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# szemlélet – mit tanulhatunk az osztrákoktól ? 

# kulturális turizmus a gyakorlatban 

# Auf nach Ungarn kulturális turisztikai projektek  
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#kulturális projekt kidolgozása – órai gyakorlat 



#alapfogalmak 



Kultúra értelmezése 
 

1. Emberiség szellemi és anyagi értékeinek összesége 
(agricultura – magas kultúra), szellemi javak és műveltség  
 

2. Egy személy művelt mivoltára vonatkozó fogalom 
 

3. Valaminek a termesztése, biológiai tenyésztés 
 
 

 
 
 



Edward Burnett Tylor definíciója:  
 
összetett egész, ami magába foglalja a tudást, a vélekedést, a művészeteket, 
a morál(oka)t, a jogot és a szokást, 
minden olyan emberi képességet és habitust, amit az ember a társadalom 
tagjaként sajátít el. 
 
kultúrák találkozása  
 
turizmus motivációja 



Kultúra értelmezése – soft power 

Portland Soft Power 30 riport – 80 mutató alapján sorrend – HU 28. 

Josef S. Nye – Harvard Egyetem 



#szemlélet – mit tanulhatunk az 
osztrákoktól ? 



# szemlélet 



# boldogság - márkaképzés 



# turizmus & boldogság 



# turizmus & boldogság 



# nagybetűs szabadság 

#szabadság 

#Urlaub-Freiheit 

#holiday-freedom 

#отпуск-свобода 



# stabiltás 



# tervezhetőség 



# információ kincs 

# T-MONA 



# termékfejlesztés - ÖW 



# termékfejlesztés - ÖW 



# tartományi ajánlatok 



# hálózatok 
# westbahn 

#4500 



# hálózatok - élménykártyák 



# hálózatok - élménykártyák 



# hálózatok - élménykártyák 



# életművészet 



# cirkadian ciklus 



# ajánlatok tanároknak 



# digitális turizmusstratégia 



# neuromarketing 

BRAIN VIEW – Warum Kunden kaufen 
Autor: Dr. Hans-Georg Häusel 

# limbic® # brain brands 





# neuromarketing 











P
ra

g 













# neuromarketing 



# neuromarketing 



# neuromarketing 



# neuromarketing 



# stratégiai tervezés - kiszámíthatóság 





 
 
 

 
 
 
jövőorintált indikátorrendszer:  
  elfogadottság, forgalom, értéklánc, értékteremtés... 
 
fenntarthatóság, nyitottság, objektivitás, jövőorientáltság... 

 
 

PlantT 
Masterplan für 

Tourismus 



#kulturális turizmus a gyakorlatban 



Forrás: Gallup Institute – RUEFA Reiskompass 

Termékek:  
hegyek és tavak (47%) 
 fürdők – Thermenregionen (43%) 
 városok – kultúra (33%) 
borrégiók (18%) 
 
Motiváció: 
 egészségmegőrzés (50%) 
 regeneráció (49%) 
wellness (46%) 
 semmittevés, munkahelyet elfejejteni... 
 

# szempont az utazási döntésekhez 



Jó ha tudjuk! / Gut zu wissen! 

Österreich nem a Pifkék hazája... 
 
Tietelwalzer: Mag; Dipl.oec; Dipl.Ing... 
 
életminőségre kihegyezve... 

kleiner Brauner, 2cl, 1/8... 
 
panaszokat nagyon komolyan kell venni... 

... 

 

 

 



 

UNGARN 

Kulturtourismus 



 187 Betriebe aus 10 
Nationen 

 142 Medaille für Ungarn 
 20 Medaille für Agárd 
 

# érvek... 





Aquaworld Budapest – VAMED Vitality Resort 



Die Budapester schwimmende Bar A38 ist die beste Bar der Welt 
 - Lonely Planet - 



….  eines der besten Michelin-Stern-Restaurants der Welt  

Onix.... 



