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Magyarország új attrakciókkal a WTM-en
210 négyzetméteres közösségi standdal vett részt a World
Travel Marketen a Magyar Turizmus Zrt. A londoni WTMre új látványelemekkel gazdagított standdal, Magyarország új imázsfilmjével, új fejlesztésű alkalmazással készült a nemzeti turisztikai marketingszervezet.

A

világ vezető turisztikai szakmai rendezvénye idén 35.
alkalommal zajlott november 4. és 7. között a londoni
ExCeL stadionban. A mintegy 5000 kiállítót felvonultató seregszemle a világ minden tájáról érkező közel 48 ezer szakember –
döntéshozók, turisztikai szervezetek, szolgáltatók, a turisztikai
média, valamint a szakoktatás képviselői – találkozóhelye volt.
A Magyar Turizmus Zrt. által szervezett nemzeti standon hazánk is felvonultatta turisztikai kínálatát, idén 19 társkiállítóval
együtt mutatkozott be a szakma képviselőinek. A látogatók tekintetét a Duna-parti panorámát bemutató 3 dimenziós fotófal
irányította a megújult arculatú standra, ahol a gourmet sarokban látványkonyhával, bor-, pálinka- és ételkóstolóval népszerűsítették a magyar ízeket. Az érdeklődők tájékozódását új
termék- és régiós színkódok is segítették. Az alaposabb tájékoztatást szolgálta az a most először kipróbálható alkalmazás is, amely az MT Zrt. Magyarországot bemutató kiadványait
teszi naprakésszé és kézzelfoghatóvá. Mindezt az információs sarokban elhelyezett négy táblagépen is lehetett tesztelni. A WTM-en az alkalmazás Android változatának első verziója mutatkozott be, amelynek egyes részei kapcsolat nélküli
módban is használhatók. A galériával, videókkal, adatbázisból
származó szolgáltatásokkal, megosztással, RSS-hírfolyammal
egyaránt rendelkező teljes verzió, valamint az iOS és Windows
8 platformokon elérhető változat év végéig kerül az alkalmazás-boltokba, ahonnan ingyenesen letölthető lesz majd. A táblagépek egyúttal „virtuális standkatalógusként” is szolgálnak,
segítségükkel böngészhetők a kiállító turisztikai szolgáltatók
adatai is. A gépeken ismét elérhető továbbá a már ismert, turisztikai termékekre épülő memóriajáték és puzzle is.
Magyarország nagyszabású turisztikai megjelenésének alkalmából a WTM-en részt vettek a Magyar Turizmus Zrt. vezetői, Denéné Tóth Marianna vezérigazgató, Horváth Gergely turisztikai vezérigazgató-helyettes, Maráczi Gábor stratégiai- és
marketingigazgató, valamint Mező Ildikó, az MT Zrt. londoni
képviseletének vezetője, akik nemzetközi marketing- és médiaügynökségekkel, utazásszervezőkkel és más szakmai partnerekkel folytattak tárgyalásokat stratégiai marketing- és média-együttműködésekről. Tárgyalások folytak többek között a
kulturális turizmus, a bor- és gasztroturizmus témakörében is.
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, a magyar nemzeti standon hivatalos ünnepi fogadást tartottak a kiállítás első
napján, amelynek keretében a magyar szakma látta vendégül
a világ minden részéből érkező szakmai partnereit kötetlen beszélgetésre.
Ezen a kiállításon mutatták be először a nagyközönségnek a
hazánk stratégiai márkakommunikációjának szempontjából
mérföldkövet jelentő új Magyarország-imázsfilmet. A „Think
Hungary - More than expected” szlogennel arra kívánták felhívni a figyelmet, hogy Magyarország sokkal több, mint amire emlékeztek, amit sejtettek, amire számítottak. A film témái
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Magyarország kiemelt és a külföldiek számára legvonzóbb turisztikai termékei: Budapest, Balaton, konferencia- és egészségturizmus. Az alkotók arra törekedtek, hogy a hagyományos
gulyás-csárda-paprikás mellé más asszociációkat is társítsanak hazánkhoz, szem előtt tartva a fiatalabb korosztály számára vonzó szórakozási és kikapcsolódási lehetőségeket is. A londoni kiállításon részt vevő magyar turisztikai szolgáltatók is első
ízben tekinthették meg Magyarország új imázsfilmjét, melynek
fogadtatása döntően kedvező volt a körükben. Véleményük
szerint a hazánkat bemutató összeállítás segítségével sikerült a
trendeknek megfelelő, lendületes módon kommunikálni mindazt, amit Magyarország nyújtani tud a külföldieknek. (A villámfelmérésben részt vett válaszadók: Kovács Balázs értékesítési
és marketing vezérigazgató-helyettes, Danubius Hotels Group;
Jávorkai Péter ügyvezető igazgató, Premium Incoming; Balatoni Anna beutaztatási igazgató, OTP Travel Zrt.; Ézsiás Mónika
és Koroncz Eszter, értékesítési menedzserek, Hunguest Hotels
Zrt.; Flesch Tamás ügyvezető igazgató, Aktív Tours Kft.) A hazai
turisztikai szektor jeles képviselőinek tetszését egyértelműen
elnyerte az alkotás szokatlan vágástechnikája és modern képi
világa, többségük a filmhez írt dallal is elégedett. Egyetértettek abban is, hogy egy rövid imázsfilmben nem lehet mindent
bemutatni Magyarországról. Összességében a válaszadók úgy
vélték, hogy tartalmas, jól felépített szpot született, amely az
eleganciát és a fiatalos összképet szem előtt tartva egyúttal
tradícióinkat is megmutatja.
Az üzleti tárgyalások bonyolítása mellett Horváth Gergely, az
MT Zrt. turisztikai vezérigazgató-helyettese teltházas sajtótájékoztatót is tartott, amelynek témája a kulturális turizmus
volt. Ennek keretében Magyarország irigylésre méltó kulturális örökségére: világszínvonalú múzeumainkra, művészeti intézményeinkre és fesztiváljainkra hívta fel a figyelmet, amelyek az MT Zrt. következő évi nemzetközi kommunikációjának
kulcsfontosságú elemei lesznek. Tájékoztatójában kiemelt
hangsúlyt fektetett Budapest kulturális kínálatának új színfoltjaira: az újra megnyílt Zeneakadémiára, valamint a Szépművészeti Múzeum nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő,
Caravaggiotól Canalettóig című kiállítására, a megújuló Budapesti Tavaszi Fesztiválra, amelyek méltán emelik a világszínvonalú kulturális színterek közé a magyar fővárost. Mindezt az is
jelzi, hogy Budapest 2012 óta egyike a Hay Fesztivál rendezvényhelyszíneinek. Az eredetileg Nagy-Britanniából induló, ma
már világszerte több helyszínen tartott rendezvény a világ íróinak, zenészeinek, művészeinek ismert találkozóhelye.
Közelmúltbeli magyarországi élményeiről Martin Chilton, a The
Telegraph kulturális szerkesztője mesélt a sajtótájékoztató vendégelőadójaként. Hazánk kulturális kínálatára meglepetés koncert is ráhangolta az újságírókat: a London School of Music művészei Liszt Ferenc hegedűkvartettel lepték meg a közönséget.
Magyarország új imázsfilmjét a külföldi média képviselői is
megtekinthették a sajtótájékoztatón.
Visszajelzésük szerint a film modern képvilága, hangulata
és zenéje is elnyerte tetszésüket. Többen egyetértettek abban, hogy Magyarország esetében abszolút hiánypótló az új
imázsfilm, amely alkalmas arra, hogy újabb célcsoportokat és
a fiatalabb korosztályt is megszólítva, felkeltse az érdeklődést
az ország megújult turisztikai kínálata iránt.

Az Egyesült Királyság Magyarország ötödik legfontosabb
küldőpiaca. A KSH 2012. évi végleges statisztikai adatai szerint
a szigetország utazói 12,8%-kal több, összesen közel 608.112
vendégéjszakát töltöttek el kereskedelmi szálláshelyeinken, az
előző évhez képest.
A legfrissebb, 2013. január-augusztusi statisztikai adatok sze-

rint tovább növekedett a brit vendégéjszakák száma a magyarországi kereskedelmi szálláshelyeken. Több mint 21%-kal
több brit vendégéjszakát regisztráltak az idei év első 8 hónapjában, az előző év azonos időszakához képest.
Turizmus Bulletin 2013. november 6.

NÉHÁNY GYAKORLATI MEGLÁTÁS A RENDEZVÉNYEK TŰZBIZTONSÁGÁRÓL

Vajon hányszor vállalunk feleslegesen nagy
kockázatot úgy, hogy nem is tudunk róla?
„Bizonyára sokszor” – adhatjuk meg a lakonikus választ az
alcímben feltett kérdésre, de mit is tehetnénk mást. Mindig voltak és lesznek is olyan veszélyes helyzetek, amelyeket nem láthatunk előre, vagy ami talán annyira megszokott,
hogy fel sem tűnik akkor sem, ha közvetlenül szembe találkozunk vele. Valahogy így lehetett azokban az esetekben
is, amelyeket most szeretnék bemutatni, amelyek tényleg
olyan egyszerűen és hétköznapian
jelennek meg egy-egy rendezvény
rendszerében. Nem is gondolhatunk
másra, mint ez így szokott lenni, ez
így természetes...

Bernáth Mihály
biztonságszervező szakember,
Strong Safety Security Kft.

