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2018. január 30. napi ülésének 8. napirendi pontjához

Napirend:
8.)   A Tourinform Iroda vezetőjének beszámolója az iroda munkájáról és a 2018. évi
terveiről.
Előadó: Ress Anita a Tourinform Iroda vezetője

1.  AJÁNDÉKTÁRGYAK  ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK  MEGKEZDÉSE  – TOURINFORM
IRODA, AJÁNDÉKBOLT ÉS VINOTÉKA
A mai kor elvárásainak, hogy eleget tudjunk tenni a turisták informálása mellett elengedhetet-
len, hogy kiegészítő szolgáltatásokat is végezzen a Tourinform iroda (ajándéktárgyak, fizetős
térképek, országos belépőjegyek értékesítése stb.).
Az iroda mellett működő Pannonhalmi Portékák üzlet 2017-ben bezárt, így ezt a tevékenységi
kört a Tourinform iroda venné át a továbbiakban, melyről 2017-ben testületi döntés is szüle-
tett. Ez alapján a 2 helyiség egybenyitása megtörtént és a bérleti szerződés megkötésre került.
A belső teret úgy szeretnénk kialakítani, hogy egy olyan „enteriőr” díszítse, ami látnivalóként
is szolgál és vásárlásra ösztönöz. (Elsősorban borászattal kapcsolatos „régiségek” díszítenék a
teret, melyhez a szükséges tárgyakat a saját gyűjteményünkből biztosítom.)
Ezen kívül az ajándékbolt életét apró játékokkal is ki lehet egészíteni. Pl. Tippelje meg a kiál-
lított hordó térfogatát - helyes válasz esetén kedvezményt kap a vásárlásából!
Az ezzel kapcsolatos munkálatok szintén megkezdődtek.
Az árukészletet tekintve fontosnak tartom a széles választékot, mégis a Pannonhalmi Borvi-
dék boraira tenném a hangsúlyt. A levendulás termékekkel már sokan foglalkoznak, azonban
kevés vagy egyáltalán nincs olyan hely a környéken, ahol a Borvidékünk borainak nagy több-
sége egy helyen megvásárolható lenne, mint egy vinotékában.
A bor fogyasztásának kultúrájára az elmúlt időszakban előtérbe került, és a „megfizethető
kategória” részét képezi.
Véleményem szerint szívesebben adnak ki erre az emberek, mint más jellegű ajándéktárgyak-
ra.
De természetesen szükség van:
hűtőmágnesekre, dísztárgyakra, szörpökre, lekvárokra, levendulás termékekre, térképekre, pá-
linkákra, mézekre, valamint saját „Pannonhalmás termékekre”: pólók, bögrék, kulcstartók. Az
értékesítés megkezdéséhez szükséges  feltételek:  Pénztárgép/számlázóprogram. A szükséges
anyagi forrás, mely tartalmazza a belső enteriőr kialakítását, valamint az alap termékek be-
szerzését kb. 1.000.000 Ft.

2. PANNONHALMI GYALOGTÚRÁK
Büszkén számolhatok be róla, hogy a 2015-ben első alkalommal megszervezett Pannonhalmi
Gyalogtúrák 2017-ben is nagy sikernek örvendtek, és egyre távolabbról érkeznek gyaloglók a
programunkra, akik a túra után szívesen töltenek még időt városunkban.
Elmondható, hogy minden eddigi túránkra többszörös volt a túljelentkezés.
Ezért 2017-ben 2 gyalogtúra útvonalat jelöltünk ki, melyhez információs, és útbaigazító táblá-
kat és egy városismereti játékot készítettünk. A játék jól működik, csoportok és egyéni turisták
is sokan teljesítettek azóta.



Idén szintén egy nagyobb léptékű előrelépést tervezünk: ősszel szeretnénk megszervezni az
első hivatalos Pannonhalmi teljesítménytúrát, melyre reményeink szerint már első alkalommal
2-300 nevező érkezhetne.
Tervezett időpont: 2018. szeptember 8.
A teljesítménytúra humán erőforrását gyakorlatos diákokkal és önkéntesekkel szeretnénk le-
bonyolítani.
Szeretnénk a programra támogatókat keresni, hiszen egy ilyen rendezvénynek számtalan költ-
sége  van mint  pl.:  plakátok,  szórólapok,  pecsételős  füzetek,  térképek,  itinerek,  oklevelek,
ajándékok, ásványvizek, benzin és egyéb más költségek. Összesen kb. 400.000 Ft értékben.
A költségek egy részét azonban nevezési díjakból szeretnénk fedezni, mellyel kapcsolatban a
következő kérdésekre keressük a válaszokat:
Szervezhet-e az Önkormányzat/Városfejlesztő Kft. egyesület nélkül teljesítménytúrát?
Milyen módon szedhetünk nevezési díjat?

3. VÁROSMERETI (JÁTÉK) EGY ÚN. KERESZTÚT KIALAKÍTÁSÁVAL
Szakrális helyként a többi településhez képest több emlék-és kegyhellyel találkozhatunk Pan-
nonhalma különböző pontjain. Ezek közül reményeink szerint a közeljövőben több környezete
megújul (virágosítás, térkövezés). Mivel a fent említett városismereti játékunk nagy sikernek
örvend, ahhoz hasonlóan szeretnénk készíteni egy kiadványt, mely az említett emlék-és kegy-
helyeket kötné össze és ismertetné meg a vallási turizmus iránt érdeklődőkkel.

4. FACEBOOK MARKETING KÉPZÉS
A rendezvényeink nagy többségét és az aktuális információkat a Facebookon hirdetjük a Tou-
rinform Pannonhalma  oldalon.  A Facebook  „tudatos”  használata  nélkül  is  nagy sikereket
érünk el, így egy tudatos marketinggel ezeket az eredményeket többszörösére növelhetnénk.
Nagyon hasznosnak tartanám, ha valaki (önkormányzattól/  művelődési házból/ Tourinform
irodából) részt vehetne egy ilyen képzésen ebben az évben, és az ott megszerzett tudását to-
vábbadná a többieknek. Egy ilyen képzés ára kb.:
1 napos részvételi díj: 35.000 Ft+27%áfa/1 nap
2 napos részvételi díj: 70.000 Ft+27%áfa/2 nap

5. RÉSZVÉTEL AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON
Kiállítóként véleményem szerint továbbra sem szükséges (egyelőre), hogy Pannonhalma meg-
jelenjen az Utazás kiállításon, azt azonban fontosnak tartom, hogy látogatóként részt vegyünk
és a Tourinformos kollégákkal kiadványokat és programfüzeteket cseréljünk. 

6. EGYÉB
A Tourinform iroda továbbra is részt vesz városunk programjainak szervezésébe (Évszakok-
fesztivál, Pannon esték, Pannonhalma Prológ, várostakarítás, vásárok), kiemelt hangsúlyt fek-
tetve ebben az évben az Engen-Pannonhalma Jubileumi évforduló szervezési munkálataiba.
Ebben az évben is elkészítjük a város éves programfüzetét, mely várhatóan februárban jelenik
meg.
Amennyiben a forgalom indokolja szeretnénk újra nyomtatni a város turisztikai kiadványát,
mely minden alkalommal újdonságokkal ellátva, aktualizálva készül el.

Pannonhalma, 2018. január 18.

Ress Anita
Irodavezető