  

UNGARN 



Majectic Imperator 



  



Pécs Beach - 2009  



Hungary Beach -2010  



Bécs - köztéri galéria - 2011 



Bécs - köztéri galéria 



 
 
 



#Auf nach Ungarn kulturális turisztikai 
projektek 



Linz – Auf nach Ungarn - 2013 



Linz – Auf nach Ungarn 



Linz – Auf nach Ungarn 



Graz – Auf nach Ungarn 





Auf Nach Ungarn - Debreziener Wurst Party 

2015 





Wuzel Party - 2016 



Wuzel Party - 2016 



Wuzel Party - 2016 



#kulturális turizmus hazai kínálata 



Kulturális turizmus 
hazai kínálata 



Kulturális turizmus 
hazai kínálata 



Kulturális turizmus 
hazai kínálata 



Kulturális turizmus 
hazai kínálata 



# kulturális turizmus Európai dimenzói 



Turizmus EU dimenziói 

nincs egységes turizmuspolitika, 
kompetencia 

közösségi politikák hatnak az ágazatra 

• főleg küldő országok érdekei: fogyasztóvédelem 

• mediterrán országcsoport: főleg fogadó országok 

• vegyes országcsoport 



Turizmus EU dimenziói 
szabályozás a 4 szabadságelv mentén,  

fogyasztóvédelem centrikus 

csomagtúra irányelv, HACCP irányelv 

hazai fejlesztéspolitika 

SZT, NFTI, UMFT, Szechenyi2020, Operatív Programok és intézkedések 
(vonzerők fejlesztése, fogadóképesség javítása)   



Turizmus EU dimenziói 

EKF programok 

1985-ben indította útjára az Európai Unió Tanácsa Melina Mercouri görög kulturális miniszter 
javaslatára  

1999 új név: Európa Kulturális Fővárosa 

2007-től évente két város osztozik 

csak EU tagállam városa, illtve a Tanács egyhangú döntése alapján EUn kívül is lehet 

2003 Graz 

2009 Linz, Vilnius 

2010 EKF Pécs, Essen és Isztambul   



www.graz03.at 



www.linz09.at 



www.pecs2010.hu 



Kulturális projektek interakciója – Staféta kampány 



Linz-Pécs staféta-kampány  



2023 – 3 jelölt 



#Linz Tourismus – esettanulmány 



LINZ.VERÄNDERT, 
TOURISMUS 
WWW.LINZTOURISMUS.AT  

 Iparvárosból Európa Kulturális Fővárosa  



 Linz UNESCO City of Media Arts 2014 óta 

 Linz09 Kulturhauptstadt Europas 
 

Linz09  

 UNWTO best practice city 2018 
 



 LINZ 

 Ausztria leginnovatívabb városa 



Munkamegosztás/Strukturák 
Tourismusverband Linz & OÖ Tourismus  

Feladatok: 

hálózatszervezés, termék és 

szolgáltatásfejlesztés 

 

Forrás: 

 Tartományi forrásaok 

Feladat: helyi turizmusszervezés 

 egyesületi forma 

 OÖ turizmustörvény hatálya alapján 

 1.800 Tag (Stand Dezember 2017) 

Finanzierung:  

  Interessentenbeiträge - hozzájárulás 

  Tourismusabgabe - adó 

  partnerségi szerződések 



Linz09 
Kulturhauptstadt Europas  Linz09 Kulturhauptstadt Europas 

 Herausforderungen  



Linz09 
Kulturhauptstadt Europas 

 

UNESCO City of 

Media Arts 

 

 



Höhenrausch 

Bellevue 

Pixel Hotel  

 
Programm 

 Linz09 



LINZ09 

Projects 

Höhenrausch 
Pixel Hotel  

LINZ09 

gemeinsame Tourist Information Linz09 und Tourismus  



Transzformáció  

Kultúra és turizmus összefonódásaa 
 

Turisztikai marketing 

Brandépítés 
Kapcsolat-marketing 

Széna-marketing 
meghatározó 

médiumok 
közvetítése 



• A turistaáradat meghatározott, bejáratott útvonalom folyik.  

• Az ember azt keresi, amit ismer, amit nem ismer, nem keresi, elmegy mellette. 

• Az ismerttel, vagy az ismeretlennel szükséges-e a vágyat felkelteni? 

 A folyamjáró hajók látogatói körében a „Selling Point“-ok dominálják a városnézéseket.  

Nincs hely az új számára, mert az nem „eladható”. 

• A vendégek nem tudják, hogy mi mindent nem ismernek– és ez vonatkozik az 

idegenvezetőkre és a programok összeállítóira 

• Az általános ismeret kérdése a turisták körében nem egyértelmű.  

