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1 A kutatás háttere
A Magyar Turizmus Rt. 1999-től kezdődően, a Magyarország számára kiemelt
jelentőségű küldőpiacokon megkezdte Magyarország ismertségének és imázsának
felmérését, valamint az adott ország lakosságára jellemző utazási szokások
elemzését. A korábbi években részletes kutatás készült a francia, a spanyol, a belga,
illetve az olasz piacon, majd pedig 2003 elején került befelyezésre a lengyel és a brit
piac vizsgálata. Ez a jelentés a lengyel piacon végzett kutatások eredményeit, illetve
az adatokra alapozott marketingkoncepciót tartalmazza.

1.1 Lengyelország szerepe a világturizmusban
Lengyelország 2000-ben a világ 15. leglátogatottabb országa között szerepelt,
megközelítőleg 17 millió turistaérkezést és 84 millió határátlépést regisztrálva. 2001ben nagymértékű csökkenés volt tapasztalható, hiszen a határátlépések száma 61,4
millióra, a turistaérkezések száma 15 millióra csökkent. Ezen utóbbi adattal
Lengyelország a 13. leglátogatottabb ország volt a világon. A turisztikai bevételek
szempontjából azonban (6 mrd USD 2001-ben) Lengyelország, hasonlóan
Magyarországhoz, sokkal kevésbé előkelő helyet foglal el. A felmérések szerint az
egy fő/utazásra jutó bevételek nagymértékű csökkenést mutatnak a csúcsévhez,
1996-hoz képest. Akkor ez az érték 213 USD volt, míg 2001-ben csak 136 USD.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján a Magyarországra látogató
lengyel turisták száma az elmúlt évek során emelkedő trendet követ, bár 1998 és
1999 között csökkenés volt tapasztalható. Míg 1997-ben 631.000 lengyel látogatót
regisztráltak, addig 2002-ben már 884.900 főt. Ezzel Lengyelország a 6.
legfontosabb küldőországnak számít, míg 4. a kereskedelmi szálláshelyeken töltött
éjszakák száma alapján (352.826 éj), és 7. a kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált
vendégek száma alapján (107.361 fő)1. A külföldiekre jellemző 3,1 nap átlagos

1

2002 január-november
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tartózkodási időnél azonban némileg hosszabb ideig, átlagosan 3,3 napig
tartózkodnak Magyarországon a lengyel látogatók.

1.2 A kutatás céljai
A Magyar Turizmus Rt. 3000/2001 számú közbeszerzési felhívása alapján a kutatás
legfontosabb célja Magyarország mint turisztikai desztináció imázsának és
ismertségének elemzése volt a lengyel lakosság körében (a kutatás a lakosság és az
üzleti szféra utazási szokásainak vizsgálatára egyaránt kiterjedt). A Magyar
Turizmus Rt. pályázati dokumentációjában megfogalmazott célok az alábbiak voltak:
!

Feltérképezni Magyarország mint turisztikai desztináció ismertségét és
imázsát Lengyelországban,

!

Megvizsgálni a lengyel lakosság utazási szokásainak alakulását és
azonosítani a Magyarország számára legfontosabb trendeket különös
tekintettel a kulturális turizmusra, városlátogatásokra, az egészségturisztikai
utakra, az ifjúsági turizmusra és a MICE piacra,

!

Elemezni a lengyel lakosság utazási motivációit,

!

Elemezni Magyarország mint turisztikai desztináció potenciálját a lengyel
piacon.

1.3 Alkalmazott kutatási módszerek
A közbeszerzési felhívás értelmében a kutatás a következő fő részekből állt:
!

A rendelkezésre álló másodlagos adatok elemzése, amelynek eredménye az
elsődleges

kutatási

módszerek

alapjául

szolgált.

A

desk

research

nagymértékben a Lengyel Turisztikai Intézet (LTI) által összegyűjtött és
feldolgozott adatokra támaszkodik. (Az LTI a legjelentősebb turizmus
kutatással foglalkozó intézmény Lengyelországban.) Utalnunk kell az
utazások elemzésének megváltozott módszertanára, illetve az ebből adódó, az
adatok összevethetőségét korlátozó következményekre. Az LTI 1999-ig a 15
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éves és e feletti külföldről visszatérőket kérdezte meg, míg 2000-től
kezdődően a 15 éves és e feletti lengyel lakosok reprezentatív csoportján
végzi kutatásait,
!

200 lengyel turista megkérdezése élményeikről és tapasztalataikról
Magyarországon (ez a kutatás nem reprezentálja ugyan a Magyarországra
látogató lengyeleket, de fontos kiegészítő információkkal szolgál az utazások
során tapasztaltakról),

!

Kvalitatív szakasz:
o mélyinterjúk

(20)

Lengyelországban

a

turisztikai

szakma

képviselőivel (pl. utazásszervezők és közvetítők képviselőivel).
Minden esetben olyan személyt kérdeztünk meg, aki rálátással bírt az
utazási vállalkozás termékeire és fejlesztési programjaira;
o mélyinterjúk

(5)

Magyarországon

a

turisztikai

szakma

képviselőivel (LOT képviselője, fürdőhelyek képviselői, a Lengyel
Kulturális Intézet és a Lengyel Turisztikai Hivatal munkatársa). Az
interjúk célja az volt, hogy kiegészítő adatokat szerezzünk kiemelt
partnerektől a lengyelek magyarországi utazásaira, illetve a beutazó
lengyelekkel való tapasztalatokra vonatkozóan,
o fókuszcsoportos megkérdezés a lengyelek fővárosban (4 csoport),
illetve Krakkóban (4 csoport) két különböző célcsoport körében: (1)
Magyarországot már korábban felkeresett lakosok, illetve (2)
Magyarországon még nem járt lengyelek körében,
Varsó

Krakkó

Lakosok, akik az elmúlt 3 évben jártak Magyarországon

2

2

Lakosok, akik az elmúlt 3 évben voltak külföldön, de
még sohasem jártak Magyarországon

2

2
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!

Kvantitatív szakasz:
o Reprezentatív személyes felmérés a 18 évesnél idősebb lengyel lakosság
körében. A vizsgálatban a lengyel lakosságot képviselve 1.003 sorsolásos
lakcímpróba alapján kiválasztott felnőtt vett részt. A megkérdezések során a
kvalitatív felmérés és a másodlagos adatgyűjtés eredményein alapuló
szerkesztett kérdőívet használtunk. A minta alapadatait, az ESOMAR
kategorizációját követve, az alábbiakban mutatjuk be.
Jellemzők
Nem

Életkor

Lakóhely

Foglalkozás

Végzettség

Gazdasági
helyzet
jellemzése

férfiak
nők
14 – 18 év
19 – 29 év
30 – 39 év
40 – 49 év
50 – 59 év
60 év és több
Falu
Város<20.000 lakos
20.00-100.000 közötti város
100.001-500.000 közötti város
500.001< lakos
Saját vállalkozás
Alkalmazott
Jelenleg nem dolgozik
Nyugdíjas
Egyetemi hallgató/diák
Háztartásbeli
Alapfokú
Szakmunkás
Középfokú
Felsőfokú
Rossz
Közepes
Jó
Nehéz megmondani
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N
479
524
1003
18
238
147
236
134
230
1003
368
103
220
174
138
1003
79
336
133
314
96
45
1003
235
262
399
107
1003
358
494
149
2

%
47,8%
52,2%
100%
1,8%
23,7%
14,7%
23,5%
13,4%
22,9%
100%
36,7%
10,3%
21,9%
17,3%
13,8%
100%
7,9%
33,5%
13,3%
31,2%
9,6%
4,5%
100%
23,4%
26,1%
39,8%
10,7%
100%
35,7%
49,3%
14,8%
0,2%

1003

100%
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A kutatás szakaszolását az alábbi ábra mutatja be. Az egyes kutatási fázisok
elkészítésében a varsói Public Opinion Research Institute (CBOS) volt a KPMG
segítségére.

1. szakasz

2. szakasz

3. szakasz

4. szakasz

5. szakasz

6. szakasz

!
!
!

Másodlagos adatok elemzése
Projekt-egyeztetés a lengyel alvállalkozóval
Rendelkezésre álló másodlagos adatok összegyűjtése
Adatok és információk elemzése

Az interjúk és a fókuszcsoportok során alkalmazandó kérdések
véglegesítése az MT Rt.-vel
! A kérdéscsoportok, illetve az egyes kérdések egyeztetése
! Kérdőív elsődleges tervezése
! Kérdések fordítása
! Fordítások anyanyelvi és kontextuális ellenőrzése

!
!
!
!

Kvalitatív adatgyűjtés
Interjúk és fókuszcsoportok szervezése
Interjúk a szakmával (Lengyelország és Magyarország)
Fókuszcsoportos interjúk a nagyközönséggel
Kérdőív kérdéseinek finomítása az interjúk és a
fókuszcsoportok tapasztalatai alapján
Kvalitatív szakasz jelentésének elkészítése
Kérdések fordítása és ellenőrzése
Kérdőív tesztelése (30 fő)
Kérdezőbiztosok betanítása

!
!
!
!
!

Kvantitatív adatgyűjtés
200 fő lengyel turista megkérdezése Magyarországon
A személyes megkérdezés szervezése
A személyes megkérdezés végrehajtása
Adatrögzítés
Első eredmények

!
!
!
!

Adatok elemzése
Adatok, rögzített beszélgetések elemzése
Elsődleges adat- és kereszttáblák
Jelentések elkészítése
Fordítások elkészítése

!
!
!
!

Jelentés véglegesítése
Eredmények bemutatása, prezentáció
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1.4 A jelentés felépítése
A kutatási jelentést, az alkalmazott kutatási technikáknak megfelelően, összesen hat
nagyobb részre osztottuk:
1. Vezetői összefoglaló és marketingkoncepció – ebben a fejezetben
összefoglaljuk a kutatás legfontosabb tapasztalatait és eredményeit.
Mindezekre, illetve a Magyar Turizmus Rt.-vel történt szakmai egyeztetésre
alapozva készítettük el a lengyel piacra vonatkozó marketingkoncepciót,
2. Másodlagos adatok elemzése – a primer kutatási módszerek, illetve a
lengyel turizmusról alkotott képünk megalapozásaképpen összegyűjtöttük és
értékeltük a magyar, a lengyel és angol nyelven rendelkezésre álló
legfontosabb statisztikai és kutatási jelentéseket, elemzéseket,
3. 200 lengyel turista megkérdezése – a Magyarországon tartózkodó lengyel
turisták megkérdezésével fontos kiegészítő információkhoz jutottunk az
igénybe vett szolgálatások köréről, illetve az azok minőségéről alkotott
véleményekről,
4. Mélyinterjúk eredményei – a lengyel turisztikai szakma (főképpen a
legjelentősebb tour-operátorok) 20 képviselőjét kerestük meg és folytattunk
velük mélyinterjúkat annak érdekében, hogy megismerhessük a szakma
véleményét

Magyarországról

mint

turisztikai

desztinációról,

illetve

feltérképezzük a lengyelek utazásvásárlási szokásait és a turisztikai szakma
működési mechanizmusait. Ugyancsak ebben a fejezetben ismertetjük a
magyarországi szakmai interjúk tapasztalatait is,
5. Fókuszcsoportos megkérdezések – a személyes megkérdezések további
előkészítése, illetve a legfontosabb imázs-jellegű kérdések, valamint az
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utazásokat befolyásoló tényezők részletesebb megismerése érdekében
fókuszcsoportos beszélgetéseket folytattunk a kiválasztott résztvevőkkel,
6. A személyes kvantitatív megkérdezés eredményei – a lengyel lakosságot
reprezentáló

mintán

gyűjtöttünk

információkat

a

lengyelek

utazási

szokásairól, illetve Magyarország megítéléséről, valamint Magyarország mint
turisztikai desztináció versenytársairól.
Az alábbiakban, a Vezetői összefoglalóban az egyes kutatási módszerek alapján
mutatjuk be a kutatás legfontosabb eredményeit. Az eredmények e formában történő
bemutatását azért tartjuk szükségesnek, mert így egyértelműbben magyarázhatók
meg az egyes módszerek eredményei között fennálló esetleges eltérések (pl. bár a
kvantitatív kutatás eredményei alapján azt mondhatnánk, hogy a lengyelek a
csoportos utazásokat részesítik előnyben, ugyanakkor a kvalitatív módszerek alapján
ezt a feltételezést úgy kell finomítanunk, hogy a csoport-kifejezést Lengyelországban
inkább a baráti/rokoni csoportra és nem a tour-operator által szervezett csoportos
utakra alkalmazzák).
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2 Vezetői összefoglaló
A vezetői összefoglalóban bemutatjuk az öt nagyobb kutatási szakaszból álló
adatgyűjtés és elemzés legfontosabb eredményeit és a marketingkoncepciót
megalapozó tapasztalatokat.

