. 
 

TDM szervezet által kijelölt 
fejlesztési irányok 



 

• Kommunikáció – saját arculat, saját honlap, kiadványok, marketing  
 
 
 
 
 
 
 
 http://2013.szekesfehervar.hu 
 
• Események  
 országosan jegyzett, közmédia figyelmére számot tartó programok: Díszközgyűlés, 
 Magyar Kultúra Napja, Ünnepi Könyvhét országos megnyitó, Országos tanévnyitó… 
• Kiemelt rendezvények  
 Királyi Napok 2013. Augusztus 14 – 24. 

 
 
2013. Szent István Emlékév 
Szent István halálának 975. évfordulója 
 
 

http://2013.szekesfehervar.hu/


 

2013. Szent István Emlékév 

mint az imázs építés éve  

 
  

TDM pályázat eredményei 
Arculat építés 



Koronás Park projekt 
Turisztikai attrakció pályázat 



Fő utca 
2013. június  



 
Folytatás következik: TDM 2 

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