Turizmus kritikus szemlélete  
Klischeés vs. Authentizität  

 



Linzi tapasztalatok 

• A mellékesből csinálják a fő dolgokat, azokat 

hangsúlyozzák 

• Disney-vonatokkal árasztják el a várost 

• Felületes kosztümös vezetések 

• Klisékre redukálják a tájékoztatást 

• A kulturálsi információkat, címre, időpontra és 

jegyárakra szűkítik 

Miként látják a múzeumigazgatók és a kulturális élet 

felelősei a turizmusban dolgozókat? 



Partner 
Kultur 

Főiskolák/Egyetemek 

Fesztiválok 

Múzeumok 

Koncertek, 
kiállítások: 

Next Comic, 
AE, Bubble 

Day 

Színházak 

(Landestheater, 
Brucknerhaus, 

Theater 
Phoenix, 

Posthof etc.) 

 
Városháza 

OÖ 
Tourismus 

BAROCK 
LIVE: 

templomok, 
kórusok, 

zenei iskolák 



Kiskereskedő és turizmus 
Milyen és mennyi szervezetre van szükség a városban? 

Stadt Linz - 

Wirtschaftsservice 
Linzer City Ring Wirtschaftskammer Tourismusverband 

Linz 
Linz Labyrinth Verein Altstadt 

Neu 

•Leistungsvertrag 

mit der Stadt Linz 
•Finanzielle 

Zuwendung durch 

den Tourismus-

verband Linz 

•Einkaufsgutscheine 

•Veranstalter von 

Events in der 

Innenstadt 

•Linzer City Magazin 

(Verteilung im 

Zentralraum Linz) 

•Online Auftritt und 

Kampagne 

•Tourismusdirektor 

ist Mitglied im 

Vorstand 

• Alle Handels-

unternehmen sind 

nach dem 

Wirtschafts-

kammergesetz 

Mitglied 

• Lobby-Organisation 

gegenüber Politik 

und Verwaltung 

•Viele Handels-

unternehmen sind 

nach dem OÖ 

Tourismusgesetz 

Mitglied 

•Freiwillige Erhöhung 

der Beitragsgruppen 

des Handels um 

100% (0,05% anstatt 

0,025 % vom 

Umsatz) 

• Urban Guide, der 

außergewöhnliche 

Adressen, abseits 

der eingetretenen 

Pfade in der Stadt 

aufzeigt 

(Gastronomie-

betriebe, Shops, 

Feste und 

Feierlichkeiten)  

 

•Verein zur 

Förderung der 

Geschäfte, 

Gastronomie-

betriebe in der 

Altstadt 

•Kooperation im 

Rahmen von 

Veranstaltungen  



Vendéglátás/Szállás és Turizmus 
Szervezetek 

Hotspots Wirtschaftskammer Tourismusverband Linz 

• Kooperation im Rahmen der Aktion 

„Urlaub in der Stadt“ 

• Culinary Art Festival 

• Alle Gastronomie- und Hotellerie 

betriebe sind nach dem 

Wirtschaftskammergesetz Mitglied 

• Lobby-Organisation gegenüber 

Politik und Verwaltung 

 

 

• Alle Gastronomie- und Hotelbetriebe 

sind nach dem OÖ Tourismusgesetz 

Mitglied 

• Hotellerie/Gastronomie: Abführung 

eines jährlichen Interessentenbeitrags 

laut Gesetz 

• Einhebung der Tourismusabgabe vom 

Gast (€ 2,00/Nacht/Gast) 



… akkor van értelme, ha az egész város és az egyes 

szolgáltatók számára egyaránt többletérték 

keletkezik 

 

…kooperációk kapcsolatrendszert és pénzügyi 

forrást kívánnak. 

 Organisationen  

 und Strukturen… 



Jó példák  
Akciók 

MUSEUM TOTAL 

9 múzeum a Linz Tourismus-al együttműködve 4 napos 

hosszú múzeumi hétvégére hívja a vendégeket 

 

 
 



Jó példák  
Akciók 

ZU GAST IN DEINER STADT 

 

Nyaralás, szabadság otthon 

 

Kulturális- és gasztroszolgáltatók, szállodások a Linz Tourismus 

koordinációjábaban összefogtak, hogy a helyi lakosságot bevonják a 

vendégforgalomba. Meglepetésprogramok, ugyanazt 

másként...életművészet 



Jó példák  
Gasztrókalandozás 

CULINARY ART-FESTIVAL 

Hotspots-hálózat gasztroszolgáltatói atipikus 
helyszíneken nyújtanak kulináris élvezeteket: 