2.1 A lengyelek utazási szokásai
A Lengyel Turisztikai Intézet (LTI) 1991 és 2001 közötti adatai, illetve a jelen
kutatás 2002-re vonatkozó adatai alapján megállapítható, hogy a lengyelek többsége,
ha utazik, akkor jellemzően belföldi desztinációkat keres fel.
A utazáson résztvevő lengyelek aránya az utazás jellege szerint (1991-2001)
43%

5%
0%
5%
0%

33% 34%
30%
27%

33%
30%

34%
29%

38%

33%

37%

39%
37%

42%
36%

32%

37%
34%

34%
32%

5%
0%

13%

5%

12%

10%

0%

14%

13%

13%

12%

9%

15%

14%

11%

5%
0%
1991

1992

1993

1994

2-4 napos belföldi utazás

1995

1996

1997

1998

min. 5 napos belföldi utazás

1999

2000

2001

külföldi utazás

Forrás: LTI

A kutatási adatok alapján megállapítható, hogy az elmúlt tíz évben csökkent a nem
utazók százalékaránya a 15 év feletti korosztályban. Arányuk 1991-ben még 51%
volt, 2001-ben már csak 44%. Az otthon maradás legfontosabb indokának (50%) a
megkérdezettek anyagi helyzete bizonyult.
2.1.1

A lengyelek külföldi utazásai

Az összesített adatok azt mutatják, hogy több férfi utazott külföldre, mint nő és több
fiatal (21%) és középkorú (15%), mint idős. Az utazók százalékaránya látványosan
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csökken az 50 év és az e feletti korosztályok esetében (60 év felett csak 6 %). Szoros
összefüggés mutatható ki a lakóhely és a külföldi utazások között: minél nagyobb
településen lakik valaki, annál valószínűbb, hogy részt vesz külföldi utazáson.
Legtöbb külföldre utazó a diákok, az alkalmazottak és a saját vállalkozást vezetők
csoportjaiból, illetve a közép- és felsőfokú végzettséggel rendelkezők közül kerül ki.
A külföldi utazás ugyancsak szoros kapcsolatban áll a lengyelek személyes anyagi
helyzetével: minél pozitívabban ítélik azt meg, annál valószínűbb, hogy külföldre
utaznak.
Az LTI és a CBOS felmérései egyaránt azt mutatják, hogy a legtöbben
Németországba, Csehországba és Szlovákiába utaztak az elmúlt években.
Németországba elsősorban családtagokhoz, ismerősökhöz, valamint üzleti céllal
utaztak. Csehországban és Szlovákiában a megkérdezettek többsége üdülésen vett
részt. A németországi, csehországi és szlovákiai utazások alkalmával a
megkérdezettek többsége saját maga szervezte meg utazását, kivéve a
németországi üzleti utazásokat, amelyeket jelentős mértékben a munkaadók
szerveztek.
Az utazási szakma képviselői, illetve a megkérdezések adatai szerint is a
legkedveltebb desztinációk:
!

a meleg tengerpart mentén fekvő országok a (Földközi-tenger partján),

!

a

műemlékekben

gazdag

országok

(Franciaország,

Spanyolország,

Olaszország),
!

a téli sportok országai (Ausztria, Szlovákia, Csehország, Olaszország).
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A lengyelek által meglátogatott országok az elmúlt 10 év folyamán (az utazók
százalék arányában)
A megkérdezettek válaszai időpont alapján
1993
1997
2001
%
35
33
38
19
30
33
15
17
27
1
7
17
12
14
15
5
7
14
4
7
12
3
5
7
19
36
47

Németország
Csehország, Szlovákia, Csehszlovákia
Oroszország és volt Szovjetunió tagállamok
Olaszország
Magyarország
Ausztria
Franciaország
Jugoszlávia és a területén létrejött újabb államok
Egyéb
Forrás: CBOS

A távoli, melegebb országokba történő utazások esetében látványosan csökken az
utazást saját maguk megszervezők százalékaránya és nő az utazásszervezők
szolgáltatásait igénybe vevők száma.
A külföldi utazások célja (a külföldi utazáson részt vettek arányában, 1999, 2000)
41.8%
42.8%

üdülés
20.0%
21.9%

rokonlátogatás+üdülés
11.6%
12.6%

rokonlátogatás

15.8%
14.9%

üzleti út
vásárlás

3.3%
0.0%

incentiv

1.2%
0.0%

zarándokút

0.0%

3.5%
11.1%

egyéb (pl. sport)
0%

5%

10%

13.6%

15%

20%

1999

25%

30%

35%

40%

45%

2000

Forrás: LTI

A külföldre utazók esetében, utazásszervezőkhöz fordulók alacsony arányának a
legfontosabb indoka a szolgáltatás felmerülő költsége (56,1% utazásai során egyetlen
egyszer sem vett igénybe ilyen szolgáltatásokat).
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2.1.2

Külföldi utazások a közeljövőben

A kutatásban résztvevők 62,2% állította, hogy az elkövetkezendő három évben nem
tervez külföldi utazást. Az elmúlt évek során tapasztalt utazási hajlandóság, illetve a
tervezett utazások között közvetlen kapcsolatot láthatunk, ugyanis általában azok a
személyek, akik nem voltak külföldön az elmúlt öt év folyamán, nem terveznek
külföldi utat a következő három évben sem.
A lakosság külföldi utazást tervező 37,8%-a azon európai országok közül, ahol még
nem volt és amelyet szándékában áll felkeresni, az elkövetkező három évben a
következő országokat részesítené előnyben:
!

Olaszország (35,5%),

!

Franciaország (35,1%),

!

Görögország (31,7%), és

!

Spanyolország (31,4%).

Magyarországot mint felkeresni tervezett országot a külföldi utazást tervező
megkérdezettek 7,6%-a említette. A közép-, dél- és kelet-európai országok közül
leggyakrabban Horvátországot (12,8%) és Csehországot (10,3%) választanák.
Az utazási szakma véleménye, a tervezett utazások célországaira vonatkozóan, szinte
teljes egészében megfelelt a lakosság körében végzett kutatások tapasztalataival, ami
pedig azt jelenti, hogy az utazási szakma igen magas fokon ismeri a piaci
elvárásokat.

2.2 Magyarország látogatottsága
A felmérések szerint 1998-2002 között a külföldre utazók 14,9%-a volt
Magyarországon, az összes megkérdezett 5,1%-a. Legtöbben egy alkalommal
keresték fel Magyarországot.
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A lengyelek magyarországi utazásaikat legtöbbször saját maguk szervezték, bár
más, Lengyelországhoz közeli országokkal való összehasonlításban a szervezésben
viszonylag fontos szereppel bírnak az utazásszervezők és irodák. A magyarországi
utazások esetében gyakrabban vették igénybe utazásközvetítők szolgáltatásait, mint
az ausztriai, németországi, szlovákiai vagy csehországiak esetében. Az utazási irodák
szolgáltatásait igénybe vevő turisták százalékaránya megközelíti az olaszországi
vagy franciaországi utazások esetében érvényes arányt, de alacsonyabb, mint a
spanyolországi arány.
A legutóbbi magyarországi utazás szervezője (N=100)
46.1%

Önállóan
23.6%

Utazási iroda

19.7%

M unkáltató/cég
Egyház

3.7%

Iskola

2.7%

Szervezet/egyesület

0.8%

Szakszervezetek

0.5%

Sportklub

0.0%

Nyugdíjasklub

0.0%

Egyéb

4.3%

0%

20%

40%

60%

Magasabb azon személyek százalékaránya, akik a magyarországi tartózkodás
alkalmával programon és városnézésen is részt vettek, mint Csehország és Szlovákia
esetében. Hasonlóan magas százalékarány jellemző a franciaországi, olaszországi,
spanyolországi és ausztriai utazásokra.

2.3 Magyarország megítélése
A korábbi imázskutatások, illetve a másodlagos kutatás statisztikai adatai alapján
feltételeztük,

hogy

érdemes

külön

rákérdezni
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pozicionálására. Azaz, hogy közép-európainak vagy kelet-európainak tartják-e az
országot. A kutatási adatok visszaigazolták a feltételezéseket, ugyanis csak néhány
megkérdezett (1,8%) helyezte Magyarországot az általuk feltételezett KeletEurópába. A megkérdezettek többsége szerint a kelet-európai országok közé:
Oroszország (77,6%), Ukrajna (68,8%), Litvánia (62,5%), Belorusszia (57,7%) és
Lettország (52,8%) tartozik.
Magyarországot

a

megkérdezett

lengyelek

(Lengyelország,

Németország,

Csehország és Szlovákia mellett) alapvetően (36,6%) közép-európai országnak
tartják. Ez pedig azt is jelenti, hogy, ha a Magyar Turizmus Rt., illetve más
szervezetek kommunikációjában kelet-európai országként jelenik meg, akkor olyan
országokkal kerül egy csoportba, amelyek a lengyelek véleménye szerint
turisztikailag nem vonzóak.
Kiemelendő, hogy a korábbi kutatásoktól eltérően nem azonosítható szignifikáns
különbség azok között, akik már voltak, illetve akik még nem voltak
Magyarországon.
2.3.1

A Magyarországhoz hasonló országok

A felmérések során információkat gyűjtöttünk azon országokról, illetve jellemzőkről,
amelyek alapján Magyarországot más országokhoz turisztikai szempontból
hasonlónak vélnek a lengyelek.
A megkérdezettek közép-európai, Magyarországhoz közeli államokat említették a
hasonlónak vélt országok között:
!

Csehország (30,1%),

!

Szlovákia (15,4%),

!

Ausztria (14,8%),

!

Horvátország (12,5%).