H

idegebbre forduló időben mindig felmerül a fűtés igénye a
rendezvények időtartamára ideiglenesen felállított építményekben. Közkedvelt megoldás a pébégáz palackkal működő térfűtő kandeláber (1. kép), viszont azt tudnunk kell, ennek a berendezésnek a beltéri alkalmazását a gyártók kifejezetten tiltják.
Bár csak kültéri használatra javasolt, a nagyobb belmagasságú
és alapterületű, de biztonságosan átszellőző fedett terek fűtése
fokozott felügyelet mellett megoldható vele, de igen veszélyes az
alkalmazása a kisméretű rendezvénysátrakban. A hősugárzást
elősegítő reflektor tányér jelentősen felmelegszik, megérintése égési sérüléssel is járhat, de gyújtásveszélyt is jelent. Ennek
megelőzése érdekében a gyártók elő is írják, hogy ennek a forró
reflektor tányérnak a mennyezettől, az oldalfaltól legalább mekkora távolságra kell lennie ahhoz, hogy tüzet ne okozzon. Ez a
távolság például a képen látható berendezés esetében a men�nyezettől számított 45 centiméter, az oldalfaltól 60 centiméter,
amelyet a kisméretű, berendezett rendezvénysátrak esetében
szinte lehetetlen biztonságosan megtartani.
A térfűtő kandeláber egy nyílt égésterű gáztüzelő berendezés,
ezért például ruhát vagy más gyúlékony anyagot ráakasztani, nekitámasztani, vagy 3 méteres körzetében belül tárolni nem szabad. Rendkívül érzékeny az aeroszolokra, így ha a közelében például hajlakkot, dezodort használnak, ezeknek a levegőbe kerülő
részecskéit képes lángra lobbantani. Azt pedig mindannyian tudjuk, hogy a színpadra lépő művészek, táncosok egy része számá-

ra mennyire nehéz megmagyarázni bizonyos, az öltözősátorban
betartandó biztonsági szabályokat, így mindenképpen célszerűbbnek tűnik itt más fűtőberendezés (pl. olajradiátor) használata.
Persze nemcsak az öltözősátorban, hanem a színpadon is lehet
fázni, joggal merül fel tehát, fűtsük a színpadot is valamilyen megoldással (2. kép). A léghevítő berendezések erre alkalmasak lehetnek – még akkor is, ha azok pébégáz palackkal üzemelnek
– de a biztonság érdekében esetükben is figyelni kell néhány
dologra. A léghevítő elhelyezésekor ügyeljünk arra, hogy a berendezés meleg részei és egyéb gyúlékony (szövet, papír, fa, stb.)
vagy hőre bomló (pl. a készülék vezetéke) anyag között legalább
2,5 m-es távolság legyen. Ha a berendezést ponyvák, sátorlapok
vagy egyéb takaróanyagok közelében használjuk, tanácsos irányukban tűzálló kiegészítő biztonsági elemeket felszerelni. Fontos szabály, hogy a berendezésbe bemenő vagy a berendezés
által kifújt levegőt tilos csatornázni, a levegő beszívó nyílást (azon
modellek esetében, amelyek ezt a megoldást alkalmazzák) pedig
nem tömítheti el semmi. A léghevítő vízszintes, stabil tűzálló felületen álljon. A berendezést alagsorban vagy pincehelyiségekben,
valamint olyan helyiségekben, amelyekben robbanásveszélyes
por, füst, gáz, üzemanyag, oldószer vagy festék van, használni
tilos.
Maga az a tény, hogy valamit gázpalackkal üzemeltetünk, ön-

1. Térfűtő kandeláber egy
6x3 méteres rendezvénysátor
belsejében

2. Színpad fűtésére
beállított léghevítő
berendezés
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magában nem jelent veszélyt, hiszen ha szabályosan használjuk, ezek az eszközök biztonságosak. De tudnunk kell azt, hogy a
gázpalackra a hőt nem szabad ráfújni, lehetőleg a légfúvó berendezés mögött helyezzük el legalább 30 centiméter távolságra és
más hőtermelő berendezéshez ne legyen 1,5 méternél közelebb.
A 2. képen látható színpadfűtési megoldás nem okozott közvetlen veszélyhelyzetet, mégis a biztonsági személyzetet irányító vagyonvédelmi vezető úgy megijedt tőle, hogy a rendezvényszervezőtől kikövetelte annak eltávolítását. „A villamos vezetékek
közelében veszélyes a gázpalackot tartani” – mondta mély meggyőződéssel. A konkrét helyzetben viszont éppen ez nem jelentett veszélyt, sőt meg merem kockáztatni, ezen a rendezvényen
ez volt az egyetlen pébégáz üzemű berendezés, amelyik kis jóindulattal – némi igazgatás után – egy tűzvédelmis tűréshatárán
belül maradhatott volna.
Ebben az évben több olyan rendezvényre került sor, ahol a főzőverseny kiemelt programként szerepelt (3. kép). Persze sehol
sem merült fel a rőzsegyűjtés, a tűzrakóhely kialakítása szépen,
kővel, hanem magától érthetően a résztvevők a főzőzsámolyos,
pébégázpalackos megoldásokat részesítették előnyben. Ez a
berendezés természetesen a vendéglátós közreműködők egyik
kedvenc eszköze is.
Valamilyen oknál fogva nálunk előszeretettel használják a pébégáz palackokat nyomáscsökkentő (reduktor) nélkül (4. kép), ami
valahol érthető is, hiszen csak így lehet például a kert másik végéből pörzsölni vele a malacot, meg olyan jópofa dübörgős hangja lesz az egész „aparátnak”. Csak hát bizonyos kockázatai is
vannak a dolognak. Emlékeztetni szeretnék arra, hogy a palackokban tárolt gáz nyomása csaknem mindig sokszorosan meghaladja a fogyasztó berendezés üzemi nyomásának nagyságát,
ezért ezt a nagy nyomást le kell csökkenteni. A gázelvétel következtében továbbá a palacknyomás is folyamatosan csökken, a
felhasználási nyomásnak pedig ennek ellenére lehetőleg egyenletes nagyságúnak kell lennie. Ennek biztosítása a reduktor (nyomáscsökkentő) feladata, amelynek emellett védelmi szerepe is
van, mint például egy esetleges lángvisszacsapás megakadályozása, vagy bármely idegen anyagnak a palackba kerülése.
Ha egy főzőversenyen, vagy a catering szolgáltatók részére megengedjük a reduktor nélküli pébégáz palackok használatát, a
vendégeinket igen magas kockázatnak tehetjük ki. Azt ugyanis
nem tudhatjuk például, hogy milyen állapotban vannak a tömlők,
milyen rejtett sérülései lehetnek, amely egy hírtelen nyomásnövekedés miatt – pl. kiborul a főzött étel, és részben vagy egészben eltömíti az égőfejet – tömlőrobbanást okozhat. A másik gond

3. Szabályosan szerelt főzőberendezések egy
főzőverseny helyszínén
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is inkább hidegebb időben jelentkezhet. A pébégáznak 60%-a
ugyanis butángáz, mely nem alkalmas a téli üzemeltetésre, mert
-0,5°C alatt cseppfolyós marad, és nem hajlandó kijönni a palackból. Tehát amikor a palackunk jeges, akkor abból már csak
a propán része távozik a gáznak. Ez a jelenség sajnos már 5-6
fokos levegőhőmérsékletnél is bekövetkezhet, hiszen a palackból kiáramló gáz hőelvonása miatt a palack mindig hidegebb,
mint a környező levegő. A palackban maradt butánt majd csak
magasabb külső hőmérséklet esetén tudjuk kinyerni. Ha emiatt
a gáznyomás csökken, és az égés sebessége gyorsabbá válik
a gáz áramlási sebességénél, megtörténhet, hogy a láng bejut a
palackba. De ugyanilyen veszéllyel jár, ha a türelmetlen szakács
a legrosszabb esetben nyílt lánggal kezdi melegíteni a palackot,
hogy távozásra serkentse a bennragadt gázmennyiségét. Nagy
a kockázata annak, hogy mindkét esetben a következő képen (5.
kép) látható állapot lesz az eredmény.
Befejezésképpen még egy gondolat a tűzvédelem egyik közismert és a szabadtéri rendezvények sokat emlegetett eszközéről,
a tűzoltó készülékekről. Az közismert már mindenki előtt, hogy
az 5000 m2-nél nagyobb rendezvények területéken nem elegendő az általános szabályok – tűzveszélyességi osztály, alapterület
nagysága – szerinti mennyiségű tűzoltó készülék készenlétben
tartása, hanem további készenlétben tartási kötelezettségeknek is eleget kell tenni. A színpadok, öltözők, raktárak védelmére
50 m2-enként 1 db, vendéglátó egységenként ugyancsak 1 db
meghatározott oltóképességű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani, és a készenlétben tartás helyét biztonsági jellel megjelölni. Azt állítottam az előbb, ez a szabály közismert, mégis a
színpadot, a nagy rendezvénysátrakat bérbeadó partnercégek, a
vendéglátóhelyek legnagyobb része egyszerűen nem hozza magával ezeket az eszközöket. Úgy kívánja átadni az építményeket
a rendezvényszervezőnek használatra, úgy kívánja a vendéglátóhelyet üzemeltetni, hogy ezt az alapvető feltételt nem teljesítik.
Márpedig egy haragosabb tekintetű tűzvédelmi hatósági ember
egy perc alatt képes megérkezni a rendezvényt megtiltó határozatával és nem fog meghatódni attól sem, hogy egyébként itt
remekül főznek. Persze a tűzvédelmiseknél mindig van néhány
eszköz, biztonsági jel, meg ez, az, amivel egy-két hiánypótlást el
lehet végezni, de hosszú távon ez nem lehet megoldás. Ha pedig mégis van valakinél saját tűzoltó készülék, az a legtöbbször
olyan állapotban van, mint a következő, 2013. októberében készült 6.képen látható.
Mindenképpen az a cél, hogy minden közreműködő hozza magával a saját biztonsági felszereléseit és ne a rendezvényszer-

