Turisztikai Tájékoztató
a Gyenesdiáson
TURIZMUSSAL foglalkozó szolgáltatók részére







Szeretné,…?
ha vállalkozását (szálláshelyét, éttermét, szolgáltatását) mind többen megismernék?
ha turisztikai vállalkozása sikeresen működne?
ha vendégei elégedetten távoznának?
része lenne egy közösségnek, bekapcsolódva a település turisztikai vérkeringésébe?
Amennyiben válaszai többsége igen, akkor kérjük, olvassa tovább
a „Tudta-e” című részt!

Tudta-e,…?
 hogy a településen a Tourinform irodában működő Turisztikai Egyesület hívatott a
településen a turizmussal foglalkozó szolgáltatók piaci érdekeit képviselni?
 hogy az egyesületnek már több mint 100 tagja van?
 hogy a tagdíjért cserébe számtalan vonzó szolgáltatást kapnak tagjaink?
Mit kap a tagságért cserébe?
 Gyenesdiás turisztikai weboldalán saját aloldalt részletes ismertetéssel, fotógalériával,
szállásadók esetén saját adminfelület árkezeléssel, szabad szobanyilvántartással, foglalási
rendszerrel, saját adatokhoz való hozzáféréssel.
 Saját szóróanyagainak terjesztése a Tourinform irodában.
 Színvonalas kiadványok terjesztésének lehetősége a saját vendégei számára.
 Szállás és egyéb szolgáltatás után érdeklődőknek csak az egyesület partnereit ajánlja az
iroda.
 Vendégcsalogató, ingyenes strandbelépésre jogosító WB Gyenesdiás Plusz
kedvezménykártya értékesítésének lehetősége szálláshelyén vendégei számára.
 Gyenesdiás Gastro Card a partnereknek, illetve a szállásadó partnerek vendégeinek.
 Saját emblémázott ajándéktárgyaink kedvezményes megvásárlásának lehetősége.
 Felhívások kedvezményes marketing lehetőségekről, akciókról.
 Aktuális információk, tanácsadás és segítségnyújtás előírásoknak való megfeleléshez,
jogszabályi változások követéséhez
Az egyesületi tagsággal és az egyesület további tevékenységeivel kapcsolatban
szívesen nyújtunk bővebb információt elérhetőségeinken,
vagy személyesen a Tourinform irodában!
Várjuk érdeklődését, illetve partnereink közé!

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

GYENESDIÁSI TURISZTIKAI EGYESÜLET – BEMUTATKOZÓ
Gyenesdiáson a Tourinform irodát fenntartó Turisztikai Egyesület hívatott a településen a
turizmussal foglalkozó szolgáltatók piaci érdekeit képviselni, kezelni a turizmust. Az egyesület 2003.
májusában alakult meg turisztikai vállalkozók és a helyi önkormányzat összefogásával. Tagjainak
száma 100 körül mozog. Az Egyesületi iroda az információszolgáltatás mellett egész évben
elsődlegesen marketing feladatokat lát el, termékfejlesztésen dolgozik, tevékenysége kiterjed
továbbá – a teljesség igénye nélkül – koordinációs, érdekképviseleti, panaszkezelési,
pályázatmenedzsment feladatokra, illetve adminisztrációra.

Az egyesület feladatai:


Egyesület működtetése, partnerség, tagokkal való kapcsolattartás, belső kommunikáció, tagi
hírlevél, információ, segítségnyújtás, érdekképviselet
 Információszolgáltatás: Tourinform iroda fenntartása, működtetése adatgyűjtés és karbantartás,
rendszerezés, feldolgozás; információnyújtás; turisztikai kereslet-kínálat közvetítése;
adatszolgáltatási kötelezettség pl. MTÜ felé.
 Települési turizmusmarketing:
– helyi kiadványok készítése (Gyd kiadvány, rendezvénynaptár, garantált programajánló,
Hétpecsétes hétpróba, térképek, kedvezménykártya füzet, stb.)
– online marketing saját portál (weboldal) és facebook oldal mellett térségi és egyéb online
felületek folyamatos töltése, tartalomfrissítése, kampányok lebonyolítása
– TDM IT rendszer, turisztikai portál / információs és értékesítési rendszer működtetése
– PR munka, média megjelenések, sajtókapcsolatok
– turisztikai vásárokon, rendezvényeken való részvétel, kitelepülés
– study tourok (szakmai, média) lebonyolításában való aktív részvétel
– nyereményjátékok, marketing akciók (pl. születésnap Gyenesdiáson)
 Termékfejlesztés – családbarát és aktív üdülőhely: családbarát, bakancsos és kerékpáros
termékfejlesztés  garantált programok  strandi animáció
 Turizmus ösztönző rendszer – kedvezménykártya működtetése
 Minőségbiztosítás: családbarát szálláshelyek, kerékpáros barát minősítés  panaszkezelés
 Bevételszerző tevékenységek: kerékpárkölcsönző  saját ajándéktárgy kínálat 
programértékesítés  térképek, könyvek, képeslapok
 Kutatás: vendégelégedettségi felmérés  statisztikai adatok gyűjtése, feldolgozása
 Turisztikai pályázatkezelés, pályázatfigyelés, projektmenedzsment
 Képzés
Egyesületünk tagja a különböző szintű TDM/szakmai szervezeteknek, úm. Nyugat-Balatoni Turisztikai
Iroda np Kft, Balatoni Turizmus Szövetség, Magyar TDM Szövetség.

Gyenesdiási Turisztikai Egyesület
Éves tagdíjak 2021.
Egyszeri belépési díj 10 000 Ft
Éves tagdíjak:
Éves tagdíjak:
SZÁLLÁS
szobakiadók, panzió,
szálloda

ifjúsági szálló
kemping
VENDÉGLÁTÁS
étterem, vendéglő, csárda
kávézó, fagyizó, söröző,
borozó
piaci kereskedő
Diási strandi egység.
Gyenesi strandi egység
SZOLGÁLTATÁS
Kalandpark
lovarda
utazási iroda, pénzváltó
kereskedő
egyéb szolgáltató
pártoló tag

3 szobáig* 20 000 Ft
4 szoba 22 000 Ft
5 szoba 25 000 Ft
6 szoba 30 000 Ft
7 szoba 32 000 Ft
8 szoba 33 000 Ft
9 szoba 34 000 Ft
10 szobától: 3.500 Ft/ szoba
DE max. 27 szoba után fizet,
azaz 94.500 Ft Ft
3.000 Ft/szoba
DE max. 25 szoba után fizet,
azaz 75.000 Ft
1.700 Ft/sátorhely
DE max. 47 hely után fizet,
azaz 79.900 Ft
35.000 Ft
35.000 Ft
35.000 Ft
35.000 Ft
35.000 Ft
50.000 Ft
30.000 Ft
30.000 Ft
30.000 Ft
20.000 Ft
min. 10.000 Ft

*Szoba változatlanul hálószobaként kerül definiálásra.

Több különböző egység működtetése esetén 20% kedvezmény

