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#tervezhetőség 3. 



#információ kincs 4. 



#információ kincs 

# T-MONA 2019 - Wien 



#információ kincs 

# T-MONA 

2018 - Wien 



#digitális turizmus index (DTI) 



#tematikus termékfejlesztés - ÖW 
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#termékfejlesztés - ÖW 



#hálózatok 
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#hálózatok - élménykártyák 
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#életművészet 
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#cirkadian ciklus 
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#vendégségben városodban 
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www.linz09.at 
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#neuromarketing 
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#Visitor Economy 2025  11. 







 
 
 

 
 
 
 
1 éves bottom up munka → gazdasági, társadalmi és környezeti 
fenntarthatóság  → jövőorientált indikátorrendszer 
 
paradigmaváltás → értékteremtés teljes vertikuma 
   
desztináció fogalmának átértékelése → minőségi élettér... 

 
 

12. #Mesterterv - PlanT 



LINZ.VERÄNDERT, 
TOURISMUS 
WWW.LINZTOURISMUS.AT  

 Viszlát Linzben – Auf Wiedershen in Linz 

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 

Szcene-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 a 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 

Hochschulen 

Festivals 

Museen 

Konzerte, 
Ausstellungen, 
Next Comic, 

CoFo Gewerbliche 
Konzertveranstalter 

Theater 

Konzerthäuser 
(Landestheater, 
Brucknerhaus, 

Theater Phoenix, 
Posthof etc.) 

 
Landeskultur-

direktion,  

Linz Kultur,  
Abteilung 

Wirtschaft und EU 
Stadt Linz 

BAROCK 
LIVE: 

Kirche, 
Chöre, 

Musikschulen, 
Hochschulen 