Csehország és Szlovákia esetében a hasonlóságot leggyakrabban a földrajzi
közelséggel, a kultúra hasonlóságával és az „általános hasonlóságokkal”
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magyarázták. Az Ausztriához való hasonlóságot a földrajzi közelségnél gyakrabban
indokolták

a

történelemmel

(pl.

közvetlen

utalással

az

Osztrák-Magyar

Monarchiára). Más okok merültek fel Horvátország esetében. Itt elsősorban a
hasonlónak vélt éghajlatot említették a feltételezett azonosságok között és csak
másodsorban került említésre a földrajzi közelség. Igen érdekes módon Bulgária is a
Magyarországhoz hasonló országok csoportjába került (19,5%), főként az éghajlat és
a földrajzi közelség okán.
Érdemes megemlíteni, hogy a lengyelek véleménye szerint a magyar gasztronómia és
borkultúra vonzereje Franciaország hasonló adottságaihoz mérhető és minden más, a
páros összehasonlítás során elemzett országénál kedvezőbb.
A megkérdezettek által kiválasztott, a hasonlóság feltételezett alapját képező
kritériumok között, a Magyarországgal többé-kevésbé hasonlónak tartott országok
esetén igen gyakran került említésre az „éghajlat”. Ez azt jelenti, hogy a lengyelek
számára Magyarország meleg, déli klímájú ország.

A Magyarországhoz hasonló országok vonzerői
Csehországot,

Szlovákiát

és

Ausztriát

a

lengyelek

kulturális–történelmi

motiváltságú utazások, városnéző túrák, illetve családi utazások lehetséges
célpontjaként tartják számon. Bulgária és Horvátország esetében mindenekelőtt a
tengerparti utazás lehet vonzó, bár Bulgáriát, Romániát és Jugoszláviát mint
lehetséges desztinációt igen magas arányban utasítják el a lengyelek. A
megkérdezettek jelentős része válaszolt úgy, hogy „egyáltalán nem utaznék oda”
(60% Románia és 29% Bulgária esetében).
Érdemes felhívni a figyelmet tehát arra, hogy Bulgária kapcsán a feltételezett
hasonlóság nem jelent azonos turisztikai versenypozíciót is, mert magas az országot,
mint turisztikai desztinációt elutasítók aránya (29%). Ugyanakkor ez az utóbbi
megállapítás veszélyt is jelent Magyarország pozíciójára vonatkozólag.
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Magyarország turisztikai vonzereje
Magyarországnál vonzóbb országok
Válaszok közötti különbség több mint 50 %-os az adott ország javára
Válaszok közötti különbség kevesebb, mint 50 %-os adott ország javára
Magyarországnál kevésbé vonzó országok
Válaszok közötti különbség 20% alatti Magyarország javára
Válaszok közötti különbség 20% feletti Magyarország javára

-20,6

-20,4

-28,5
-14,7

+42,2

-50,2
+23,9
-32,5

+8,8
+9,8
+39,8

+63,9

-44,0

-6,3
+68,5

-9,2

+22,6
-47,9
+69,7

+66,8
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A megkérdezettek számára nem volt azonosítható hasonlóság Magyarország,
valamint a Lengyelországtól és Romániától keletebbre, illetve a Lengyelországtól
északabbra fekvő országok között. Szintén ritkán vélelmezik Magyarország és az
Ausztriától nyugatabbra fekvő országok közötti hasonlóságot is.
2.3.2

Magyarország ismertsége

A lengyelek Magyarországgal kapcsolatos legfontosabb asszociációi elsősorban,
mint azt a későbbiekben látni fogjuk, az ország legjelentősebbnek tartott turisztikai
vonzerőivel, illetve sztereotípiáival kapcsolatosak:
!

Budapest (46,7 %),

!

Balaton (39,2 %),

!

a borkultúra és a magyar konyha (38,1 %, 38,3 %), valamint

!

a csárdás (18,8 %).

Az ország ismertségére vonatkozóan fontos adat az, hogy minden ötödik (20,2%)
megkérdezett lengyel nem tudta Magyarországot semmivel társítani, viszont minden
második (48,2 %) öt tényezőt is tudott Magyarországgal kapcsolatban említeni,
amely viszonylag széleskörű ország-percepciókat jelent.
2.3.3

Magyarország turisztikai attrakciói

A lengyelek számára Magyarország legfontosabb attrakciója kétségkívül Budapest
(59,4%) és a Balaton (50,7%). Jelentősnek tartott vonzerő még a konyhaművészet
és a bor (42,4%), a Duna (31,4%), illetve a népzene (26,8%).
Fontos figyelmet fordítani arra is, hogy a középkorúak körében (30–50 életév között)
jelentősen alacsonyabb az asszociáció abszolút hiánya. Ebben a korcsoportban
jellemzően meg tudtak jelölni magyarországi egyetlenegy attrakciókat. E
korosztálybeliek akkor voltak fiatalok, amikor Magyarország a nyári üdülések
közkedvelt desztinációja volt a lengyelek körében. A 30 év alattiak körében azonban
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az országról, illetve attrakcióiról keveset tudó személyek százalékos aránya
növekszik.

Magyarország vonzerőinek értékelése
A megkérdezettek szerint Magyarországra az alábbi turisztikai termékek tekintetében
a legattraktívabb (az értékek átlagot jelentenek, ahol az 1-es a legkedvezőbb érték):
!

konyhaművészet és borok megismerése (átlag: 1,76),

!

városnézés (átlag: 1,84) és

!

vízi/vízparti utazások (átlag: 1,94).
Különböző típusú utazások vonzereje (N=1003)

Konyhaművészet / borok

64.9

10

Városnézés

64.3

13.6

60

Vízi/vízparti nyaralás

Ifjúsági turizmus

18.4

18.1

5.0

35.9

17.5

23.4

Falusi turizmus

18.7

19.6

Hegyi turizmus

18.6

18.4

15.1

6.4

37.9

7.0

40.9
51.0

21.2

15.1

41.7

11.1

11.9

13.4

12.9

15

15.3

20%

39.2

10.7

9.6

1+2

9.7

23.3

28.8

10%

27.8

41

32.4

0%

5.4

35.7

Egészségturizmus

Üzleti turizmus

24.8

6.3

33.6

Vadászatok

4.4

16.7

Tematikus utazások
Aktív turizmus

21.2

41.4

Nyugdíjasoknak szóló utak

Lovas turizmus

16.2

48.4

Kulturális turizmus

19.2

14.7

54.7

Családi nyaralás

22.1

30%

3

58.8
61.9
60.1

40%

50%

4+5

60%

70%

Nincs válasz

A fentiekhez közelítő átlagos kedveltségi értékeket kaptak még:
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!

a családi nyaralások (átlag: 2,08), valamint

!

a kulturális-történelmi helyeket és településeket felkereső utak (átlag: 2,16).

Magyarországot kevésbé tartják vonzónak a tematikus utazások (átlag: 2,46) és az
egészségturizmus (átlag: 2,42), valamint az aktív turizmus (középérték: 2,50)
célpontjaként. Mindezekhez azonban hozzá kell tegyük, hogy az átlagadatok
félrevezetők lehetnek. Ennek oka, hogy a lengyelek számára az egészségturizmus
ismeretlen fogalom, illetve azt inkább a szanatóriumokkal hozzák összefüggésbe.
Ugyanakkor a magyarországi termálfürdők (főként Kelet-Magyarországon) igen
népszerűek a lengyelek körében. Tartózkodásuk alatt azonban inkább csak
fürdőznek, kikapcsolódnak és igen ritkán vesznek igénybe gyógyászati vagy
wellnesz szolgáltatásokat (ezt igazolják vissza a hazai szolgáltatókkal folytatott
interjúk tapasztalatai is). A viszonylag alacsony kedveltségi értéknek az is oka lehet,
hogy a magyar gyógyfürdők valószínűleg kevésbé ismertek, mivel ebben az esetben
magas volt a véleményt nem nyilvánítók aránya (34,3%). (A szervezett utak
legkedveltebb magyarországi célpontjai egyébként a Balaton, Budapest és a
(gyógy)fürdők.)
Az

aktív

turizmus,

hasonlóan

az

egészségturizmushoz,

mást

jelent

Lengyelországban, mint Magyarországon. Az aktív tevékenységek alapvetően a
hegyekhez kötődnek (mind télen, mind más évszakokban). Ezért számukra, pl. a
kerékpáros-turizmus

nem

feltétlenül

tartozik

az

általuk

aktívnak

hívott

tevékenységek közé.
A legkevésbé értékelt turizmus típusok között találjuk az üzleti turizmust (átlag:
3,26), a vadászturizmust (átlag: 3,13), a lovas-turizmust (átlag: 2,92) és a falusi
turizmust (átlag: 2,79). Nemcsak a lengyel lakosság képviselői, hanem az utazási
szakma képviselői is a fentiekhez hasonlóan nyilatkoztak a magyarországi turisztikai
termékek lehetséges vonzerejéről. Külön kiemelték a szakmai megkérdezettek
azonban azt is, hogy véleményük szerint Magyarországon (jelenleg) nincs nagy
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jövője az üzleti turizmusnak és hasonlóképpen fogalmaztak az aktív turizmusról és a
falusi turizmusról is.
A lengyelek véleménye szerint Magyarország turisztikai kínálata túlnyomó
többségben (77,3%) a nyári hónapokban tervezett utazások számára lehet
megfelelő.
Minden felmérési módszer megerősítette azt, hogy a lengyelek számára bármely
országban, így Magyarországon is nagyon fontos a tartózkodás biztonsága és a
tapasztalt vendégszeretet.
2.3.4

A Magyarországról rendelkezésre álló információk

A szakma és a nagyközönség véleménye e kérdéskörben néhány részletben eltért
egymástól. A lakosság szerint kevés a Magyarországról, mint turisztikai célpontról
szóló általános információ, azaz olyan, amit nem kell keresni (pl. reklám). Csak
minden ötödik megkérdezett (20,3%) jelentette ki, hogy találkozott már
Magyarországgal mint turisztikai célponttal kapcsolatos információval vagy
reklámmal (pedig a másodlagos kutatásban látható pl., hogy a napilapok általános
hírei között igen gyakran szerepelt Magyarország az elmúlt évben).
Ugyanakkor azok többsége (70,7 %), akik már jártak Magyarországon és kerestek
adatokat, elégedettek voltak az információkínálattal. A szakmai interjúk során,
hasonlóan

a

Magyarországon

járt

látogatókkal,

a

megkérdezettek

azon

véleményüknek adtak hangot, hogy ha szükségük volt Magyarországgal kapcsolatos
információra, azt többségében megtalálták.
Fontos információ, hogy a kutatásban résztvevők 46%-a szeretné tudását elmélyíteni
a magyarországi turisztikai attrakciókról. (Ezen válaszadók elsősorban azon
társadalmi csoportok képviselői, akik a leggyakrabban utaznak külföldre.) A
megkérdezettek a legnépszerűbb információforrásnak általában az útikönyveket
(50,1%), valamint az utazási irodákat (49,5%) tartják. Hasonló mértékben értékelik
hasznosnak a katalógusok, prospektusok információit (33,5%), a televíziót (26,6%),
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a turisztikai szaklapokat (25,7%), valamint az Internetet (23,7%). Ezek a
csatornahasználati arányok jellemzők mind az utazás előtti időszakra, mind pedig a
tartózkodás idejére.
Az utazás előtt a megkérdezettek leggyakrabban
!

a szálláslehetőségekről (22,3%),

!

a magyarországi attrakciókról (17,1%),

!

az árakról (14,0%), valamint

!

a tartózkodás hozzávetőleges, általános költségeiről (11,2%) szeretnének
információkhoz jutni.

A tartózkodás alatt szükséges információk köre eltér a korábban említettektől:
!

mit érdemes megnézni az adott helyen (21,4%),

!

műemlékek, várak, múzeumok (6,6%),

!

gasztronómia – hol lehet olcsón enni, hol találhatók meg a tájjellegű magyar
konyha ételei stb. (6,1%).