4. Reduktor nélküli gázpalack egy másik rendezvényhelyszínen

5. Egy felrobbant pébégáz palack (a kép
illusztráció).

vezőre hárítson át mindenfajta biztonsági, készenlétben tartási
kötelezettséget. Ugyancsak rendezvényszervezői elvárás lehet a
felépítményekért felelős partnerektől az, hogy a nagysátrak, színpadok villámvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálatait elvégezzék, és ezek tanúsító dokumentumait a szervező részére átadják.
Persze, házon belül is vannak még megoldandó feladatok, mint
például a rendezvény előkészítéséért közvetlenül felelős menedzser és a biztonsági megbízott közötti kommunikáció. Egy kora
őszi zártkörű szabadtéri rendezvény tűzvédelmi előírását készítettem, többszöri közös helyszínbejárással, hatósági egyeztetésekkel, mégis egészen a rendezvény kezdetéig egy 1600 m2-es
nagysátorral egybe épített kb. 100 m2-es sátorról úgy tudtam
– és úgy is terveztem – hogy az majd a VIP vendégek elhelyezésére szolgál. A rendezvény reggelén kiderült, ez egy hatalmas konyha! Az ide telepített gázfőző berendezések pedig olyan
összhőmennyiségre voltak képesek, hogy hirtelen se közel, se
távol nem volt olyan oltókészülék, amelyet a terület védelmére ki
tudtunk volna helyezni. Nem is beszélek arról, hogy a folyamatos
konyhai üzemvitel érdekében az ellátó gépjárművek sem tudtak
máshol rakodni, mint a féltve őrzött menekítési útvonalaink egyikén. Nyilván mindenre volt megoldás, de ha tudunk előre erről a
„menet közbeni apró változásról”, néhány ősz hajszálat biztosan
megspóroltunk volna.

6. Egy régen lejárt
karbantartási idejű
tűzoltó készülék
egy technikai partnercég
munkahelyén
Összességében mégis azt gondolom, nagyon komoly biztonsági szemléletváltozás tanúi lehetünk, egyre több, egy-egy rendezvény természetes velejárójának tekintett biztonsági elem valósul
meg, válik elfogadottá, megszokottá a gyakorlatban, mint néhány
évvel korábban. És hiszem is, ez így helyes, így természetes.
Bernáth Mihály
biztonságszervező szakember,
Strong Safety Security Kft.

Minden reklámra elköltött 10 forint 47 forinttal
növeli a magyar gazdaság teljesítményét
A magyar reklámipar mérete 174 milliárd forint volt 2012-ben
a Magyar Reklámszövetség (MRSZ) becslése szerint. Ez a
reklámra elköltött összeg számos áttételen keresztül 820
milliárd forintot generált a magyar gazdaság számára.

A

kommunikációs iparág elmúlt években megfigyelhető trendje volt a reklámköltések csökkenése és átrendeződése. Ezt
a jelenséget olyan, széles körben ismert iparági változások is
indukálták, mint a csökkenő fogyasztás, a rövidtávú marketing
stratégiák, az innováció ütemének lassulása, a pesszimista iparági hangulat, valamint az iparág elismertségének hiánya.
A Magyar Reklámszövetség a PwC Magyarországot bízta meg azzal, hogy vizsgálja meg a kommunikációs iparág gazdasági teljesítményre gyakorolt hatását abból a célból, hogy az iparág elismertségét növelje. A kutatás eredményeként
leszögezhető, hogy a reklám és a reklámipar a
gazdaságot átszövő hajtóerő, amely gazdasági áttételeken keresztül a tényleges reklámköltésen túlmutató módon járul hozzá a magyar
gazdaság teljesítményéhez.
A reklámköltés növekedése pozitív hatással
van nem csak a kommunikációs iparágra, hanem a teljes magyar gazdaságra. Mind a hatás
nagysága, mind annak ereje meggyőzően bizonyítja, hogy a kommunikációs iparág, illetve
annak növekedése eredményesen segítheti az
ország gazdasági növekedését többek között
az innováció, a fogyasztás ösztönzése, valamint a foglalkoztatási hatások révén, így megkerülhetetlen motorja a magyar gazdaság fej-

lődésének. A reklám ezen felül nemcsak
a makrogazdaság (így az állam), valamint
a vállalatok számára, hanem a fogyasztók
számára is pozitív hatásokkal jár – nem csupán a gazdaság növekedéséből származó közvetett pozitív hatások, hanem a közvetlen, információátadó és versenyt generáló, valamint társadalmi
hatások révén is.
A kutatás egyértelműen alátámasztja az, hogy a reklám hatékonyan növeli az értekesítést, növeli a fogyasztói bizalmat, alacsonyabb árakat eredményez, innovációt, technikai fejlődést indukál,
segíti a hazai termékeket és szolgáltatásokat, pozitív társadalmi
hatást fejt ki.
A kutatás összefoglalója elérhető a http://www.slideshare.net/
reklamszovetseg/reklam-gazd-hatmrszpwc címen.

A PwC Magyarországról: A PWC Magyarország a világ 157 országában jelenlévő PwC hálózat tagja, több mint 184 ezer
szakértője minőségi könyvvizsgálati, adótanácsadási, tanácsadási és kutatási szolgáltatásokat nyújt szerte a világon.
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megnyílt a Bálna!

November 8-án megnyílt a Bálna, és három napon át zenével, tánccal, táncházzal, artistákkal és videomappinggel
fogadta a közönséget a Fesztiválközpont szervezésében.

A

fő attrakció azonban maga az épület volt. Most derült ki,
hogy a Kas Oosterhuis kigondolta épület belülről is elképesztő. Hogy mi az építészeti stílusa, irányzata? Maga a tervező non-standard építészetnek nevezi, és vitathatatlan, hogy
minden szempontból kilóg a sorból. Ha akarom pláza, ha akarom városi eseménytér, ha akarom, piaccsarnok, ha akarom,
kilátó. Esetleg szobor? Egyfajta terminál? Még lehetne sorolni… Kétségtelen, hogy a Bálna eszmei rokona a párizsi Eiffel-toronynak, a new yorki Szabadság-szobornak, a brüsszeli
Atomiumnak. Részint azért, mert sajátos perspektívát kínál az
oda belépőknek, részint pedig azért, mert emblematikus városképi elem. Az a bizonyos belső tér tényleg elképesztő, hiszen ahogy a Nap körüljárja az épületet, állandóan változnak
benne a fények, parádésak az átlátások, és a liftakna hátoldalán látható „telefirkált” krétafal is nagyon trendben van.
Azért az esemény igazi megnyitónak nem tekinthető. Még nagyon kevés üzlet és vendéglő nyitott meg, leszámítva a -1.
szinten lévő piacot (bio, deli, régiség), amelynek nagyobb része már rendeltetésszerűen működött, és az emeleti Új Budapest Galériát, amely mutatós kiállítással nyitott. A Budapesti merítés című válogatás igényes, kellőképpen provokatív, és
hihetetlenül gazdag képet ad a budapesti kortárs művészet
irányairól, gondolkodásmódjáról. Talán helyesebb lenne kapunyitásról beszélni. És mindenképpen pontosabb, ugyanis a kapunyitás egyértelmű üzenet. A Bálna körüli viták és hercehurcák elbizonytalanították a reménybeli bérlőket. A már egyszer
elhalasztott megnyitás után sokan kételkedtek benne, hogy
valaha is megnyílik. A nyitott kapuk azt üzenik: lehet jönni.
Az ebben a pillanatban még nem látható, milyen lesz a Bálna
shopmixe. Még azt sem könnyű prognosztizálni, hogy mi lesz
benne erősebb. Talán a vendéglátás, ugyanis a Bálna nyugati
oldalán ki lehet ülni a Duna partjára, és a kilátás pazar. De az
sem kizárt, hogy a Petőfi és a Szabadság híd közötti partszakaszon kikötő szállodahajók termináljaként erős lesz az idegenforgalmi/információs funkciója. (Különösen, ha tavaszra
tényleg megújul a Bálna mögötti Nehru part.)
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Joggal feltételezhetjük, hogy a Bálna fejében lévő gigantikus
eseményterem rendezvények helyszíneként szolgál majd,
amire szükség is lenne. És amit a Bálna ki is tudna szolgálni,
hiszen ebben a térben ezernél több embert lehet fogadni és
még ültetve is legalább négyszáz főt. Nem beszélve a hozzá
tartozó szerviz terekről. Ezt a használatot támogatja a kétszintes mélygarázs is. De az sem kizárt, hogy az ezer négyzetméteres emeleti terem – ahol most a Budapest Makettet
állították fel – kulturális feladatokat lásson el, hiszen kulturális események, vásárok, kiállítások megrendezésére alkalmas
lenne. Azt beszélik, hogy a Bálna fejében az event hall december 20. után már helyt tud adni különféle rendezvényeknek. (Egy szilveszteri bulit nagyon el tudnék benne képzelni
dunai kilátással, falatka tűzijátékkal, fényjátékkal, pezsgővel
körítve.)
Hogy aztán mikorra telik meg a Bálna gyomra tartalommal, értékkel, élettel? Egyelőre nehéz lenne megmondani. Da ha már
a kapuk nyitva állnak, semmi nem reménytelen.
BÁLNA A BÁLNÁBAN
A volt közraktárak két épületét a nagyszabású üveg-acél
konstrukcióval összekapcsoló Duna-parti épület makettjét az

