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Magyar nyelvű összefoglaló az Európai Bizottság által összeállított, hat részből álló, webinar-

sorozat harmadik előadásáról.  

Készítette: Kocsis Erika - www.beautifulhargita.com  

A webinar eredetiben, angol nyelven a következő címen érhető el: 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/conferences-events/digital-tourism/index_en.htm   

 

Online hírnév-építés / Hírnévmenedzsment 

 

Mi a hírnév? „A hírnév nem más, mint azon állítások összessége, amelyeket mi fogalmazunk meg 

saját magunkról és amelyeket mások modanak rólunk.”  

Vagy másképp: HÍRNÉV=KÖZISMERTSÉG+KÖZMEGBECSÜLÉS+KÖZVÉLEKEDÉS  

Ez működik személyes szinten is, de ebben az esetben a vállalkozásunkról van szó, az 

üzletünkről, amelyről nem mindegy, hogy milyen véleményt formál a célközönségünk. Nem 

elhanyagolható az a számadat sem, miszerint 80%-a az üzleti utazóknak nagy figyelmet szentel 

az online véleményeknek mielőtt megtervezi utazását. 

A vendégek értékelése (rating) és véleménye más utazókat is befolyásolnak döntéseikben. A 

Tripadvisor erre egy nagyon jó példa. 

És hogyan lehet a hírnevet menedzselni?   

Először is közismertségre nagy mértékű média megjelenés és publicitás által tehetünk szert. Egy 

kezdő vállalkozó mit tehet? Készít egy Facebook oldalt a vállalkozásának, blogot ír, a Youtubeon 

is aktív, használhatja a Pinterestet is, stb.  

Közmegbecsülést saját tetteinken, tevékenységeinken keresztül érjük el. Vagyis mit csinálunk? 

Hogyan csináljuk? Tetteink pozitív gondolatokat, szimpátiát kell kivívjanak. 

A közvélekedés az, amit rólunk mondanak vedégeink, ügyfeleink. A hírnév egyre nagyobb 

szerepet játszik az eladásban, jelen esetben, hogy hányan fogalalnak pont a mi panziónkban, 

vagy hányan fizetnek be a mi programjainkra. Egy jó menezsdernek nem szabad figyelmen kivűl 
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hagynia a vendég véleményét. Ez vonatkozik a szemtől-szemben, írásban megfogalmazott vagy 

akár online véleményekre, értékelésekre.  

Ma, amikor egyre nagyobb teret hódít az online fogalás, az online keresés, nagyon fontos, hogy 

viselkedésünkkel, nyitottságunkkal és őszinteségünkkel megbízhatónak tartsanak. A BIZALOM az 

egyik kulcsfontosságú tényező az online hírnévben.  

Egy kezdő vállalkozó, még mielőtt belevetné magát az online világba, vendégei elégedettségét 

egy rövid kis kérdőívvel mérheti le, ami állhat akár csupán csak két kérdésből: 1. Mi az ami 

legjobban tetszett? 2. És javasoljon egy dolgot, amin változtatna.  

A vendégek válaszát névtelenül fel lehet tenni a vendégház, vagy vállalkozás weboldalára. 

Nemcsak a pozitívakat. Minden esetben hitelesnek kell maradnunk. A kevésbé pozitív 

vélemények is pozitív reakciót válthatnak ki a vendégből, miszerint őszinték vagyunk, nincs 

takargatnivalónk. És persze reagálunk a negatív véleményekre. Tettekkel. Másképp nincs 

értelme az egésznek. Bátorítsuk vendégeinket, hogy írjanak rólunk, osszák meg élményeiket, 

fényképeiket másokkal is... Így öregbíthetjük hírnevünket. És végül, de nem utolsó sorban 

építsünk ki kapcsolatokat (leendő) vendégeinkkel és ne feledjük, hogy saját személyiségünk 

meghatározó lehet ezekben a kapcsolatokban.  

A sikeres online (és nemcsak) hírnév eléréséhez a következő 10 lépést érdemes megtenni: 

1. légy megbecsült vállalkozó 

2. légy transzparens és személyes a kommunikációban 

3. rendszeresen figyeld, hogy mit mondanak rólad 

4. időben válaszolj és reagálj a véleményekre 

5. a kritikát a következőképpen kezeld: cselekedj – ismerd el – kérjél bocsánatot 

6. vállald magad (márkanevedet) minden online felüleleten 

7. légy proaktív és a negatív dolgokat változtasd pozitívvá 

8. tanulj saját hibáidból és tapasztalataidbúl 

9. szakíts időt magadnak a vélemények követésére és fordítsd őket a javadra 

10 kérj segítséget, ha szükséged van rá 
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Egy számadat a hírnév hatásáról, azaz, mit jelenthet a pozitív vélemény egy kis-és 

középvállalkozás számára?  

Ha egy hotel értékelése 1 ponttal nő egy 1-től 5-ig terjedő skálán (rating): 

 A hotel 11%-os áremelést alkalmazhat a szolgáltatásaira 

 Ez 9%-os jövedelem növekedést jelent 

 13,5%-al nagyobb a valószínűsége, hogy a potenciális vendég nála foglal 
 

 

Akkor mi is a hírnévmenedzsment?  Odafigyelés. Kapcsolatok ápolása. Kommunikáció. 

Vátoztatás. Őszinteség. Átláthatóság. A vendég meghallgatása. ...  

Csupa olyan dolog, ami MI vagyunk, vagy kellene legyünk.  

A webinarban bemutatott esettanulmányok: 

1. airbnb.com vagy https://www.airbnb.hu/, egy vállalkozás, ami ma már több, mint 190 

országban van jelen és népszerűsége ugrásszerűen nő, mert megbízható, transzparens, korekt és 

hiteles. Érdemes kipróbálni.  

2. Il Poggio alle Ville (http://poggioalleville.it/en/) családi vállalkozás saját farmon Toszkánában – 

olasz faluturizmus 

3. Frankie Thompson blogger – As the Bird Flies (http://www.asthebirdfliesblog.com/)  

 

 

Sok sikert! Sok elégedett vendéget! 
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