Az adott ország Turisztikai Hivatalának képviselőivel csak nagyon kis százalék lép
kapcsolatba (3,7%). A Magyar Turizmus Rt. varsói külképviseletről minden tizedik
megkérdezettnek van tudomása (10,7%), de csak ketten kértek attól információt.

2.4 Magyarországon még nem járt lengyelek véleménye
Egy esetleges magyarországi utazásra a megkérdezetteket legnagyobb mértékben egy
verseny nyereménye sarkalná (28,2%), ugyanis ez esetben nem az utazó állja az
utazás költségeit. Ez a módszer azonban csak az érdeklődés felkeltésére lehet
alkalmas. A vélemények szerint Magyarország szimpatikus desztináció, ahol
kedvesek az emberek és feltételezhetőleg kellemes a klíma, ugyanakkor nem tartják
az ország turisztikai kínálatát elég vonzónak az aktív utakat, illetve a szórakozást
keresők és főképpen a fiatalok számára.
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A kutatások azt bizonyítják, hogy a lengyelek szerint olyanoknak érdemes
Magyarországra látogatni,
!

akik közúton (személygépkocsival – 47,2%, busszal – 34,1%) utaznak,

!

akik szeretnek várost nézni (69,6%),

!

akiket érdekel a kultúra és a történelem (63,3%).

A kutatás megerősítette, hogy Magyarország inkább a csoportos utazásokon
résztvevők számára attraktív (59,5%), mint az egyénileg utazók számára (31,3%). Ez
azonban a lengyel értelmezésben inkább baráti/családi és nem operátorok által
szervezett csoportokat jelent. A vélemények szerint Magyarország inkább megfelelő
a pihenésre vágyók (55,9%), mint a szórakozni vágyók (45,8%) számára és
hasonlóan vonzó lehet a gyógyüdülőket keresőknek is (45,3%). (Ez esetben a
gyógyüdülő szálláshelyet és fürdőszolgáltatásokat is kínáló komplexumot jelent.)
Azon megkérdezettek több, mint fele, akik nem voltak még Magyarországon, de úgy
vélik, hogy érdemes megnézni, nem tudja meghatározni mekkora összeget szánna
egy magyarországi útra. A meghatározó vélemény többség (35,0%) véleménye
szerint Magyarország a turisták számára ugyanolyan drága, mint Lengyelország.
Azon megkérdezettek körében, akik még nem voltak Magyarországon és nem is
tervezik, az oda nem utazási szándékot indokolva dominál az a vélemény, hogy
„vannak szebb országok” (48,1 %) és „Magyarország nem vonzza őket” (43,2 %).

2.5 A Magyarországon már járt lengyelek tapasztalatai
Az országos lakossági felmérésben résztvevők 16,7%-a járt valamikor már
Magyarországon. Többségük az utóbbi 10 évben, ebből is a teljes minta 3,5%-a 2000
és 2002 között. Jellemzően (54,1%) csak egyszer keresték fel a lengyelek
Magyarországot, akkor is a leggyakrabban (58,8%) a nyári hónapok során.
Kapcsolódva a korábbi adatokhoz igazolva láthatjuk, hogy miért a középkorúak és a
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közepesnél nagyobb városokban lakók számára tűnik az ország vonzónak, ugyanis
azok között, akik valamikor már jártak Magyarországon:
!

a legnagyobb korcsoportot (33,7 %) a 40-49 éves korosztály képezi,

!

56,9 % 100.000 fős vagy ennél nagyobb városban él.

A megkérdezettek leggyakrabban meghatározó motivációként
!

az általános érdeklődést (24,8%),

!

Budapest megtekintését (19,0%) - a fővárost szinte minden Magyarországon
járt lengyel felkereste,

!

család/barátok ajánlatait (16,7%),

!

az ország szépségét (15,7%),

!

üzleti indokokat (15,2%),

!

más országokba irányuló tranzit utakat (13,5%), és

!

a megfelelő árakat (13,3%) említették.

Bár az utazásokat jellemzően (45,5%) egyénileg szervezték és további 23,6% az út
megszervezésekor igénybe vette az utazási iroda/szervező szolgáltatásait, érdemes
megjegyezni, hogy majdnem minden ötödik személy a munkáltatója által szervezett
utazáson vett részt. Ezen utak azonban még abban az időszakban történtek, amikor a
nagy lengyelországi cégek (pl. bányák) vagy szervezetek (pl. iskolák) szerveztek
munkavállalóiknak, illetve azok gyermekeinek külföldi utazásokat. Ez a szervezési
mód azonban ma már jelentéktelennek tekinthető.
Azok között, akik az elmúlt tíz évben jártak Magyarországon leggyakrabban közúti
közlekedési eszközöket vettek igénybe (személygépkocsival (43,3%), vagy
autóbusszal (41,9%) utaztak). Az elmúlt tíz évben Magyarországon járt lengyel
turisták legkedveltebb szálláshelyei a háromcsillagos szállodák (18,8%) voltak, bár
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jelentős részük kapott szállást ismerősöknél/rokonoknál (12,0%), panziókban
(11,6%) vagy kempingben (11,2%).
Az elmúlt tíz évben Magyarországon járt megkérdezettek több, mint fele (54,8%)
nem tudta megmondani mekkora összeget költött legutóbbi tartózkodása során. A
többiek 0-4.000 zloty közé helyezték (ca. 1.000 euró), leggyakrabban a 1.000 zloty-t
(ca. 250 euró) jelölték meg. Az adatok alapján a lengyelek Magyarországon átlagban
746,51 zloty/fő összeget költöttek (ca. 186 euró/fő) egy utazás során.
Hasonlóan a korábbi információkhoz, a legutolsó magyarországi tartózkodás
megszervezése alkalmával leggyakrabban (36,4%) az útikönyveket használták
információforrásként. Gyakran kértek információkat ismerősöktől/családtagoktól
(28,7%), valamint kerestek adatokat szórólapokban/kiadványokban (23,4%). A
legutóbbi magyarországi tartózkodás megszervezése alkalmával elég gyakran
használták fel a helyi utazási irodák (18,1%), a turisztikai magazinok (12,3%), az
Internet

(11,4%),

valamint

az

újságok/folyóiratok

(9,1%)

által

nyújtott

információkat. A legutóbbi magyarországi tartózkodás megszervezése alkalmával
egyetlenegy

megkérdezett

sem

vette

igénybe

a

Magyar

Turizmus

Rt.

külképviseletének információit.
A Magyarországon járt megkérdezettek nagy része meg volt elégedve az utazása
során tapasztaltakkal: 42,1% határozottan elégedett, míg 49,7% inkább elégedett
volt. A megkérdezettek 78,6% úgy vélte, hogy a magyarok vendégszeretők és az
ország biztonságos (74,3% meg volt elégedve a tartózkodás alatt a biztonsággal).
A turisták nagy része kellemes emlékekkel távozott Magyarország turisztikailag
vonzó területeiről. Minden turisztikai termék, illetve szolgáltatási jellemző átlaga a
pozitív intervallumban helyezkedik el. Érdemes kiemelni, hogy a legkedvezőbben
(1,39) Budapestet értékelték és csak kissé maradtak le a főváros mögött
népszerűségben a fürdők (1,51), majd pedig a Duna (1,79) és a Balaton (1,84)
következett az elégedettségi listán.
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Külön kell említsük, hogy minden kutatási szakasz eredményeinek elemzése során
feltűnően nagy arányban szerepeltek a gasztronómiával kapcsolatos elvárások,
illetve tapasztalatok. A Magyarországon járt megkérdezettek jelentős része (82,5%)
nagyra értékeli a magyar konyhát, az éttermeket és a kávézókat (74,6%).
Két kérdés keltett látványosan kétséget a megkérdezettek között. Jelentős részük
nem tartotta túl érdekesnek az itt-tartózkodás programját, csak 33,4%-uk volt
megelégedve

a

tartózkodást

kísérő

szórakozási

lehetőségekkel,

kulturális

programokkal. Legrosszabbra a magyarokkal kialakított kapcsolatot értékelték:
többen voltak elégedetlenek (38,8%), mint elégedettek (28,7%), amely véleményt
azonban nem a vendégszeretet hiánya, hanem a lengyelek számára nehéz magyar
nyelv és a magyarok minimális nyelvtudása okozta.
Az elmúlt tíz évben Magyarországon járt megkérdezettek majdnem fele (45,9%)
állítja, hogy kellemes meglepetés érte őket: jobb benyomást keltett az ország, mint
gondolták. A Magyarországon járt lengyelek nagy része (47%) véleménye szerint a
tartózkodás teljesítette a hozzá fűzött reményeket és csak néhányan (összesen 4,1%)
csalódtak, találkoztak a vártnál rosszabb benyomásokkal. Mindennek megfelelően
szinte mindenki (96,8 %), aki az elmúlt tíz évben volt Magyarországon, ajánlaná azt
úticélként rokonainak vagy ismerőseinek.
Ugyanakkor az eddigi kedvező magyarországi tapasztalatokból nem következik,
hogy oda vissza is akarnának térni. A Magyarországon járt személyeknek csak
18,9%-a véli úgy, hogy ismét ideutazik a következendő három évben. Ennek legfőbb
oka a lengyel utazási szokásokban keresendő: a többség véleménye szerint minden
adandó alkalommal olyan országba/helyre kell utazni, ahol még nem voltak.
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3 Marketingkoncepció
A marketingkoncepcióban azokat a legfontosabb javaslatokat fogalmazzuk meg,
amelyeket követve véleményünk szerint a Magyar Turizmus Rt. számára lehetőség
nyílik a lengyel piaci tevékenység még hatékonyabbá tételére, illetve ennek operatív
szintjén a marketing tervek pontosítására. A marketingkoncepció elkészítése során
elemeztük és a kutatás adataival összehasonlítottuk:
!

a Magyar Turizmus Rt. 2002-2003-as marketingtervét,

!

a turisztikai régiók lengyel piacra vonatkozó marketingcéljait, és

!

a Magyar Turizmus Rt. varsói képviseletének 2003-ra vonatkozó akciótervét.

A kutatás eredményeire épülő megállapításainkat és javaslatainkat a következő
pontok mentén ismertetjük:
!

Magyarország mint turisztikai desztináció lengyel küldőpiacra vonatkoztatott
SWOT analízise,

!

Magyarország versenytársai a lengyel piacon,

!

Javasolt jövőkép,

!

Marketingcélok és célpiaci stratégia,

!

Pozicionálás és szegmentálás.
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3.1 Magyarország SWOT2 analízise
A marketing koncepció elkészítéséhez szükséges a jelenlegi helyzetet, illetve
azonosítható trendeket bemutató SWOT elemzést készíteni. A kutatás során nyert
információk és a megismert összefüggések alapján elkészítettük Magyarország
SWOT elemzését a lengyel turisztikai küldőpiacra vonatkozólag.
Utalnunk kell arra, hogy a SWOT elemzés a Magyar Turizmus Rt. szempontjából
vizsgálja a hazai turisztikai kínálat és Lengyelország küldőpiaci potenciálját, azaz
csak olyan tényezőkre koncentrál, amelyre a MT Rt. hatásköre kiterjed, vagy
marketingtevékenységére kihatással van.
3.1.1

Erősségek

Az erősségeket lehetőségünk volt két fontosabb tényező: a földrajzi/történelmi
adottságok, illetve az országimázs köré gyűjtve csoportosítottuk:
1.

