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Gyenesdiási Turisztikai Egyesülettel való együttműködés 
Gyenesdiáson megjelenni kívánó szolgáltatók, programszervezők számára 

számos értékes előnnyel járhat. 

Az egyesület 2003-as megalakulása óta dinamikusan fejlődik, tagjainak száma folyamatosan 100 körül 
mozog. A Gyenesdiási Turisztikai Egyesület feladata és célja többek között, hogy a már kialakított turisztikai 
infrastruktúrát, termékkínálatot fenntartható módon bővítse és fejlessze, a településen a turizmussal 
foglalkozó szolgáltatók piaci érdekeit figyelembe véve. Szakmai ismeretekkel és turisztikai kiadványokkal 
támogatja szállásadóit, szolgáltatóit, illetve a település turisztikai célközönségének elérése és megszólítása 

érdekében desztinációmarketing tevékenységet folytat. A 

jánlatunk BASIC és EXTRA marketing csomaghoz  

 

SZOLGÁLTATÁS BASIC csomag EXTRA csomag 
Online   
• Turisztikai portálon – www.gyenesdias.info.hu – való 

megjelenés  
    

• A vállalkozás facebook oldalának népszerűsítése 
Gyenesdiás facebook oldalán 
https://www.facebook.com/gyenesdias a 
szolgáltatás ajánlásával 

    

Print   
• éves garantált programajánlóban való megjelenés 

(nyomtatott és online) 
   

Egyéb   
• Vállalkozás szórólapjának terjesztése a Tourinform 

irodában 
    

• Partnerek (több mint 100 fős tagság) felé való 
kiajánlás, akik ajánlják vendégeiknek 

    

• az egyesületi PR munka, média kapcsolatok révén 
különböző megjelenések (online, nyomtatott) 

   

• Tourinform hálózatban, környékbeli szállodáknak, 
együttműködő partnereinknek a szolgáltatás 
kiajánlása 

   

Szolgáltatási csomag éves díja 20.000 Ft 40.000 Ft 
 *Az Egyesület alanyi áfa mentes. Ajánlat érvényessége: 2020. december 31-ig 

A szükséges anyagok (szöveges tartalom, jó minőségű fotók) biztosítása a megrendelő feladata. 

 

Gyenesdiási Turisztikai Egyesület  
Marketing együttműködési ajánlat 

Ajánlatunk BASIC és EXTRA marketing csomaghoz  



Online 
 

• Turisztikai portálunk www.gyenesdias.info.hu látogatóinak száma az elmúlt 2 év átlagában 330 
munkamenet/nap, ami főszezonban akár napi 1.400 felhasználót és 4.000 oldalmegtekintést is jelent. 

• Facebook oldalunk www.facebook.com/gyenesdias 5.500 aktív követője 11ezres eléréseket, 350 like-okat is 
generál. 

• Instagram oldalunk www.instagram.com/gyenesdias 2 éve üzemel, dinamikusan növekedő organikus 
követőszámmal (546), bejegyzésenként átlagosan 600 fős eléréssel. 

• Pinterest oldalunkon www.pinterest.com/gyenesdias összeállított fotóanyagunk napi több, mint 100 
megjelenést produkál 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print 
• Színes, nyomtatott Garantált programajánlók 3 nyelven, évente összesen 3.000 példányban készül. 

Gyenesdiásra érkező vendégek, helyi lakosok számára, továbbá szálláshelyeken szobába bekészítve, 
turisztikai szolgáltató partnereknél, Tourinform hálózatban, illetve online is elérhető. 

Egyéb 
• Partnerek (több mint 100 fős tagság) felé való kiajánlás emailben, zárt facebook csoportban, akik ajánlják 

vendégeiknek. 
• Az egyesületi PR munka, média kapcsolatok révén különböző megjelenések (online, nyomtatott) – több mint 

150 email címet tartalmazó PR lista, benne helyi, régiós, országos; szakmai, tematikus, célcsoport orientált 
stb.! Pl.: likebalaton.hu, balatontipp.hu, Magyar Hírlap, Népszabadság, Turista Magazin, programturizmus.hu, 
Balatoni Nyár. 

• Tourinform hálózatban (fő küldőterületek), környékbeli szállodáknak (több mint 50 cím), együttműködő 
partnereinknek a szolgáltatás kiajánlása. 

 
 
 
 

Gyenesdiási Turisztikai Egyesület, Tourinform Gyenesdiás 
H-8315 Gyenesdiás, Hunyadi u. 2. Tel: +36 83/511-790, E-mail: gyenesdias@tourinform.hu  

www.gyenesdias.info.hu    www.facebook.com/gyenesdias   www.instagram.com/gyenesdias 
 

 

GYTE marketing felületei 