Fotó: hg.hu – Duong Li Eszter

avatóünnepség keretében helyezte el Finta Sándor főépítész,
azon a fából készült Budapest maketten, amely önmagában
véve is ritka látványosság.
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Mélyrepülésben a cégajándékozási piac
(REKLÁMAJÁNDÉKOS PIACKUTATÁS 2013.)
Az év végi rendezvények, karácsonyi partik gyakori kísérője a céges
ajándékozás, amelyben az idén
tovább csökkennek és főleg kisebb összegűek a megrendelések,
ugyanakkor az ajándékozásban érdekelt vállalatok 84%-a szívesen
fogad ajánlatot ajándékos cégek,
borászatok és italkereskedések részéről. Továbbra is a hagyományos
termékek dominálnak: bor, pálinka, logózott iroda- és írószerek, nyomtatványok, naptárak, CD-k, édesség, csokoládé, bonbon – és ritka az egyedi
vagy luxuscikkre vonatkozó ajánlatkérés. A PROMO DATA
Piackutató immár tizenkettedik évben készítette el országos felmérését, 2.300 nagyvállalat ajándék-beszerzési felelősét meginterjúvolva.

beszerzését, tavaly és az idén is már csak egyötödük. A cégek
nagy része egyáltalán nem költ ilyen célra, s még a nagy nemzetközi vállalatok is mind gyakrabban jótékonysági célra fordítják
az ajándékozásra szánt, a korábbinál sokkal kisebb összeget.
A PROMO DATA Kft. az elmúlt évtizedben évente több mint
3000 interjút készített a legnagyobb árbevételű cégek körében
főleg a 300 milliónál nagyobb árbevételű vállalatokat megkérdezve. Az ajándékozás már a válság előtti években is kezdett áttolódni a kisebb összegű költések felé, és 2008-ban, majd utána ez a tendencia még jobban felerősödött. 40-50%-uk akkor
és most is 100-500 ezer Ft között vásárolt ilyen termékeket, de
míg 2004-ben 42%-uk vett félmilliónál többért, addig 2007-ben
25%-uk, 2009-ben 15-, tavaly 12 és az idén 11%-uk. Ugyanígy
nőtt a 100 ezer alatti vásárlás: a 2004-es 16%-ról 2007-ben 32re, 2009-ben 37-re, tavaly 47 és az idén 45%-ra.
A 2008 őszén kitört nemzetközi válság egyből rányomta hatását az év végi ajándékozásra, s később ez évről évre folytatódott. Mint eddig is, a telemarketinges felméréssel megkeresett vállalatokból külön választották a pozitív választ adókat,
amelyek az előző évben rendeltek karácsonykor vagy más alint Szentirmay László ügyvezető elmondta, ahogy más
kalommal, illetve amelyek érdeklődők, s szívesen fogadnak
ágazatokban, úgy a cégajándékozási piac szereplői is reilyen ajánlatot: ők az „érdemi” cégek. A válság előtti években
ménytelenül várják a még távolinak tűnő fellendülést, és egyedi
a nagyvállalatok több mint fele volt így érintve az ajándékoajánlatokkal, cégre és névre szóló ajándékok szállításával igyezásban, ez 42%-ra esett vissza. A konkrét karácsonyi ajánkeznek meggyőzni potenciális partnereiket. A nagyvállalatok
dékozást régebben a nagyvállalatok 40%-a, majd harmada,
azonban további nadrágszíj-megszorító lépésekkel vannak elaz utóbbi években már csak ötöde jelezte. Egyéb időszakban
foglalva, s ebbe bizony elsők között tartoznak bele a ritkább és
régebben 35-40% rendelt (ritkábban hetente, gyakrabban hacsökkenő összegű ajándékok is. A válság előtti utolsó „békeévvonta, vagy akár csak évente), ez később visszaesett 25 majd
ben” még a meginterjúvolt cégek fele jelezte valamilyen ajándék
15%-ra, bár mostanában ez
némileg növekszik, és ezt
Nagyvállalati reklámajándékos kutatások 2004-2013.
megerősítették
ajándékos
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2004
cégek
vezetői
is
az utóbbi
Érdemi interjú (érintett az ajándékozásban)
980
1472
1473
1355
1279
1417
1682
1631
hónapokban
végzett
cégre
   Összes interjú %-ában
42%
46%
47%
45%
43%
46%
50%
51%
szabott
kutatásaink
során.
Karácsonykor rendel (cég)
443.
623.
758.
883.
700.
981.
1587.
1269.
A rendelt termékeket tekintve
   Megkérdezettek %-ában
19%
20%
24%
29%
24%
32%
47%
40%
visszaesett a hagyományos
   Érdemi interjúk %-ában
45%
42%
52%
65%
55%
77%
69%
78%
iroda- és írószerek aránya az
Mit rendeltek előző évben:
egy évtizeddel ezelőtti 41%37%
40%
41%
40%
36%
32%
37%
30%
   ital, bor
ról 27%-ra. Az elmúlt évek   iroda- és írószerek
27%
29%
25%
27%
31%
32%
28%
41%
ben 40% körül vezetnek a
   édesség
15%
13%
13%
9,1%
8,6%
7,9%
3,7%
2,6%
borok és egyéb italok: igaz
   nyomtatvány, naptár, CD
13%
12%
14%
15%
15%
13%
13%
9,7%
tíz éve még sokkal több visz   divatcikk, elektronikai- és sportcikk
6,2%
5,9%
5,2%
7,7%
7,6%
12%
15%
13%
kit, konyakot vásároltak, az
   exkluzív és luxuscikk
1,2%
0,6%
1,5%
1,4%
1,3%
3,0%
5,2%
3,4%
utóbbi években helyettük –
Mennyiért rendeltek:
legalább olyan drága – minő112
187
250
168
121
195
219
117
   < 100 ezer(cég)
ségi pálinkát. Gyorsan nőtt
      < 100 e (aki mondta %-ában)
45%
47%
49%
29%
37%
31%
32%
16%
az édességek, csokoládé,
   100-500 ezer (cég)
109
166
219
294
157
339
299
302
bonbon, marcipán különle      100–500 e (aki mondta %-ában)
44%
41%
42%
51%
48%
53%
43%
42%
gességek válság előtti 3-4%   500 e – 1 m (cég)
20
35
27
69
29
69
93
177
os aránya, s ma már 15%-ot
      500 e–1 m (aki mondta %-ában)
8,1%
8,7%
5,2%
12%
8,9%
11%
13%
25%
tesz ki. Nem igazán változott
   > 1 millió (cég)
8
14
20
45
20
36
83
120
a naptárak, más nyomtatvá      > 1 mó (aki mondta %-ában)
3,2%
3,5%
3,9%
7,8%
6,1%
5,6%
12%
17%
nyok, CD-k részesedése: s
Ajánlatot fogad (cég)
818.
1258. 1134.
980.
989.
1056. 1307.
968.
ma is 10-13%-ot tesz ki. A
   Fogad (érdemiek %-ában)
84%
86%
77%
72%
77%
75%
78%
59%
PROMO DATA 2004–2013.
divatcikkek, pólók, baseball
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sapkák, sportcikkeké viszont jelentősen csökkent: 13-15%-ról
5-6%-ra. Az exkluzív és luxuscikkek aránya a régebbi 3-5%-ról
visszaesett 1-2%-ra.
Az idén meginterjúvolt cégek a 300 millió forint éves árbevételnél nagyobb vállalkozások 15%-át teszik ki, vagyis jól jellemzik
a nagyvállalati szegmenst. Az idén is a megkeresettek közel fele
volt budapesti (39%) vagy pest-megyei (11%). 90%-uk adta meg
e-mail címét és 85%-uk honlapját is.
A PROMO DATA ügyvezetője hangsúlyozta: a felmérésből kitűnt, hogy szívesen fogad konkrét ajánlatot több mint 800 cég,
vagyis az “érdemiek” 84%-a (illetve az összes megkérdezettek
36%-a) - ez egy évtizede még csak 60 % volt, de gyorsan nőtt
70-80%-ra. Az ajánlatot elutasítók közül a legtöbben azt mondták, hogy “állandó kapcsolatuk van”, már megoldották, illetve
“kaptak már elég katalógust”, vagy éppen “saját termékeiket
ajándékozzák”, illetve sokan a külföldi anyacégtől kénytelenek
beszerezni a reklámajándékot.
Szentirmay László elmondta: a céges ajándékozásban egyre
csökken a postai levélreklám, hiszen nagyon drága lett a nyomda és a posta, bár a nagyobb vállalkozások még mindig hatalmas összegeket költenek drága katalógusra, ugyanakkor egyre
több cég kizárólag honlapján ajánlja széles termékválasztékát.
Ez nemcsak olcsóbb és gyorsabb, hanem az e-mailben elhelyezett linkekkel valóban könnyen be lehet mutatni a széles termékválasztékot, akár egy internetes áruházat is. Mind gyakoribbak az e-mail kampányok, de ezek többsége sajnos amatőr
spamelésben merül ki. Vannak, akik havonta, pár cég hetente
küld hírlevelet, van, aki egyes termékeire külön is, s nem csoda,
ha őket az informatikusok gyorsan tiltólistára helyezik. Sokan
fantáziátlan felsorolást küldenek, mások viszont szép, de nagyméretű fotókat helyeznek el a levélben, s csodálkoznak, hogy
e-mailjeik nagy része visszapattan a néha 1-2 MB-os méret mi-