Földrajzi és kulturális közelség
Az autóval való utazás népszerűsége miatt (a lengyelek 85,2%-a
személyautóval

vagy

autóbusszal

utazik,

Magyarországra

is),

Magyarországot könnyen megközelíthető országnak tekintik, pl. a közkedvelt
déli országokkal szemben is. Tekintettel arra, hogy a lengyelek esetében
gyakoriak a dél fele irányuló utak, Magyarország egyben fontos átutazó
ország is. A lengyelek érdeklődőek a magyar kultúra iránt, amely
érdeklődésnek elsősorban történelmi gyökerei vannak.

2

SWOT – Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Egy, a jelenlegi helyzetet értékelő
elemzési technika, mely során esetünkben a magyarországi turisztikai kínálat jelenlegi helyzetéből
adódó erősségeit és gyengeségeit, illetve jövőbeli lehetőségeit és veszélyeit tárja fel, a lengyel
küldőpiac vonatkozásában.
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2.

A lengyelországinál kedvezőbb éghajlat
A lengyelek külföldi utazásaik során hagyományosan a meleg éghajlattal
rendelkező desztinációkat kedvelik. Ebből adódóan, egy rossz időjárású év
után a lengyelek külföldi, meleg éghajlatú desztinációba irányuló utazásainak
száma jelentősen megnő.

3.

Természetes melegvizek (termál és gyógyvizek)
Az év minden időszakában igénybe vehetőek a termálfürdők és a
gyógyfürdők, amelyeket a lengyel turisták különösképpen kedvelnek, bár
jellemzően csak a nyári szezonban. Magyarország lengyelországi ismertségét
nagymértékben a termálfürdőinek, és az ehhez kapcsolódó egyéb
attrakcióknak köszönheti.

4.

Történelmi városok és műemlékek
A külföldre utazó lengyelek kedvelik a városlátogatásokat és azon belül a
történelmi városokat, műemlékeket. Ezen jelentős szegmens számára
Magyarországon vannak megfelelő attrakciók.

5.

A kínálat szezonális változatossága
Magyarország szezonális szempontból változatos ajánlatot jelent a lengyelek
számára. Nemcsak a nyári üdülések számára alkalmas, hanem a hidegebb
évszakokban is lehetőséget jelenthet, termálfürdői, történelmi városai révén.

6.

Létező és pozitív imázs
Lengyelországban Magyarország széles körben ismert és az országról
kialakított kép inkább pozitív.

7.

A Balaton ismertsége (mint melegvizű tó)
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A Balatont a lengyelek az ország egyik legjelentősebb országkép- és
turisztikai imázsformáló tényezőjeként ismerik és azt kellemes klímájú,
melegvizű tónak tartják.
8.

Hagyományos lengyel-magyar barátság
A kutatásokból egyértelműen kiderül, hogy a hagyományos lengyel-magyar
barátság percepciója máig élénken megmaradt a lengyelek Magyarországgal
és magyarokkal kapcsolatos képzeteiben.

9.

Közös történelmi szálak megléte és ismerete
A lengyelországi történelemoktatás tantervében több esemény kapcsán,
kedvező kontextusban szerepel Magyarország.

10.

Magyarország a gasztronómia, a bor és a szórakozási lehetőségek országa
A lengyelek a „szlávok latinjai”, nagyon kedvelik a szórakozással,
gasztronómiával,

zenével

színesített

pihenést/üdülést.

A

lengyelek

Magyarország-képének része a gazdag gasztronómiai ajánlat (beleértve a
híres magyar borokat), és a híres zenés (főleg a cigányzenés) szórakozást.
11.

Budapest, mint ismert és szép történelmi város
A lengyel Magyarország-képnek meghatározó eleme Budapest, mint szép
történelmi város, ahol gazdag kínálattal találkozhat a látogató. A lengyelek
Budapestet jellemzően Varsónál szebb városnak tartják.

12.

A magyar vendégszeretet és a lengyelek iránti barátság
Magyarországot (az esetenkénti nyelvi nehézségek ellenére) barátságos
országnak tartják a lengyelek és a lengyeleket általában jó vendégnek tekintik
a magyarországi vendéglátók.

13.

Kedvező ár/érték arány percepciója
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A magyar szolgáltatások „nyugati színvonal – kedvező áron” percepciója,
amelyet több kutatási módszer eredménye is megerősített.
14.

Magyarország mint nem kelet-európai ország
A kutatási eredményekből kiderül, hogy a lengyelek Magyarországot nem
tekintik „kelet-európai” országnak, inkább tartják azt közép-európainak.
Számukra Magyarország közelebb van a nyugati országokhoz (pl.
színvonalban), mint a keletiekhez.

15.

Regionális együvé tartozás (egy régióba való tartozás) érzése
A földrajzi, történelmi közelség egyik következménye, hogy a lengyelek
Magyarországot saját régiójuk tagjának, egy szomszédnak tekintik. Ebből
adódóan Magyarország kézenfekvő úti célnak tűnik, kevésbé jelent nagy
utazást vagy egy külföldi kalandot.

16.

Nosztalgikus élmények
Az idősebb (40-49 éves) generáció Magyarországot egy nosztalgikus töltettel
rendelkező országnak tekinti. A közös történelmi szálak a kollektív
emlékezésben kellemes képet alakítottak ki róla. Számukra Magyarországra
(vissza)jönni mindig kellemes élmény.

17.

Kedvező lengyel sajtómegjelenés
A másodlagos elemzés eredményei szerint Magyarországot általában, és mint
turisztikai desztinációt főként pozitív kontextusban említik a lengyel lapok,
illetve más médiumok.

18.

Magyarországnak van lengyelországi nemzeti turisztikai képviselete
A Magyar Turizmus Rt. közép-kelet-európai vezérképviselete Varsóban van.
Csehországnak ugyanakkor nincs Varsóban vagy más lengyel városban
turisztikai képviselete.
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3.1.2

Gyengeségek

Az erősségekhez hasonló megközelítésben, a gyengeségek a jelenlegi helyzet alapján
a lengyel kereslet és a magyar kínálat kedvezőtlen jellemzőit veszik számba:
1.

A tenger hiánya, az egysíkúnak tartott tájból adódó hátrányok
A lengyelek tengerszeretete inkább a melegvizű tengerek partjára vonzza
őket. Magyarország e tekintetben nem jelent attrakciót. A lengyelek egy része
úgy véli, hogy a magyart táj kevésbe változatos, nem nyújt akkora élményt,
mint más országok tájai.

2.

Téli sportolási lehetőségek hiánya
Számos környező országgal ellentétben, adottságok hiányában Magyarország
kevésbé vonzó úti cél a télisportok és a túrázás kedvelői számára.

3.

Nyelvi korlátok
Magyarországról általában, és mint turisztikai desztinációiról a lengyel
látogatók arányához képest kevés a lengyel nyelvű ismertető anyag, és
számos kivétel ellenére a turisztikai szolgáltatóknak hiányos az idegennyelvtudása és azon belül a lengyel nyelv ismerete.

4.

Esetenként a lengyelek másodrangú vendégek a nyugatiakkal szemben
A balatoni régió a lengyelek körében egy köztudottan németbarát régió, ahol
a vendéglátók a lengyel turisták esetenként hátrányosan kezelik.

5.

A rendőrök, határőrök nem mindig vendégbarát magatartása
A Magyarországon járt látogatók igen nagy arányban panaszkodtak a magyar
hivatalos szervek képviselői részéről irányukba tanúsított nem-vendégbarát
magatartására.
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6.

A lengyel-magyar barátság nem mindig érvényesül
A kutatás eredményeiből kiderül, hogy általában véve a magyarok kevesebbet
tudnak a lengyel kultúráról, mint a lengyelek a magyar kultúráról. A lengyelmagyar barátság élénkebb a lengyel köztudatban, mint a magyarban és nem
minden esetben tartják elég barátságosnak a magyarokat (bár ebben a
magyarok nyelvismeretének hiánya is jelentős szerepet játszik).

7.

Egy régióba való tartozás
Ez esetben az előny hátrányt is jelenthet, ugyanis egy kevésbé kihívó utazás
esetenként kevésbé kívánatos a lengyel utazók számára. A kulturális
hasonlóság hátrány abban az esetben is, ha a célcsoport a különbözőségeket
keresi.

8.

Észak-Lengyelország földrajzi távolsága
A földrajzi közelség, mint erősség elsősorban a dél-lengyelországi lakosok
számára érvényes, az északi régiók meglehetősen távoliak a személyautók
mint domináns közlekedési forma esetében.

9.

Kiszámíthatatlan ár/érték arány
A lengyelek szerint a magyar szolgáltatások ár/érték aránya kiszámíthatatlan.
Lehet,

hogy

kiváló

szolgáltatásban

részesülnek

előnyös

áron,

de

Magyarországon gyakran az ár nem jelent garanciát a minőségre.
10.

A fiatalok számára nem elég vonzóak a magyarországi szórakozási feltételek
Bár Magyarország imázsának fontos eleme a szórakozási lehetőségek gazdag
kínálata, a lengyel fiatalok szórakozni elsősorban nem Magyarországra
járnak. Magyarország számukra nem a tipikus „party-ország”.
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11.

A lengyel turisztikai szakma kevésbé tájékozott Magyarországról
Az elérhető lengyel nyelvű tájékoztató anyagok inkább a nagyközönség, mint
a szakma számára készülnek. A tour-operátorok is kevéssé tájékozottak a
magyarországi viszonyokról, bár ha keresnek, akkor találnak is információt.

12.

A krakkói magyar konzulátus passzivitása
A krakkói magyar konzulátus nem helyez hangsúlyt a lengyelek
informálására.

13.

A turisztikai szolgáltatók különböző besorolása
A lengyelországi szolgáltatók kategorizálása eltér a magyar gyakorlatban
használtaktól. Ez esetenként félreértéseket és kommunikációs zavart okozhat.

14.

Kizárólag Budapest-Varsó repülőjárat
Lengyelország és Magyarország közötti légi közlekedés az egyedüli
Budapest-Varsó járatra korlátozódik. A szakmai interjúk során kiderült, hogy
a LOT nem is tervez további járatokat, pl. Krakkó és Budapest között.

15.

Kevés az ATL3 reklám Magyarországról
A nagyközönség számára használt reklámfelületek kevés kivétellel többnyire
az írott sajtóra korlátozódnak. Más környező országokkal ellentétben a
Magyarországot ismertető ATL reklámok köre igen korlátozott.

16.

Néhol magas árszínvonal
Esetenként a magyarországi árak magasabbak a csehországi és szlovákiai
árakhoz képest és ezek az országok jelentik a viszonyítási alapot a lengyelek
számára.

3

Above-the-line (ATL) reklámok alatt elsősorban az elektronikus médiában (TV, rádió), sajtóban,
szabadtéri reklámhordozókon (pl. óriásplakátok), és filmszínházakban történő reklámokat értjük.
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17.

A magyarországi életszínvonal megítélése
A lengyelek a magyarországi életszínvonalat esetenként a lengyelországinál
alacsonyabbnak tekintik.

18.

Beutazások alacsony szervezettsége
Mindegyik kutatás eredménye azt mutatja, hogy a lengyelek alacsony
arányban veszik igénybe a szervezett utazásokat. Az elosztási csatornák
kihasználtságának tekintetében ez egy hátrányos helyzetet teremt.

3.1.3

Lehetőségek

1.

A fejlődő lengyel gazdaság
A gazdaság és az életszínvonal fejlődésével fokozatosan nő a lakosság
elkölthető jövedelme, beleértve az utazásokra költött jövedelmet.

2.

