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

sorozat negyedik előadásáról.  

Készítette: 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   

 

Az online tartalomfejlesztés fontossága 

A webinar első meghívottja az Európai Bizottság képviselője, Lucia Klestincova, kiemeli az EU 

gazdaságában oly fontos szerepet játszó kis és középvállalkozásokat, általában, és ezen belül a 

turisztikai kkv-at, melyből 3,5 millót tartanak nyilván Európa-szerte. Annak ellenére, hogy a 

technika rohamosan fejlődik, és egyre nagyobb kihívás versenyképesnek maradni a piacon, a 

turisztikai kkv-ok 40%-a egyáltalán nem haszál digitális eszközöket a marketingjében, vagyis 

nincs jelen az online világban, ebből következően nem is rendelkezik azokkal a készségekkel, 

melyek ezen a területen szükségesek. Az egyik legnagyobb akadály, amivel a turisztikai kis- és 

középvállalkozások szembesülnek, éppen a szakképzés hiánya, éppen ezért az EU támogat 

minden olyan irányú kezdeményezést, mely ezt a problémát probálja orvosolni.  

Az alábbi oldalon találhatók az EU turizmust támogató kezdeményezései, programjai: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/  

Az előző webinarok ismételten kiemelték a turisztikai kis- és közepes vállalkozások on-line 

jelenlétének fontosságát, és továbbá bemutatták a legnépszerűbb marketing eszközöket is. 

A következőkben az online tartalom szerepéről, típusairól lesz szó és hogy hogyan tudjuk 

beilleszteni ezeket a tartalmakat az üzletünkbe. 

Mit is jelent a tartalom? A tartalom nem más, mint sok-sok vendég tapasztalata, melyek üzletünk 

arcát mutatják meg többféle szempontból, és amely meghatározó lehet az vállalkozásunk 

sikerességét illetően.  

A legfontosabb és a leglátogatottabb tartalom, mégha nem is a legizgalmasabb, a praktikus 

információk a weboldalon: vagyis három fontos kérdésre a válasz: 1. Mennyibe kerülnek a 

szolgáltatásaink? (az éjszaka, az ebéd, a félpanzió, a teljes csomag stb.) 2. Hol találnak meg? 3. 

Nyitvatartás. Ez az a három alapkérdés, amire a vendég választ szeretne kapni, amikor keresgél. 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/conferences-events/digital-tourism/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/
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Ezek a legértékesebb információk a számára. Ezek után pedig, jöhet az egyéb tartalom: a sztorik, 

az ajánlások, az élménymegosztások.  

A tartalom, tehát nemcsak az, amit mi magunk írunk, hanem az is, amelyet mások írnak rólunk, 

és amelyek egyfajta nagykövetei vállalkozásunknak. Ez a fajta tartalom, amelyet mások írnak, 

nagyon fotos szerepet játszhat abban az esetben, ha turisztikai vállalkozásunk egy szűkebb piaci 

szegmenst célozott meg. A sztorik, az ajánlások, az élménymegosztások lehetnek a 

legegyenesebb út a célcsoportunk eléréséhez. Egy bloggerrel való együttműködés is lehet egy jó 

megoldás a vállalkozásunk számára. És végül, de nem utolsó sorban, a rövid videók szerepe a 

tartalommarketingben hatalamasat nőtt az utóbbi években.  

Tomas Vanderplaetse turisztikai desztináció menedzsment szakértő azt ajánlja minden kis- és 

közepes vállalkozásnak, hogy legyen egy „vezérsztorija” egy hiteles történet, amelyből kitűnik a 

vendéglátó személyisége, a hely, a vállalkozás arca. Ezt a történetet tudná közvetíteni a 

különböző csatornákon (blog, hírlevél, video stb.) keresztül a vendégek felé. E mellé a történet 

mellé már csupán a pillanatokat kell megosztani, amelyek segítenek a vendég 

döntéshozatalában. Persze azonnali eredményeket nem valószínű, hogy látni fogunk, de ha 

kitartóak vagyunk egy éven belül megtörténik a „nagytalálkozás” a célcsoportunkkal. És ne 

féljünk inspirálódni, tanulni a jó példákból. Sok időt takaríthatunk meg vele. 

Edward Russell Johnson – digitális marketing szakértő szerint még mindig a Google Analytics a 

mamut eszköz a piacon, mellyel lemérhetjük és követhetjük sikerességünket az online világban. 

Az utóbbi években viszont a keresőoptimizálás is változott. Nem annyira a kulcsszavak a 

meghatározók, hanem a tartalom minősége mellyel jelen vagyunk a virtuális világban. 

További meghívottak: Caspar Diederik - Digital storyteller 

Story Travelers: http://www.storytravelers.com/ egy nagyon jó példa a tartalommarketing 
alkalmazására. Érdemes belenézni. 

 

Markus Wilder – Vadaspark kurátor és tartalommarketing felelős, aki elsősorban a Facebookon 
tartja a kapcsolatot a vadaspark látogatóival. 

 

Sok sikert! Sok elégedett vendéget! 

 

 

 

http://www.storytravelers.com/