att, amelyeket a szerverek már nem engednek be a levelezőrendszerbe. De a legfőbb probléma még a jól szerkesztett, profi
levelekkel is az, hogy nem perszonalizálják őket, így 80-90%-uk
azonnal olvasatlanul megy a virtuális kukába. A megszemélyesített levelet viszont a reklámfelelős akkor is megkapja, ha a központi címre megy, hiszen az informatikus vagy titkárnő azonnal
továbbítja, hogy ő döntse el, fontos-e ez neki...
A PROMO DATA 5100 céget tartalmazó reklámajándékos adatbázisában nemcsak az idei, hanem a korábbi évek érdemi cégei is szerepelnek, hiszen minden évben csak olyan vállalatokat interjúvolnak meg, amelyek nincsenek benne a korábbi
pozitív válaszolók között. Minden cég reklámajándék felelőse
perszonalizált levelet kapott, megköszönve az együttműködést,
s ismét felajánlva a leiratkozás lehetőségét, amivel alig több mint
egy tucat cég élt, őket rögtön törölték is. Így az adatbázis alapján közel 4.000 vállalat ajándék felelősének lehet perszonalizált
ajánlatot, hírlevelet küldeni.
Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy az egyoldalú e-mail kampány
helyett/mellett sokkal hatékonyabb az érdeklődő cégek telefonos megkeresése, a tárgyalás-előkészítés, a lead generation.
Érdemes ilyen kampányt profi call centerrel elvégeztetni, hiszen
nagyon időigényes lehet többszáz érdeklődő cég megkeresése.
A PROMO DATA kiképzett operátorai egy körülbelül 180 ezer
forintba kerülő 500 interjús szűrő kampány során általában 3050 személyes vagy telefonos tárgyalást generálnak, s további
300-350-en e-mailben érdeklődnek a megbízó termékei iránt,
így ez a leghatékonyabb ügyfél-akvizíciós módszer. S ebből bőven megtérül a kampány ára.
(További részleteket, mintát, statisztikát lehet kérni a
mail@promo-data.hu címen vagy az
1/235-0317-es számon.)

Az olasz lány új ruhája
Új arculattal és saját rendezvényteremmel ünnepli fennállásának 15. évfordulóját a 90-es években a szakmába
berobbanó RagazzArt rendezvényszervező ügynökség.

A

Szabó Hédi által vezetett RagazzArt kreatív
ügynökség megújított logóval, elegáns weboldala
bemutatásával,
facebook
profillal, valamint saját eseményhelyszíne megnyitásával köszöntötte vendégeit a
nem rég a 15. születésnapi
rendezvényén. A jubileumi
év alkalmából friss köntösbe öltöztetett ügynökség a
tőle megszokott színvonallal, és a csapatra jellemző
módon, kirobbanó hangulatban ünnepelt. A meghívott vendégek kreatív és sport játékok között ismerkedhettek
meg az ügynökség kis létszámú rendezvényekre biztosított új
helyszínével.
Sokan merész húzásnak tartották, mégis napjainkra Szabó

Hédi az ország egyik legsikeresebb rendezvényszervező ügynökségét indította útjára 1998-ban. „Bár a másfél évtizedes
történet nem mindig volt tündérmese, de úgy gondolom, hogy
megérte minden egyes pillanata, hiszen a több ezer rendezvényen több mint százezer
embernek csaltunk mosolyt
az arcára.” – idézi fel a mögöttük álló időszakot az
ügynökség tulajdonosa, aki
mind a mai napig operatívan
részt vesz a csapat munkájában. „Hivatásunk a szórakoztatás, ötleteket adunk,
élményt gyártunk és kivitelezünk, így feladatunk, hogy
mi magunk is időről időre új
köntösbe öltözzünk” – tette hozzá a vezető az új arculat megalkotása kapcsán.
Szabó Hédi az ügynökségi munka mellett 4 éve a MARESZ elnökségi tagjaként vezeti
a szervezet rendezvényügynökségi tagozatát, valamint aktív
szerepet vállal az oktatási bizottság munkájában, tudását oktatóként adja át a jövő marketinges szakembereinek.
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Hírek a szakmai szövetségek életéből
Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége
EFFIE 2013 – 48 KAMPÁNY KAPOTT DÍJAT
13 Arany, 13 Ezüst és 22 Bronz EFFIE-vel ünnepelte a magyar reklámszakma a hatékonyság Oscar-díjának is nevezett EFFIE 12. hazai megmérettetését az ünnepélyes Díjátadó Gálaesten október 22-én este.
A 12. magyarországi EFFIE-gálán a leghatékonyabb kampánynak kijáró platina díjat ez alkalommal is a Hosszútávú hatékonyság kategória egyik nyertes kampánya kapta, a tavalyi évhez hasonlóan. Ez alkalommal a fődíjas az Antenna Hungária
megbízásából készült Mindig TV Extra márka piaci bevezetése és felépítése lett, a platina elismerést a megbízó mellett az
ACG-nek és a Well Reklámügynökségnek adták át.
A közel 120 neves marketingkommunikációs szakemberből álló
zsűri 81 pályaművet juttatott a döntőbe, közülük 48 kampány alkotói, azaz a megbízók és a reklám-, ill. médiaügynökségek kaptak díjat. A legtöbb díjazott a Nem tartós fogyasztási cikk-élelmiszer (6), Ital (6), Társadalmi célú kommunikáció (6), Szolgáltatás
(5), Bevezető kampány (5), Hosszútávú hatékonyság (4) és Image
(4) kategóriákban döntőbe jutott kampányok közül került ki.
A legtöbb díjat az ACG gyűjtötte be (9), az OMD szintén 9

díjnak örülhetett, a DDB pályázóként és társügynökségként ös�szesen 6 díjat vehetett át. A MEC
5, a Café Communication, a Human Dialog, a Mindshare és a White Rabbit 3-3, míg a PHD,
a Carat, a MediaCom, a Panmedia, valamint a Team Red és
a Mito 2-2 díjjal térhetett haza. Arany EFFIE díjat nyert továbbá a Young&Rubicam, a Wunderman, a HPS Experience, a
DRAFTFCB és a Human Telex csapata.
Az EFFIE-díj a marketingkommunikációs iparág egyik legkiemelkedőbb megmérettetése világszerte. Az egyetlen olyan
szakmai elismerés, amely a kommunikáció valódi célját, az
eredményességet, az üzleti sikert díjazza. Az EFFIE alappillérei az objektivitás, a függetlenség és a transzparencia.
A hazai EFFIE-t a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége (MAKSZ) és az idén 75 éves Reklám Világszövetség (IAA) Magyar Tagozata közösen szervezi, az idei volt a
12.alkalom. A díjat 1968-ban az Amerikai Marketing Szövetség
alapította New Yorkban. Jelenleg több mint 40 országban rendezik meg világszerte.

Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége
Budapest turizmusának problémái
Négy szakmai szervezet, a Magyar Utazásszervezők és
Utazásközvetítők Szövetsége (MUISZ), a Magyar Beutaztatók Szövetsége (MABEUSZ), a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NIT Hungary) és a Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége (MISZ) filmvetítéssel
egybekötött prezentáción mutatta be a főváros illetékeseinek a problémákat és javaslatokat,melyek Budapest turizmusát nehezítik.

Budapest turizmusának problémái
n A turisták érkezéstől elutazásukig a következőkben felsorolt
problémákkal szembesülnek Budapesten. A felsorolás nem
jelenti a fontossági sorrendet. Tisztában vagyunk azzal, hogy
nem valamennyi kérdés tartozik a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe, de a teljesség kedvéért soroljuk fel a témákat, bízva abban, hogy a Főváros módot talál megoldásukra.
n A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkező vendégek a városba vezető igen csúnya útvonalon azonnal szembesülnek
a hajléktalanság problémájával, az utat szegélyező erdőben
sátrak, bódék és hatalmas mennyiségű szemét látható.
n A Keleti pályaudvarra érkező vendéget a kb. 20 éve feltúrt Baross tér nyomasztó képe fogadja.
n A személyautóval érkezőket folyamatosan is zaklatják a hajléktalanok az útkereszteződéseknél, forgalmi lámpáknál.
n A városban sétáló, gyalogosan közlekedő turista a Kossuth
Lajos utcán végighaladva évek óta üresen álló üzletek, koszos
kirakatok látványával találkozik. Sokfelé – még a Világörökség
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részét képező Andrássy úton is – omladozó vakolatú, feketére koszolódott házak
rontják a városképet.
n A z információs táblák nem átgondoltak, össze-vissza kerültek kihelyezésre, és igazából nem vezetnek sehová. Hol magyarul, hol angolul igyekeznek tájékoztatni. Más nagy turistaforgalmú európai városban a táblák kétnyelvűek (saját nyelv
és angol) és következetesen végigvezetik a látogatót a jelzett
célpontig. A hátralévő távolság feltüntetése is hasznos lenne.
n Nagyon kevés nyilvános WC van a városban, a meglévők egy
része nem működik.
n A legfrekventáltabb helyeken (pl. Hősök tere, Budai Vár) nem
egyszer illegális árusok rohanják meg a turistacsoportokat,
giccses souvenireket, terítőket, pulóvereket kínálva.
n A legnagyobb probléma azonban a turistabuszok közlekedésével, parkolásával van.
n Budapesten a mai napig nem létezik kijelölt, védett városnéző
útvonal, pedig ezzel nem csak a turistabuszok közlekedése,
de esetleges rövid távú megállásuk, várakozásuk is megoldhatóvá válna.
n A szakma számtalanszor javasolta, hogy a turistabuszok a
frekventált városnéző útvonalakon használhassák az autóbusz-sávokat; ez enyhítené például a Rákóczi út-Kossuth Lajos utca forgalomtorlódásait, úgy hogy a tömegközlekedést
alapvetően nem akadályozná. A turisták kevesebb időt töltenének a dugóban várakozva, a járművek kevésbé szennyeznék a környezetet, és a személygépkocsi-forgalom is felgyorsulna. Az ígéretek megvoltak, a megvalósulás várat magára…