Az Európai Uniós csatlakozás hatásai
A közös Európai Uniós csatlakozás során kialakuló közös piac és szabad
mozgás

előnyt

fog

jelenteni,

szemben

a

mostani

pénznem-beli

különbözőséggel és a nehézkes határátkeléssel.
3.

Az egészségturisztikai fejlesztések
A magyarországi egészségturisztikai fejlesztések jelentős kínálati növekedést
jelentenek a lengyel kereslet számára.

4.

A tengerközpontú déli országokkal szemben az egészség- és a városlátogató
turizmus erőssége
A

déli

országok

tengerparti

ajánlatainak

kiegészítőjeként

vagy

alternatívájaként Magyarország jelentős lehetőségeket kínál és kínálhat az
egészségturizmus és a városlátogató turizmus tekintetében.
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5.

Médiafogyasztási sajátosság
A lengyel lakosság körében kedveltek a tematikus TV-csatornák, ami
reklámstratégiai szempontból fontos lehet.

6.

A lengyelek kevésbé keresik a nagy kulturális különbözőségeket
Tekintettel a kulturális hasonlóságokra, lehetőség rejlik abban is, hogy a
lengyelek kevésbé kedvelik azokat a célországokat, amelyekben a kultúra
jelentősen eltér a lengyel kultúrától (pl. a Balkán-félsziget országai, vagy a
Távol-Kelet).

7.

Az összetett ajánlatok előnyben részesítése (koncentrált ajánlatválaszték)
A lengyel turisták kedvelik a területileg koncentrált széles ajánlatválasztékot.
Magyarországnak e tekintetben növekedhet az előnye a komplex turisztikai és
vendéglátóipari fejlesztések következtében. Ugyanazon fürdővárosban, pl.
megtalálhatják a városlátogatással kapcsolatos lehetőségeket, a szórakozást,
és az aktív turizmus lehetőségeit is.

8.

„Kelet-Európa reneszánsza”
A lengyelek érdeklődése egyre inkább nő a kelet-európai úti célok iránt. Míg
az 1990-es évek elején inkább a nyugat-európai desztinációkat kedvelték,
most újra a kelet-európai országok felé fordulnak.

9.

A külföldi utazás nem kihívás
A kutatás eredményei szerint, szemben más nemzetekkel (pl. olaszok), a
legyelek számára egy külföldi út nem jelent nagy kihívást, vagy kalandos
vállalkozást.
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3.1.4

Veszélyek

1.

Az Európai Uniós közöspiaci árszintek
Tekintettel az Európai Uniós árszintekre és a közöspiaci szabályozásokra, a
csatlakozást követően a magyarországi szolgáltatások ár/érték arány romolhat
a nyugati országok javára.

2.

A déli országok árversenye
A déli országok jelentős turisztikai fejlesztései és a jövőben fokozható
árverseny (pl. Horvátország nem csatlakozik az EU-hoz az első körben),
amely megnehezítheti a magyar ajánlatok versenyképességét.

3.

A balti államok vonzerejének növekedése
A magyarországinál, pl. szerényebb egészségturisztikai kínálatot felmutató
balti-országok népszerűsége növekszik Lengyelországban. Elsősorban az
elcsatolt korábbi lengyel területek iránt mutatnak érdeklődést.

4.

A cseh, szlovák és lengyel fürdőfejlesztések
A lengyelek turisztikai preferenciáit illetően a csehországi, szlovákiai és
lengyelországi, illetve hosszabb távon a romániai (gyógy)fürdő fejlesztések
fokozhatják a versenyt a magyarországi és a környező országok desztinációi
között.

5.

A közlekedési szokások változása
A repülővel való utazások vélhető fejlődése következtében a déli országok
„közelebb” kerülnek Lengyelországhoz. Ennek következtében a jelenleg
domináns személyautóra alapozott utazásokról áthelyeződhet a hangsúly a
repülős utakra, amely esetben a távolságok kevésbé lesznek majd fontosak.
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6.

A Magyarország iránt nosztalgiát érző generáció lassan eltűnik
Az erősségként említett Magyarország iránt táplált nosztalgia csupán az
középkorú generációt jellemzi. Ezen generáció létszáma azonban természetes
okok miatt folyamatosan csökken, a fiatalabbak körében azonban
Magyarország és attrakciói kevéssé ismertek.

7.

A növekvő belföldi kereslet nem jelenik meg majd külföldi keresletként is
A lengyel fejlesztések eredményeként a belföldi kereslet dinamikusabban
fejlődhet, mint a külföldi kereslet. Azaz nem biztos, hogy a növekvő belföldi
kereslet meg fog jelenni külföldi keresletként is.

8.

A „fapados” légitársaságok megjelenése
Amennyiben az alacsony áron szállító (ún. budget) légitársaságok járatokat
indítanak Varsó és az egyéb kedvelt cél-országok fővárosai között, az kereslet
kiesést okozhat a lengyel küldőpiac vonatkozásában.

9.

Bulgária és Románia turisztikai fejlesztései
A bulgáriai és romániai turisztikai fejlesztések javíthatják ezen országok
jelenlegi negatív megítélését és keresletkiesést okozhatnak a magyar
turisztikai piac számára.

A következő táblázatban összefoglaltuk a SWOT elemzés tapasztalatait. Jól látható,
hogy marketing szempontból ugyanaz a tulajdonság vagy információ többféle
értelmezést is nyerhet. A marketingkoncepcióban a SWOT elemzés erősségeinek és
lehetőségeinek kiaknázási, valamint a gyengeségek erősítési és a veszélyek
elkerülésének formáit mutatjuk be.
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A magyar turisztikai kínálat és a lengyel küldőpiaci kereslet SWOT analízise
ERŐSSÉGEK

GYENGESÉGEK

! Földrajzi és kulturális közelség
! A lengyelországinál kedvezőbb
éghajlat
! Természetes melegvizekkel (termál és
gyógyvizek) rendelkezünk
! Történelmi városok és műemlékek
megléte
! A kínálat szezonális változatossága
! Létező és pozitív imázs
! A Balaton ismertsége (mint melegvizű
tó)
! Hagyományos lengyel-magyar barátság
! Magyarország a gasztronómia, a bor,
és a szórakozási lehetőségek országa
! Közös történelmi szálak megléte és
ismerete
! Budapest mint ismert és szép
történelmi város
! A magyar vendégszeretet és lengyelek
iránti barátság
! Kedvező ár érték arány percepciója
! Magyarország mint nem kelet-európai
ország
! Regionális együvétartozás (egy régióba
való tartozás)
! Nosztalgikus élmények
! Kedvező lengyel sajtó
! Magyarországnak van lengyelországi
nemzeti turisztikai képviselete

! A tenger hiánya, az tájból adódó
hátrányok
! Téli sportolási lehetőségek hiánya
! Nyelvi korlátok
! Esetenként a lengyelek másodrangú
vendégek a nyugatiakkal szemben
! A rendőrök, határőrök nem mindig
vendégbarát magatartása
! A lengyel-magyar barátság elve nem
mindig érvényesül
! Egy régióba való tartozás
! Észak-lengyelország földrajzi
távolsága
! Kiszámíthatatlan ár-érték arány
! A fiatalok számára nem elég
vonzóak a magyarországi
szórakozási feltételek
! Kevésbé tájékozott Magyarországról
a lengyel szakma
! A krakkói magyar konzulátus
passzivitása
! A turisztikai szolgáltatók különböző
besorolása
! Kizárólag Budapest-Varsói
repülőjárat
! Kevés az ATL reklám
Magyarországról
! Néhol magas árszínvonal
! Beutazások alacsony szervezettsége
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A magyar turisztikai kínálat és a lengyel küldőpiaci kereslet SWOT analízise

!
!
!
!
!

!
!
!
!

LEHETŐSÉGEK

VESZÉLYEK

A fejlődő lengyel gazdaság
Az Európai Uniós közös csatlakozás
Az egészségturisztikai fejlesztések
A tengerközpontú déli országokkal
szemben az egészség- és a
városlátogató turizmus erőssége
Lengyel médiafogyasztási
sajátosságok, (csatornaválasztási
preferenciák, tematikus csatornák
előnyben)
A lengyelek nem kedvelik a nagy
kulturális különbözőségeket
Az összetett ajánlatok előnyben
részesítése (koncentrált
ajánlatválaszték)
„Kelet-Európa reneszánsza”
A külföldi utazás nem számít
kihívásnak

! Az EU csatlakozás feltételezett
árfelhajtó hatása
! A déli országok (HR, GR, I, BG)
árversenye
! A balti államok vonzerejének
növekedése
! A cseh és lengyel fürdőfejlesztések
! A szállítási szokások változása
! A Magyarország iránt nosztalgiát
érző generáció kihal
! A növekvő belföldi kereslet nem
jelenik meg majd külföldi
keresletként is
! „Fapados” légitársaságok
megjelenése
! Bulgária és Románia turisztikai
fejlesztései

3.2 Magyarország versenytársai
Az adatok és információk összesítését és elemzését követően megállapíthatjuk, hogy
mely országokat tekinthetjük Magyarország versenytársainak a lengyel piac
tekintetében. Véleményünk szerint szükség és lehetőség van az általánosan, illetve
főbb termékek szintjén azonosítható versenytársak meghatározására.
3.1.1

Általános versenytársak

Az általános versenytársak jellemzőinek azonosítása során figyelembe vettük a Cseh
és a Szlovák Nemzeti Turisztikai Hivatal lengyel piacra vonatkozó terveit és
programjait is.
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Magyarország elsődleges, általános versenytársai és kompetitív tényezői
Általános versenytársak

Csehország

Szlovákia

Kompetitív tényezők
Kedvező árak
Kulturális turizmus
Földrajzi közelség
Síelési lehetőségek
Prága
Fürdők
Városlátogatás
Tátra-hegység
Síközpontok megléte
Alacsony kategóriás szálláshelyek
Földrajzi közelség
Kedvező árak
Téli és szilveszteri utak
Fürdők

Forrás: a Cseh- és a Szlovák Nemzeti Turisztikai Hivatal

A lengyel piac tekintetében elsődleges versenytársként azonosított két ország
kompetitív tényezői nagymértékben azonosak. Csehország esetében kiemelhetjük
Prága vonzerejét, illetve általában a kulturális turizmus területén nyújtott gazdag
kínálatot. Szlovákia elsősorban a kedvező árak (alacsony kategóriájú szálláshelyek
széles választéka), illetve a téli sportolási lehetősége (sícentrumok) által jelent vonzó
célországot. Tekintettel a lengyel piac, a fürdők iránt tanúsított fokozott
érdeklődésére, minkét ország esetében, hangsúlyosan kezelik a fürdőhelyek kínálatát.
3.1.2

Termékszintű versenytársak

A termékszintű versenytársak azonosítása során figyelembe vettük a Magyar
Turizmus Rt. 2003. évi marketing tervében kiemelten kezelt termékeket, illetve
azokat a termékeket amelyek a kutatás eredményei során kompetitíveknek
bizonyultak a lengyel piac tekintetében.
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Magyarország termékszintű versenytársai
Termékek

Tenger/
vízparti
üdülés

Országok
Ausztria
Csehország
EU fővárosok
Franciaország
Görögország
Horvátország
Lengyelország
Litvánia
NagyBritannia
Németország
Olaszország
Oroszország
Spanyolország
Szlovákia

Egészség
turizmus

Kulturális
turizmus

Ifjúsági
turizmus

▲

▲
▲

Falusi
turizmus

Üdülés

Városlátogatás

▲

▲

▲
▲

▲
▲
▲
▲

▲
▲

▲
▲
▲
▲
▲

▲
▲

▲
▲
▲

▲

▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

Forrás: A Magyar Turizmus Rt. adatai a KPMG feldolgozásában

Az Magyar Turizmus Rt., lengyel vonatkozásban kiemelt termékei mellet, javasolt
hangsúlyosan kezelni a bor- és gasztronómiával kapcsolatos termékeket, melyek
fontos vonzerőt jelentenek a lengyel piacon. Fontos megjegyeznünk, hogy a
gasztronómiával

kapcsolatos

attrakciókat

elsősorban

komplexebb

termékcsomagokban érdemes kínálni, mint megerősítő, kiegészítő termékelemek.
Ezek mellett a magyar konyha fokozott vonzerejét, egy sajátos gasztronómiára épített
termékegyüttesek keretében is ki lehet használni.