• 5 fogásos vacsora az AEC Deep Space 
termében izgalmas 3D-animációk közepette 

• Az Ursulinen-templom tetején leveskanalazás 

• atipikus városnézés – meglepő sztoryk 



TOURISMUSKONFERENZ 

Tematikus évek 
2011 -2017 

Natur Technik&Archite

ktur 

Musik 

 

 

 

 

 



TOURISMUSKONFERENZ 

Tematikus évek 
2011 -2017 

Donau Donau Medienkunst Lebenskunst 

 

 

 

 

 



TOURISMUSKONFERENZ 

Linz.verändert, Magazin 
Das Medium des Tourismusverbandes Linz 

Magazin über interessante Themen, die zu Linz passen, Präsentation von 

Ausstellungen und Veranstaltungen, wie buchbaren Angeboten.  

Erscheinung: 3 x jährlich (März, Juli und November) 

Auflage: je 500.000 Stück, 100.000 Stk. Verteilung in Oberösterreich 

Vertrieb:  

• über Trägermedien im Raum von ca. 150 km ab Grenze Oberösterreich 

und je nach Thema Beilage in diversen Special Interest – Magazinen. 

• 600 Auflagestellen 

• 5.000 zusätzliche Abonnenten  

Online Blätterkatalog: www.linztourismus.at/magazin   

Kostenloser Abo-Service: www.linztourismus.at/magazinabo 
 

http://www.linztourismus.at/magazin
http://www.linztourismus.at/magazinabo


TOURISMUSKONFERENZ 

Kultur & Tourismus 

Online Ajánlatok 



Perspektívák -nem csak projektek léteznek –  

tartalomra is szükség van 

Egy várost gazdagítani! 

Why come to Linz? 

Why come into the city? 

A turizmusban dolgozók egyben érték-tolmácsok is. 
 



Mit mesélünk el otthon? 



 

Marke 
Linz 

+ Tematikus évek + UNESCO City of Media Arts 



Turizmusban dolgozók feladatai 

Klaszter képzés Érték-tolmácsolás  

összefüggéseket felismerni Storytelling – narratívákat találni 

Rankings – informatív előszelektálás Motiválás pszichológiája 

Témafelületeket képezni – pl: kortárs 

művészet, design, embernek 

maradni/életminőség 

Idegenvezetők képzése 



 Storytelling 

 Vom Aufzählen zum Erzählen   



Összefüggéseket 
feltárni 



Höhenrausch 
Pixel Hotel  

 informatív előszelekció 

 Rankings 



 felcsigázni 

 Vendéget 

• felfedezés örömét megadni, atipikus helyszínek, 

élmények 

• különösen átélhető élmények, nem látványosságok 

egymást követő meglátogatása 

• meglepetések 

• Reiseführer des Zufalls - könyvajánló 

• Tapas koncepció a gasztronómiában 

• Teasern – összangban a kulturális szolgáltatókkal 



• Ki vezényel, ki választja ki a darabot? 

• Linz példája: 

Impulzusadó EKF – intendáns 

• továbbvitele – Linz Tourizmus 

• Márka „Linz.verändert“ 2009 óta 

Gesamtsystem einer Stadt  
Tourismus – Kultur – Handel – Gastronomie - Bevölkerung 



Bild Orchester 





Schaurausch Höhenrausch 



Fontos, hogy a turizmus szervezőinek alakító és koordináló 

szerepük lehessen: 

• személyek elfogadása – értékteremtő és közvetítő, piacra vivő 

• professzionális végrehajtás profi turisztikai szervezet által 

• kiszámítható finanszírozási modell 

• politika szerepe – levetővé tenni, támogatni, de nem 

meghatározni  

• sokfajta kommunikációs csatornán tájékoztatni a szándékról...  

Konklúzió 



Linzer City Ring 



„Es hört doch jeder nur, was er versteht.“ 

„Was man nicht versteht, besitzt man nicht.“  
 

Johann Wolfgang von Goethe 



#kulturális projekt összetétele – 
órai gyakorlat 





#Sister City Liner- munkacím 



#köszönöm a figyelmet 
kb@good-deal.at 
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