Hírek a szakmai szövetségek életéből
n Sajnos ma számos frekventált turisztikai célállomáson megoldatlan, és kaotikus a turistákat szállító autóbuszok várakozása, parkolása. A Citadella környezetében az autóbuszos közlekedés már balesetveszélyes, de nehézkes és megoldatlan a
Várnegyed, a és a Bazilika megközelítése, ahol augusztusban
lakossági tiltakozásra, egyik napról a másikra, alternatíva nélkül szűnt meg az autóbusz-megállóhely.
n A Parlamenthez érkezőket ma a legkulturálatlanabb körülmények fogadják, nincs kialakított fedett hely a fogadásukra és a
belépésre várakozásuk idejére. Félő, hogy a látogatóközpont
elkészültével, és az új Kossuth tér átadásával itt sem lesz elegendő parkolóhely a látogatókat szállító autóbuszok számára.
n A z utóbbi években egyre nő a dunai hajókkal érkező turisták
száma. A hajóval érkező és azon lakó vendégeknek a magyar
utazási irodák számos szárazföldi programot szerveznek (pl.
budapesti városnézés, környékbeli kirándulások, múzeumlátogatások, éttermek, zenés szórakozóhelyek meglátogatása,
stb.).. A hajós turisták színvonalas kiszolgálása a turisztika
preferált területe, azonban a Belgrád rakparti Nemzetközi Hajóállomáson rendkívül kaotikusak az állapotok. Az I. kerületi
Dunapartról 2012-ben az ottani önkormányzat megtiltotta a
nemzetközi hajójáratok kikötését, azóta torlódik a forgalom a
pesti oldalon. A torlódást fokozza, hogy ez a rakparti szakasz
az egyetlen jelenlegi alternatíva a Március 15. téren megszüntetett autóbusz-parkolóhelyek kiváltására.
n A buszok közlekedésével és elsősorban a parkolásával kapcsolatban múlhatatlanul szükséges sürgős megoldásokat találni, mert félő, hogy a Magyarországra folyamatosan utaztató
külföldi utazásszervezők elpártolnak fővárosunktól, egyszerűen törlik Budapestet kínálatukból. Feltétlenül szükséges,
hogy átépítések, fejlesztések, egész városrészek korszerűsítése előtt gondoljanak a turizmus szempontjaira is – az eddigiekben ez sajnos nem volt jellemző. A szakma feltétlen
szükségét érzi annak, hogy a BKK, a főváros és a kerületek,
illetve a turizmusban érdekelt szakmai szervezetek részvételével jöjjön létre egy olyan turisztikai munkacsoport, amely a
turisztikai szempontból fontos városrészek átépítése, felújítása előtt a turizmus szempontjából is megvizsgálná a terveket,

a tervezésnél figyelembe venné a turizmus és az autóbuszos
személyszállítás szempontjait, és még időben biztosítaná az
átépítések idejére a turisztikai szolgáltatások zavartalanságát. Pl. a belváros, a Kossuth tér tervezésekor senki nem konzultált a turisztikai szakmával.
n Feltétlenül meg kell említeni azt is, hogy a vasúti pályaudvaroknál nincs megállási lehetőség a különjárati buszok számára, a főváros területén nincs kijelölt induló-érkező parkoló a kiutazó csoportok utasfelvételére, számos szálloda előtt nincs
megállási lehetőség, és teljes egészében hiányt szenved a főváros a turistabuszok hosszabb parkolását biztosító, kulturált,
infrastruktúrával ellátott, biztonságos éjszakai parkolókban is.
n Budapest az ország fő turisztikai vonzereje, itt működik a magyarországi utazási irodák több mint fele, a szállodák kétharmada, itt van a legtöbb 5 csillagos szálloda, itt dolgozik mintegy 500 idegenvezető és az az országba látogató külföldiek
mintegy háromnegyede megfordul egy vagy több napra a fővárosban. Legalább ennyire fontos, hogy az ország turisztikai
bevételeinek mintegy háromnegyede, azaz kb. 1000 milliárd
forint Budapesten realizálódik.
n A turizmus jövedelemteremtő szempontjai sem elhanyagolhatóak, hiszen a szorosan vett turisztikai szakmán kívül számtalan kereskedő és egyéb szolgáltató vállalkozás él közvetve,
vagy közvetlenül a turizmusból. Ugyanakkor a város nemzetközi megítélése jelenleg sajnos meglehetősen negatív, elsősorban a fent említett problémák miatt.
Szakértőink mindenkor szíves rendelkezésükre állnak a lehetséges megoldások megtalálásában. Mindannyiunk érdeke, hogy a
negatívumok kiküszöbölése érdekében sürgős és hatékony intézkedések történjenek, mielőtt még nem késő és nem csökken
drasztikusan a Budapestre érkező turisták száma.
Ehhez ajánlanak együttműködést a szakmai érdekvédelmi szervezetek:
Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége (MUISZ)
Magyarországi Beutaztatók Szövetsége (MABEUSZ)
Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NIT Hungary)
Magyarországi Idegenvezetők Szövetsége (MISZ)

Az európai PCO szövetség vezetői
Malaga felé veszik az irányt
Az EFAPCO-t alkotó nemzeti egyesületek képviselői, elfogadták az OPC (a kongresszusszervezők spanyol szervezete) és
Malaga város meghívását, hogy ebben az elegáns és nyüzsgő
dél-spanyolországi városban tartsák meg VI. Kongresszusukat
és Közgyűlésüket 2014. január 17-18 között.
Luisa Ahrens Teixeira, az EFAPCO elnöke szerint: „A kétnaposra tervezett intenzív plenáris és workshop szekciókat az
EFAPCO és az OPC szoros együttműködésben szervezi. Bíznak benne, hogy a közös munka eredménye vonzónak bizonyul majd a szövetség mind a 14 nemzeti tagjának és számos
PCO vesz majd részt a kongresszuson. A meghívottak között
szerepelnek a nem tag országok PCO vezetői is, hogy lássák
és tapasztalják, milyen előnyökkel járna, ha létrehoznák saját
szövetségüket és a dinamikusan fejlődő európai hálózatunk
részévé válnának.
A kongresszus első napjának fő témája a “Smart Congresses,

in Smart Cities by
Smart PCOs”, ami
a Smart Cities koncepcióval ismerteti meg a résztvevőket. A második napon az
EFAPCO „European Observatory - The voice of PCO-s” projektjéről hallhatjuk a legfrissebb információkat.
A kongresszus különlegessége lesz az EFAPCO MALAGA
KONGRESSZUSI DÍJ. A díjra azok az innovatív elképzelésekkel
és megoldásokkal rendelkező PCO-k, városok, üzleti vállalkozások, egyetemek, kutató központok, állami vagy civil szervezetek vagy konzorciumok pályázhatnak, amelyek rendelkeznek
innovatív „SMART” elképzelésekkel és megoldásokkal.
Részletes információ a kongresszusról:
www.efapcomalaga2014.org
http://www.efapco.eu
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moree a kulisszák mögött

A

A Moree márka stílusos
és magas minőségű
német termékeket jelent.

fé ny bútor

Moree olyan embereknek tervez és gyárt magas minőségi színvonalú, jellegzetes fénybútorokat, illetve világító
berendezési tárgyakat, akik értékelik a modern városi és érzéki
életformát. Az egyszerű formák szeretetéből és a fény hatások
vonzerejéből merítik a designerek és a fejlesztők újra és újra
az ötleteiket, hogy kifejező enteriőrt és fényforrást alkossanak.
Különösen a briliáns és energiatakarékos LED technológiával,
lenyűgöző hangulat teremthető egy nappaliban, egy kertben
vagy éttermekben és bárokban.
Az elvárt és igényes minőség elérése érdekében, választotta a gyártás helyszínéül a Moree Németországot. A design,
a fejlesztés és a gyártás főként német partnerekkel folytatott
együttműködés során valósul meg. Ez biztosítja a kiváló minőségű megmunkálást és a hosszú élettartamú terméket, továbbá lehetőséget biztosít, az aktuális kollekcióból egyedi vevői
igények kielégítésére.