3.3 A jövőkép
A jövőkép megfogalmazása előtt szeretnénk összefoglalni mindazon információkat,
amelyek a KPMG véleménye szerint meghatározó fontossággal bírnak a jövőkép
megfogalmazásában.
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A megkérdezettek szerint mindenekelőtt két tényező javíthat Magyarország
turisztikai attraktivitásán:
!

elsősorban a több és jobb információ,

!

másodsorban pedig az alacsonyabb árak. Az árakat különösen gyakran
emelték ki Csehország és Szlovákia esetében, amelyeket Magyarországnál
olcsóbb desztinációknak tartanak.

Az eredmények azt mutatják, hogy igen ellentétes véleményeket találhatunk a
magyarországi utazás és tartózkodás költségeire vonatkozóan. Bár az utazást
szervezők véleménye megosztott, a lakossági kutatásokban résztvevők válaszai arra
utalnak, hogy a magas költségek okozzák az elsődleges problémát. Ez következhet az
olcsóbb ajánlatok-, illetve a szükséges információk hiányából. A lengyelek számára
pedig az ár, az utazási döntést befolyásoló legfontosabb tényező.
Magyarország Lengyelországgal, azaz a belföldi utazásokkal szemben fennálló egyik
legkedvezőbb adottsága a lengyelek szemében az ország melegebb éghajlata.
Magyarországot ugyanis meleg klímájú országként tartják számon (nem véletlen,
hogy Horvátországhoz hasonlítják e jellemző alapján). Az éghajlati adottság pedig az
egyik legfontosabb tényező a főként a nyár elején tervezett hosszú hétvégékre
vonatkozó ajánlatok között. Ez Magyarországnak kiaknázható előnyt jelenthet,
hiszen Lengyelországban ekkor az időjárás még változékony, Magyarországon pedig
már meleg tavasz/nyárelő van. Dél- és Dél-kelet Lengyelországból pedig
Magyarország egy hétvégi kirándulás erejéig is vonzó lehet. Ugyanakkor az is tény,
hogy a meleg klíma önmagában nem elegendő vonzerő.
Magyarország másik fontos erőssége a gasztronómia. Az országos, lakossági
felmérésben ez várakozáson felül ismertként és vonzónak tartottként jelent meg. A
páros összehasonlításoknál e területen egyedül Franciaország estében szerepelt
mindkét oldalon hasonló gyakorisággal, a többi ország esetében mindig
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Magyarország kapott kedvezőbb értékelést, még Olaszországgal és Görögországgal
összehasonlítva is.
A szakmai vélemények szerint a lengyel nagyközönség igényli a közvetlen reklámot
különösen a számukra kevéssé vagy teljesen ismeretlen attrakciók esetén (külön
megemlítették a reklám szükségességét a Lengyelországhoz legközelebb található
Forma 1-es pályával kapcsolatban).
Az egészségturizmus lehetőségeire, illetve annak a magyarországihoz képest eltérő
értelmezésére több esetben is utaltunk. Ettől függetlenül azonban a KPMG
véleménye szerint (építve Az egészségturizmus marketingkoncepciója című projekt
során szerzett tapasztalatokra is), az egészségturizmus egyes elemei igen nagy
népszerűségre tehetnek szert a lengyel piacon.
A Balaton egyik igen nagy hátránya, hogy
!

a lengyelek a tengerpartokkal vetik azt össze,

!

az ár/érték arányt kedvezőtlennek tartják és

!

keveslik a fiataloknak szóló szórakozási lehetőségeket.

Mindezekkel szemben a hasonló szolgáltatásokat kínáló, de kevésbé ismert Tisza-tó
kedvezőbb pozíciókat szerezhet meg Lengyelországban, mert:
!

kedvezőbb az árszintje,

!

közelebb van a leginkább használt közúti határállomásokhoz, illetve

!

a borairól híres régiókhoz, illetve a lengyelek által kedvelt desztinációkhoz
(pl. Hajdúszoboszló, Bogács), valamint

!

útba esik a tenger felé utazó lengyelek számára.

Mindezek alapján a KPMG úgy gondolja, hogy Magyarország mint turisztikai
desztináció számára a lengyel piacon a következő jövőkép fogalmazható meg:
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A lengyel utazók számára Magyarország, mint közeli (szinte belföldi jellegű és
mégis más), sok terméket kínáló desztináció.

3.4 Marketingcélok
A lengyel beutazó piac dinamikus növekedést mutat 1999 óta. E fenntarthatónak ítélt
trendre alapozva a Magyar Turizmus Rt. marketingtervében megfogalmazott célok is
építenek

(látogatószám

tekintetében

évi

8%-os

kereskedelmi

szálláshely

forgalomnövekedés, illetve évi 15%-os forgalomnövekedés – Magyar Turizmus Rt.
2003-as marketingterve).
A KPMG szerint a marketingkoncepcióban megfogalmazott célok az adott piac,
illetve a kapcsolódó termékek összefüggését írják le és iránymutatásul szolgálnak a
későbbi évek marketingterveiben szereplő célok megfogalmazásához. Ezért
javaslatainkat stratégiai szinten fogalmaztuk meg.
A meglévő termékportfolióra, illetve a marketing tervben szereplő prioritásokra
építve a következő stratégiai elemeket javasoljuk:
! Megerősítés – azon termékek esetében, amelyek iránt fokozott a lengyel
kereslet,

illetve

vannak

bejáratott

elosztási

csatornák

és

létező

termékcsomagok;
! Bevezetés – azon termékelemek esetében, amelyek a kutatás során azonosított
fontos vonzerőkre építenek, bár nincsenek kialakult termékekké fejlesztve vagy
kellően pozícionálva, kommunikálva.
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Javasolt stratégia elemek különböző termékcsoportok esetében
Stratégia

Megerősítés

Bevezetés

Termékek

Megjegyzés

Üdülés vízparton (tavak)

Kiemelendő a régiók szerepe

Gasztronómia

E terméket minden más termékhez
kapcsolni kell

Budapest

Kiemelve a kulturális eseményeket,
különösen a fiatalok számára szólókat

Termálturizmus

Alapot szolgáltat további
termékelemek bevezetésére

Egészségturizmus

A termálturizmusra építve

Kulturális események

A kultúra/történelem közelségére,
ismertségére alapozva

Városlátogatások

Történelmi kisvárosok
Csoportok számára Budapest

Tranzit megállóhely

Egyéniek számára történelmi
kisvárosok, fürdők

A Magyar Turizmus Rt. marketingtervében megfogalmazott, a lengyel piacra
vonatkozó megállapításokhoz, a rendelkezésre álló adatok alapján a KPMG a
következő pontosításokat javasolja:
!

A lengyel piacon Budapest versenytársa Prága és Bécs

Véleményünk szerint ez nem állítható ennyire egyértelműen. Budapest számára,
nagyfokú kedveltsége és magas értékelése mellett nemcsak Prága és Bécs
versenytárs, hanem szinte minden európai főváros. Ez egyrészt kedvező
megítélés, hiszen a legnépszerűbb fővárosokkal helyezi egy szintre Budapestet,
ugyanakkor nehezíti a versenyhelyzetet is, hiszen Párizzsal vagy Londonnal kerül
összehasonlításra.
!

Egészségturizmus promóciója a lengyel piacon
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Ezen (illetve Az egészségturizmus marketingkoncepciója során készített) kutatás
adatai szerint elmondhatjuk, hogy a lengyel piacon az egészségturizmus mint
termékmegnevezés még kevésbé ismert, mint Magyarországon. A lengyelek
számára Magyarország gyógyfürdői inkább „csak” termálfürdők. Ezért a
kommunikációban az ismeretbővítésnek meg kellene előznie a konkrét ajánlatok
promócióját. Meg kell jegyezzük azt, hogy a szakmai megkérdezettek utaltak
Románia lehetséges jövőbeni szerepére is.
!

Ifjúsági turizmus

A szervezett ifjúsági turizmus területén megváltozott a szabályozás, amelynek
következtében a külföldre utazó ifjúsági csoportok nem számíthatnak a
továbbiakban a szülők munkáltatóinak támogatására. Ezért 2003-tól a
legjelentősebb versenytárs e termék esetén maga Lengyelország. Az egyéni
ifjúsági utazások legnagyobb visszatartó erejének pedig azt látjuk, hogy a
feltételezések alapján kevés szórakozási lehetőség áll rendelkezésre.

3.5 Célpiaci stratégia
A termék-piac társításon alapuló növekedési modell4 alapján, marketing szempontból
négy alternatívát különböztetünk meg:
!

Penetrációs stratégia – meglévő piacon, meglévő termékekkel a piaci
részesedés növelése;

!

Piacfejlesztő stratégia – meglévő termékkel új piacokon való terjeszkedés;

!

Termékfejlesztő stratégia – meglévő piacokon új termékek kidolgozása és
kínálata révén történő terjeszkedés;

!

4

Diverzifikációs stratégia – új piacokon új termékek révén való terjeszkedés.

Ansoff termék-piac mátrixon alapuló terjeszkedési modellje
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Mindezek, illetve a kutatási eredmények alapján a KPMG által javasolt célpiaci
stratégia a következőképpen foglalható össze.
Piaci penetráció és diverzifikálás

Piaci penetráció alatt a meglévő piaci szegmensek területén történő nagyobb
részesedés megszerzését értjük. Javaslatunk szerint, a meglévő tapasztalatokra,
illetve

a

kutatási

eredményekre

alapozva,

ez

a

megközelítés

képezi

a

marketingkoncepció egyik alappillérét.
A diverzifikáláson alapuló stratégiák az új piacokon való új termékek kínálatára
alapoznak. Értelemszerűen az új piacokon – Lengyelországról lévén szó – új
szegmenseket értünk és nem földrajzi értelemben használjuk a kifejezést. A kutatási
eredményekből kiderült, hogy léteznek olyan piaci szegmensek, amelyek jelentős
keresleti potenciált jelentenek a magyar turisztikai kínálat számára.
Az egyes termékek esetén alkalmazható fenti stratégiákat a következő fejezetben
részletezzük.