Moree prémium rendezvény bútor
A Moree-nak gyönyörű formájú, rendkívül komfortos
és meglepő tulajdonságokkal rendelkező asztalai, bárpultja, ülőkéi és térdekorációi vannak. A Moree rendezvény kollekciója a PRO-professzionális széria része. Vezeték NÉLKÜL.
A bútorok megvilágítása a többszínű LED technológia alkalmazásával történik, az ehhez szükséges energiát, pedig újratölthető akkumulátorok biztosítják, garantálva ezáltal egy rendezvényen, akár 24 órán keresztül a kábelmentes működést. A fény
vezérlésével, azaz a bútorok színeinek beállításával, színprogramok írásával a lehetőségek tárháza szinte korlátlan, ezáltal
lehető téve az individuális dekorációs igények kielégítését. Ha
esetleg a forma, szín és funkció által kínált lehetőségek nem
elegendőek, fóliákkal és printekkel a teljesen egyedi megjelenés garantálható.
A Moree termékek megismerése, vásárlása céljából kérjük,
látogassa meg a www.fenybutor.hu vagy a www.moree.hu
weblapot, bérléssel kapcsolatos igénye esetén pedig várjuk
szeretettel a www.design4rent.hu weblapon!

Tanácsadás & Kapcsolat
Tel.:
Sales:
E-mail:
WEB:
HOTLINE:

+36.1.451.33.53, +36.1.481.01.60
+36.30.681.64.09
info@design4rent.hu
www.design4rent.hu
+36.30.868.23.09
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Rendezvény magazin nemzetközi híreinek
szerkesztője és online felülete

Pinterest, avagy nemzetközi
inspirációs aranybánya
Az internet kifogyhatatlan inspirációs forrás. Ha egy témában elakadtál, esetleg már az indulásnál szükséged van
kezdő lökésre, vagy csupán a megfelelő hangulatba szeretnél kerülni, segítségül hívhatod a netet. Ha tudod mit és
hogyan keress, a világhálón szinte mindenre megtalálod a
megfelelő választ. …sőt annak ellenkezőjét is. Ezt eddig is
tudtuk, eddig semmi újdonság.
Ugye mindenki számára ismerős, amikor csak úgy böngészget
a világhálón és rábukkan egy-egy érdekes tartalomra. …múltkor
pont ezt kerestem…, de jó ötlet…, … kár, hogy nem előbb akadtam rá erre a fotóra…, stb.
Régebben sokunknak saját spéci módszere volt arra, hogyan

merhetjük ízlését, legtitkosabb vágyait, legértékesebb gondolatait, hobbiját, életét és munkáját. Tudjuk milyen hajat, szempillát,
sminket, táskát, csatot, ruhát, cipőt, motort, kutyát, lovat, nappalit, esküvőt szeretne. Tudjuk hova utazna, azt is kivel. Megismerjük ízlését a művészetek, divat, ételek és italok tekintetében.
Ha jó sokáig nézegetjük egy személy boardjait egy idő után úgy
érezzük, régi ismerősünk elméjének mélyén barangolunk.
… aztán rájöttünk, hogy munkánkban is remekül használható. Márkák és vállalkozások elkezdték tudatosan használni a
Pinterestet. A felület, mint egy klasszikus közösségi oldal, kitűnően alkalmas a vállalkozás, vagy márka személyiségének a
közvetítésére, információ átadására, újdonságok közlésére és
bemutatására. Amitől igazán működik ez az egész, az a vizualitás. A Pinterest kizárólag vizuális tartalmakkal operál. Fotók,
képek, rajzok, videók és hangok… semmi más.
Remek eszköz azok kezében is, akik nem szeretnének mást,

Izgalmas színpadi megoldások Heather Mcclure-től:
http://www.pinterest.com/DesignShopGirl/
s-t-a-g-e-d-e-s-i-g-n

Christina Leigh Events nevű vállalkozás rengeteg boardja
közül talán az event design témakörben összeállított
válogatás az egyik legérdekesebb:
http://www.pinterest.com/ChristinaLeigh/event-inspiration

Íme egy komolyabb gyűjtemény
kiállítási standokon agyalók számára:
http://www.pinterest.com/designatash/exhibition-design

Gusztusos csomagolás design:
http://www.pinterest.com/miagrphx/packaging-design

Fantasztikus vendégasztal design megoldások:
http://www.pinterest.com/pwgsfl/centerpieces

Egy kis event design külföldről:
http://www.pinterest.com/lcmasterson/not-us-but-great

gyűjtse, rendszerezze és hívja elő az inspirációs szuperfegyverének lövedékeit, melyek napról napra sokasodva végül átláthatatlan felépítésű word dokumentumokban, excell táblákban,
vagy a böngészők könyvjelzőiben elraktározva várták, hogy felhasználójuk a megfelelő „vad” elejtéséhez betöltse őket fegyverébe és tüzeljen…
Amennyire emlékszem, elég nehéz volt ezeket az inspiráció
skulókat pont ott, pont akkor előkapni és betölteni, amikor az
szükséges volt.
… és megszületett a Pinterest. Eredetileg, unatkozó háziasszonyok és kislányok használták arra, amire legjobban használható: álomesküvőjük leggyönyörűbb ruháihoz, dekorációjához, vágyott ajándékaihoz gyűjtöttek ötleteket. Aztán gyorsan kiderült,
az eszköz remekül alkalmazható a hétköznapi élet gyakorlatilag
összes területén. Néhány órányi „pinelgetést” követően bárkiről
tökéletes jellemzés készíthető Pinterest boardjai alapján. Megis-
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csak inspirációt, ötleteket gyűjteni (nem összekeverendő az egy
az egyben történő másolással és lopással!) Az új ötletek valójában mindig korábbi gondolatok újra fogalmazásával, azok
más megvilágításba helyezésével alakulnak ki és az ilyen kreatív
munkához szükség van az inspirációra. ..ebben nyújt felülmúlhatatlan segítséget ez a felület.
Tegyük fel, hogy marketing kommunikációval, azon belül rendezvények szervezésével foglalkozunk. …és elérkezett a karácsony. Számodra nem most, novemberben kezdődik ez az
időszak, hanem jó esetben már augusztusban. Odakint tombol
a 40 fok árnyékban, te meg lehunyod a szemed, hóesést képzelsz, csengettyűket, díszes dobozokat, csillagszórót és nagyon
finom karácsonyi ételeket, italokat.
… aztán megszólal a „…MAIS BITTE”, ha jó esetben mindez a
Balaton partján történik ..azonban legtöbbünkkel egy 3×3as levegőtlen szobácskában, este 10 után esnek meg a fentiek.

nemzetközi hírek
… és itt jön a Pinterest. Szeretném tudni, hogy melyek az idei év
karácsonyának slágerei? Milyen őrült karácsonyfa díszítési megoldásokat találtak ki mások? Hogyan nézzen ki a vendégasztal,
vagy a színpad a 21. században? Melyek a legfontosabb trendek a
vendéglátásban? Különleges ültetési módra van szükségünk, vagy
rendhagyó ételkínálásra? Ajándék ötletek céges évzárókra? …vagy
csak egy frappáns gondolatot keresünk a prezentációnk elejére?
Mindent megtalálsz egy helyen. Olyan ez az egész, mint egy
zegzugos palota, melynek egyik ajtaja egy olyan szobába nyílik,
melynek ezer más ajtaja nyílik ezer más, érdekesebbnél érdekesebb, kizárólag hasznos holmikat rejtő szobára. …pont, mint ha
a világháló esszenciájának birtokosai lennénk.
Hogyan érdemes elindulni? A legegyszerűbb talán, hogy elkezdesz követni olyan személyeket , vagy vállalkozásokat, melyeknek sokat adsz a véleményére, mondanivalójukat képes vagy
magadévá tenni. A fentiekben összeszedtünk nektek néhány
külföldi, illetve hazai szakmai board-ot, melyeket érdemes akár
napi szinten is figyelemmel kísérni és kimazsolázni a nekünk
leginkább tetsző megoldásokat.
Érdemes kipróbálni, de vigyázat, függőséget okoz!

…és különleges karácsonyi és egyéb rendezvényes ötletek itthonról,
a New Edge boardjairól: http://www.pinterest.com/newedge01/christmasblizzard

www.eventmanagerblog.com

Japán
az első felfújható koncert helyszín
Japán designerek megalkották az első – ahogy ők nevezik –
mobil koncert termet.

A felfújható zenei helyszín Arata Isozak, Yasuhisa Toyota, a
Kajimoto Ügynökség és a Britt-Indiai szobrász Amish Kapoor
együttműködésének eredményeképpen jött létre. Elsőként a
Lucerne Fesztiválon (http://ark-nova.com/en/matsushima) került leleplezésre szeptember
végén.
A találmány nem csak művészi és zenei érdekeket
szolgál, de válasz a 2011-es
cunami okozta károkra is.