3.6 Pozícionálás
Magyarország pozícionálása során javasoljuk megkülönböztetni a Magyarországon
már jártak, illetve az országot még fel nem keresettek szegmenseit.
Általános

Magyarország nem Kelet-, hanem Közép-Európa
Akik jártak már
Magyarországon

Barátok között / Üdvözöljük ismét nálunk

Akik még nem jártak
Magyarországon

Éljen nálunk jól (fürdőkre és
gasztronómiára építve)

Szegmens-alapú
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Mindezeket követően a Magyar Turizmus Rt. 2003-as marketingtervében
megfogalmazott célok mellé hozzárendeltük a KPMG, kutatási eredményekre
alapozott célpiaci stratégiákra, illetve üzenetre vonatkozó javaslatait.
Termék /
Termék-csoport

MT Rt
marketingterve
szerint

Magyarország
mint célország

Szinten tartás

Budapest

Szinten tartás

Balaton

Erősítés

Egészségturizmus

Kiemelés

MICE

Bevezetés

Aktív
- természetjárás,
- vízi,
- kerékpáros,
- lovas,
- golf,
- horgászat
Kulturális
turizmus
- kastélyok,
- rendezvények,
- város,
- gasztronómia,
- világörökség,
- vallási

Bevezetés

Szinten tartás

Ifjúsági turizmus

Nem szerepel
lengyel
vonatkozásban

Családos
temékek

Nem szerepel
lengyel
vonatkozásban

Marketingcél /
Célpiaci stratégia
(KPMG javaslata)
Diverzifikálás
–
penetráció
Termékfejlesztés
Bevezetés
Újrapozícionálás

+

Diverzifikálás:
Termálra
épülő
egészségturizmus
Penetráció: termál
Bevezetés
Diverzifikáció
Termékismertetés:
lengyel
értelmezésben
az
aktív sportot jelent
Szakszövetségek
szerepe
Diverzifikálás:
a
lengyel piacon a
kultúra
főként
városlátogatást
jelent
Penetráció:
gasztronómia
Piacfejlesztés:
kulturális
események
Piacfejlesztés
Penetráció
Termál,
gasztronómia,
szórakozás
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Üzenet (KPMG javaslata)
Szét kell választani az üzenetet:
- aki már volt: Barátok között
- aki még nem: Éljen jól nálunk
(Kulturális)
Események,
szórakozás
Közelség, időjárás, kiegészítő
szolgáltatások/attrakciók
A termál mellett specializált
szolgáltatások – értelmezés
bővítése
Közelség,
ár/érték
arány,
gazdag kiegészítő programok
Vízisportok - nemcsak Balaton
Lovasnemzet
Sporttáborok (csapatoknak)

Budapest, történelmi főváros
(tartás)
Történelmi kisvárosok gazdag
kínálattal
(kapcsolva
gasztronómia, termál)
Gasztronómia/bor – páratlan
kombináció
(kiemelés,
kapcsolva más termékekhez)
Élő kultúra - rendezvények
(bevezetés)
Lengyel
kapcsolatok
(személyek, helyek)
Buli több helyszínen (Budapest
Siófok, Parádé, Pepsi Sziget
Abádszalók) – kampányok
Nosztalgia, együttlét, kitűnő
kikapcsolódás a család összes
tagja számára
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A falusi turizmust nem javasoljuk kiemelten kezelni, ugyanis a lengyelek piac
esetében ez csak belföldön jelent kiemelt vonzerőt. A lengyelek számára a falusi
környezet nyújtotta élmény a hazai kínálat része.
Középtávon reálisnak tűnik a következő két termék bevezetése és közvetlen
promóciója:
!

MICE – prioritásként kezelve elsősorban térségben jelenlévő nemzetközi

vállalatokat és szervezeteket;
!

Egészségturizmus (a melegvizű fürdőzés népszerűségére alapozva, egy új
megnevezés

használatával,

figyelve

arra,

hogy

a

lengyelek

az

egészségturizmus fogalmát könnyen kapcsolják a szanatóriumok nyújtotta
pihenéssel, a betegséggel).

3.7 Szegmentálás
Az előbbiekben vázolt stratégiai elemekre, illetve javasolt üzenetekre alapozva
meghatároztuk azokat a lehetséges termék/szegmens párokat, amelyek véleményünk
szerint alkalmasak lehetnek a közvetlen kommunikációra és meghatározóak
kommunikációs stratégiák megválasztásának tekintetében.
A táblázat sorai a fő szegmentáló változókat tartalmazzák, míg az oszlopok az egyes
rétegek jellemzőit (R1, R2, R3, R4), valamint azoknak fantázianevét.
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Szegmentálás az utazási szokások szempontjából jellemző csoportok esetében
R1

R2

R3

R4

(„Ház, divat,

(„Utazik a

(A barátokkal

(„Kultúra és

utazás”)

család”)

együtt”)

szépérzék”)

Rövid

Rövid

Rövid

Rövid

Nosztalgia (+

Termál (+

Üdülés,

Város/kultúra (+

gasztronómia)

gasztronómia)

szórakozás (+

gasztronómia)

Időtáv
Utazás célja

gasztronómia)
Geográfiai

Közép és Dél

Közép és Dél

Közép és Dél

Demográfiai

40-49

30-39, 40-49

30-39, 40-49, 20- 30-49, 20-29

Teljes

29
Pszichográfiai

Közepes

anyagi Család és baráti 20-29:baráti

20-29:

helyzet,

városi, csoportok, városi, társaságok

társaságok

alkalmazott

alkalmazott

és/vagy
vállalkozó

30-39: családok

30-49:

40-49: családok

közepes/felső
réteg

A szegmentálás pontosabb meghatározása végett az alábbiakban az egyes (részben
életstílust tükröző) rétegeket részletesebb meghatározzuk:
!

R1 – „Ház, divat, utazás”:

E szegmens fogyasztásorientált, otthoni komfortja megteremtésére nagy hangsúlyt
fektet és ezt utazásai esetében is elvárja. Jelentőseget tulajdonít az egészséges
életmódnak, de a szórakozás és a jó konyha része a mindennapi élvezeteinek.
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!

R2 – „Utazik a család”

E csoport esetében a család mindig a központi elem. Az utazások tervezése során a
szűkebb vagy tágabb család mindig elsődleges szempont, ezért számukra fontos
olyan széles skálájú termékek kínálata, amelyek a család minden tagja számára
megfelelő.
!

R3 – „A barátokkal együtt”

Ennek a csoportnak jellemzője a széles baráti kör és a társasági élet, szórakozás. Ők
szinte kivétel nélkül a barátokkal utaznak, nyaralnak, és leggyakrabban a hangsúly
bulin, a szórakozáson van. Az ebbe a csoportba tartozó idősebb generáció képviselői,
számos jellemző esetében hasonlóak a „Ház, divat, utazás” csoportba tartozókhoz.
!

R4 – „Kultúra és szépérzék”

A kulturális értékek iránti érdeklődés, a tudásuk, ismereteik bővítését célzó időtöltés
jellemzi e csoportot leginkább. E csoportba tartozók az átlagnál iskolázottabbak, a
művészetek és az irodalom iránt inkább érdeklődnek. Esetükben fontos a kulturális
programok kínálata, a történelmi városok léte, illetve a konyhaművészet sajátosságai.
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3.2 Elosztási csatornák és kommunikáció
Az elosztási csatornák és kommunikáció vonatkozásában kiemelkedő szerepet kell
szánjunk az utazási irodáknak, az informális csatornáknak, az online eszközöknek,
illetve a kiadványoknak (útikönyvek, katalógusok, prospektusok).
3.2.1

Informális csatornák

A lengyelek esetében jelenleg a legfontosabbak az informális csatornák. Bár ezekre
kevés ráhatási lehetősége van a Magyar Turizmus Rt.-nek, a hazai vendéglátók
néhány ponton kis ráfordítással jelentős eredményeket érnek vagy érhetnének el.
Egyik ilyen lehetőség az idelátogató lengyelek számára olyan ajánlatok kidolgozása
melyek ösztönzik a meglátogatott magyarországi desztinációk ajánlását (pl.
kedvezmények, közvetítés vagy ajánlás esetén stb.).
3.2.2

Utazási irodák

Tekintettel arra, hogy az utazási irodák igénybevétele a lengyelek esetében alacsony,
e

csatorna

kihasználása

jelentős

potenciált

tartogat

a

lengyel

kereslet

vonatkozásában. A utazási irodák információkkal való ellátása és a study tour-ok
megszervezését

követően

konkrét

ajánlatok

megtervezése,

az

irodák

termékfejlesztési folyamatában való aktív részvétel, néhány olyan tevékenység, ami
növelheti e csatorna küldő piaci hatékonyságát.
3.2.3

Online eszközök

Az elosztási csatornák között részletesen is elemeztük a Magyar Turizmus Rt.
lengyel

képviseletének

honlapját

(www.wegry.info.pl).

Tapasztalatainkat

összefoglalva elmondhatjuk, hogy:
!

az oldal jól megírt, érdeklődést felkeltő és pozitív üzeneteket hordoz,

!

a tartalom jól felépített (mind a praktikus, mind pedig az általános
információk, illetve Budapest, valamint a régiók bemutatása terén).
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Néhány területen látunk lehetőséget az oldal fejlesztésére:
!

a Lengyelország és Magyarország közötti történelmi-kulturális kapcsolatok
bemutatása,

!

szálláshelyek regionális bemutatása,

!

fürdők és a nagyobb lengyelországi települések közötti távolság bemutatása,

!

Budapest és más desztinációk közötti távolság bemutatása,

!

Árak/árszínvonal érzékeltetése,

!

Oldal regisztrációja

!

Az oldal színesebbé tétele

A legfontosabb javaslat az oldal látogatottságának növelése érdekében a link
regisztrációja a jelentősebb kereső szervereken (altavista, google, yahoo etc.) és
számos kereszthivatkozás elhelyezése a lényegesebb lengyel internetes portálokon.
3.2.4

Kommunikáció és kiadványok

A kommunikációs lehetőségek között kiemelnénk
!

az útikönyvek szerepét,

!

a televíziós üzenetek fontosságát (pl. az elkészült egészségturisztikai filmek),

!

a Magyarországon már járt lengyelek tapasztalatainak bemutatását,

!

a lengyel nyelvű bortérkép elkészítését, valamint

!

a fiataloknak szóló, kampányjellegű üzeneteket specifikus médiahasználat
mellett: VIVA Polska, MTV Polska.

A kiadványok tekintetében a legjelentősebb fejlődés az útikönyvek terén érhető el. A
lengyel utazók jellemzően útikönyvekből és tematikus-, attrakciós térképekből
tájékozódnak legszívesebben az utazásaikat megelőzően és azok során.
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Konkrét tematikus kiadványok közül, amelyekre vevő lenne a lengyel piac
megemlítjük a bortérképet, utazási jellegű gasztronómiai kiadványokat, illetve a
kulturális eseményekkel, fesztiválokkal és szórakozási lehetőségekkel foglalkozó
rétegkiadványokat.
A kiadványok esetében meghatározó a nyelvi átjárhatóság. Számos kiadványt
érdemes lengyelül is kiadni. Továbbá fontos, hogy a kiadványok jellegüktől függően
konkrét utazási javaslatokat és szervezéshez szükséges adatokat is tartalmazzanak.
A kutatási eredmények alátámasztják, hogy a televíziós kommunikációs és reklám
eszközök jelentős szerepet játszanak a lengyel kereslet fokozásában. Ezek az
eszközök a különösképpen alkalmasak a meleg éghajlat, a gasztronómia és
borkultúra illetve a fürdők kínálta lehetőségek kommunikálására.
Szintén jelentős elem a kommunikáció fejlesztésében a Magyarországon már járt
lengyelek pozitív véleményének ismertetése.
A televíziós kommunikáció részeként javasoljuk kiemelten kezelni az ifjúsági
szegmensnek szóló zenecsatornák (televízió és rádió) kihasználását (pl. VivaPolska,
MTVPolska), illetve a lengyel médiafogyasztási szokásokra alapozva a többi
tematikus csatornák kínálta lehetőségeket (pl. National Geographic, Discovery).

55