USA
Hírek New Yorkból
‚Men’s Health’ Urbanatahlon
Október 26-án a Men’s Health a legnagyobb „urbanathlon”
rendezvényét szervezte New York-ban. 3500 atléta birkózott
meg az akadálypályával,
amely ötletesen használt
városi „akadályokat” állított. A 10 mérföldes távon
a viszonylag hagyományos
kihívások mellett a résztvevőknek sárga taxikon kellett
átugrálni, és hálóval ellátott
iskolabuszon felmászni.
Ízek Franciaországból
A President Butter szeptember végi bemutatóján az „Ízek Franciaországból” kampány részeként, a cég elhozta a francia ízeket
egészen a new york-i Bryant
Park-ig. Egy szabályozható hőmérsékletű felfújható
„dómban” két művész vajból
vájta ki az Eiffel Torony replikáját a járókelők nem kis érdeklődését vonzva.
bizbash.com

San Fransisco: RobotMapping
Ez történik, ha a robot technikát ötvözzük
a 3D-s grafikai mapping technikával és
egy színésszel, aki tökéletes harmoniában
dolgozik együtt a gépekkel. Megszületik a
„The Box” névre hallgató forradalmi kisfilm, amely mostanra elérte a több, mint 2
és fél milliós letöltési számot.
A kisfilmet egy San Fransico-i design és
tervező cég a Bot&Dolly készítette és bizonyosan forradalmasítja a színházi előadásokat. Az alkotók
„művészi kinyilatkoztatásnak és technikai demonstrációnak” nevezik egyben, amely felfedi és felfedezi a digitális teret a mozgó
felületre történő speciális vetítési technikával.
www.youtube.com: The Creators Project: Box
Az műalkotás receptje: egy színész, két projektor, két 2D monitor
és 3 ipari robot (egy a kamerának, amely felvette). A robotokat
természetesen egy egyedi integrált software irányította.
www.botndolly.com/box

www.thelineofbestfit.com
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Hírek a hazai rendezvényszervezés világából
Az EVENTER.HU szerkesztésében
PROMO DATA

XI. Business Travel Show

Turisztikai sikerpropaganda

A korábbiaknál kisebb érdeklődés mellett tartották meg október 1-2-án a Hungexpo vásárközpontjában az idei (XI.) Business Travel Show-t, az üzleti utazók, a céges utaztatók, a vállalati tanácskozások, tréningek és továbbképzések szervezőinek
kiállítását és workshopját. A Business Traveller Hungary kiadója, a Turizmus Kft. és a Hungexpo rendezvényén közel félszáz
kiállító – szálloda, utazási iroda, rendezvényhelyszín, vendéglátóhely, konferencia- és rendezvényszervező cég, programgazda várta a vállalati és szakmai érdeklődőket. A rendezvény újdonsága volt, hogy teljes mértékben a B2B találkozókra épített
és három workshopból állt. Az első napon 20 ország 50 külföldi
szakmai meghívottjai – „hosted buyer”-jei – érkeztek az eseményre, s egyeztetett időpontokban közvetlen tárgyalásokat
folytattak a szolgáltatókkal. Másnap a hazai szakmai érdeklődőket fogadták, majd egy szakmai konferenciát tartottak. Ezen
a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgató-helyettese, Horváth Gergely idézte az ICCA statisztikáit, miszerint egyre csökken a konferenciák résztvevőinek száma. Elmondta, a hazai MICE piacon
a korábbiaknál több, 461 nemzetközi konferenciát regisztráltak,
de hozzátette, hogy szélesebb körű lett a mintavétel. Márta István a Zsolnay Örökségkezelő Kft. igazgatója beszélt a Zsolnay
Kulturális Negyed, a Kodály Központ, a Művészetek és Irodalom Háza, a Pécsi Galéria és a világörökségi helyszínek – kínálta üzleti turisztikai lehetőségekről, hogy tavaly összesen több
mint kétezer eseményt tartottak 380 ezer látogatóval.
(Turizmus Panoráma, Eventer tudósítás)

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Magyar Turizmus
Zrt. közös sajtótájékoztatóján hangsúlyozták, hogy „túl van
a nehezén a turisztikai ágazat, a KSH most közzétett adatai
alapján nemcsak a vendégek és a vendégéjszakák számában
regisztráltak növekedést, hanem a szállásdíj-bevétel is növekedett az év első hét hónapjában”. Horváth Viktória a minisztérium turizmusért felelős helyettes államtitkára az idei szezont
értékelve kijelentette, hogy minden lényeges mutató növekedést jelez a tavalyi év azonos időszakához képest, ami azért
is nagy eredmény, mert már 2012 is rekordév volt. Hét hónap
alatt 4,85 millió vendég 12,49 millió vendégéjszakáért 91 milliárd forintot fizetett ki a magyarországi kereskedelmi szálláshelyeken. A vendégek száma 6, a vendégéjszakáké 5,3, a szállásdíj-bevételek csaknem 10 százalékkal emelkedtek. Különösen
a belföldi vendégforgalom élénkülése (+4,5, illetve +3,4 százalék) örvendetes, s ez igazolja a SZÉP-kártyához fűzött várakozásokat, hiszen a belföldi szállásdíj-bevétel több mint ötöde már a 866 ezer SZÉP-kártyának volt köszönhető. Horváth
Gergely, az MT Zrt. turisztikai vezérigazgató-helyettese szerint
is bizakodásra adnak okot a kedvező mutatók: az ágazat már
2011-ben elérte a válság előtti szintet, de a növekedést akkor
több negatív tényező is hátráltatta, mint a kapacitásbővülés,
az iparági infláció és az alacsony átlagárak. A tavalyi rekordévben döntően még a külföldi beutazások húzták az iparágat,
idén viszont elindult a belföldi vendégforgalom növekedése is.

(Magyar Nemzet / MTI)

KSH és STR statisztika a turizmusról

Megújult a Zeneakadémia

Az idén folytatódik a MICE részarányának szűkülése, másrészt
a kereslet növekedése az olcsóbb szállodák irányába, s a 3*-os
hotelek foglaltsága – főleg a fővárosban – javult, csakúgy mint a
REVPAR mutatók. A KSH adatai szerint 2013 első hét hónapjában a hazai szállodákban összesen 9.546 ezer vendégéjszakát
töltöttek el a vendégek, ami 5,7 %-kal több a múlt évinél. (A 42
%-ot kitevő belföldi vendégéjszakák száma 4,6 %-kal nőtt.) Az
átlagos kihasználtság 2,1 %-kal nagyobb: 47,3 % volt. A bruttó REVPAR 7.168 Ft lett (az 5*-oknál 19.312 Ft, a 4*-oknál 8.545
Ft és a 3*-osoknál 4.806 Ft. A szobák száma 59.409, 32 %-uk
Budapesten és 22 %-uk a Balatonon található. A csak nyári időszakban üzemeltett szállodákra jellemző, hogy kevésbé vesznek
részt a minősítésben, ezért a nyári hónapokban megnő a balatoni – s egyéb üdülő területeken – a nem minősített szállodák aránya. A magyarországi szállodák összes bruttó árbevétele 146,9
milliárd Ft, bruttó szoba árbevétele 81,6 milliárd Ft. Az idei összes
árbevétel 23,6 %-kal, a bruttó szoba árbevétel 20 %-kal múlja
felül az 5 évvel korábbi 2008 évi bevételeket, igaz, ezen 5 év alatt
a szállodai szobaszám 12 %-kal, az infláció pedig 25 %-kal nőtt.
Az új STR riport szerint 31 európai város között szobafoglaltságban London (80,9%), Párizs és Edinburgh áll az élen, nettó
szobaárban Párizs (262,2 – REVPAR 206,4 €), Genf és Zürich.
Budapest szállodái szobafoglaltságban 63 %-kal a 25., nettó
átlag szobaárban (65,8 €) a 29.
(Turizmus Panoráma)

13 milliárd forintból, 90 %-ban EU forrásból történő egy évtizedes felújítás után átadták a Zeneakadémia gyönyörűen megújult épületét. Orbán Viktor hangoztatta, hogy az intézmény újra méltóvá vált 202 éve született névadója, Liszt
Ferenc nevéhez. Jelen volt Solti György özvegye és Eduárd
kenti herceg is. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere kiemelte elődje, Hiller István szerepét, majd hozzátette:
a felújítás része annak a stratégiának, amelynek célja, hogy
Budapest a zene egyik világvárosa legyen. Ennek érdekében
megújul az Erkel Színház, a Pesti Vigadó, a koncerteknek is
helyet adó Mátyás-templom, és állami támogatással valósult
meg nemrégiben a Budapest Music Center is. Így hamarosan esténként nyolcezer ember vehet részt hangversenyen
Budapesten. Batta András, a Zeneművészeti Egyetem rektora, aki az egységes komolyzenei koncepció kialakításáért
és végrehajtásának koordinálásáért felelős kormánybiztos is,
a megnyitót megelőző sajtótájékoztatón kiemelte: az épület
helyreállításakor az eredeti, 1907-es állapot rekonstrukciója volt a cél, emellett azonban a legmodernebb technika és
több kamarakoncertekre is alkalmas terem segíti a jövőben
az egyetem munkáját. A Zeneakadémia egyben exkluzív rendezvényhelyszín is, s máris több elegáns rendezvényt tartottak az épületben, s nem véletlenül választotta közgyűlése
helyszínéül a MUISZ is. 
(Világgazdaság)
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hazai hírek
Megnyílt az Erkel Színház
Több mint hatéves és kétmilliárd forintos felújítás után átadták Közép-Európa legnagyobb, 1.850 fős színházát. A meglehetősen mostoha állapotba került, népoperának szánt
épület alig kerülte el a bontást, míg végül teljesen állami finanszírozásból renoválták. A több mint százéves épületet a
névadó Erkel Ferenc születésnapján, november 7-én adták
át, ami ezentúl az operajátszás napja lesz. Ókovács Szilveszter főigazgató kiemelte, hogy évadonként kétszáz estén át
az Operaház jegyárainak harmadáért-negyedéért az ottanival azonos színvonalon élvezheti az előadásokat a közönség.
Főként a fiatalokra és a nagycsaládosokra számítanak itt, diákoknak indították például az OperaKaland nevű projektet.
Hat és fél éve azért zárták be a lerobbant állapotú Erkel Színházat, mert lehetetlenség volt megtölteni és az állami támogatás is egyre kisebb lett.
(Népszabadság)

A Várkert Bazár felújítása
Az áprilisi választásokra átadják a közel három évtizedig bezárt Várkert Bazárt. Az egykori budapesti Ifi Park életveszélyessé vált épületegyüttesét 8,9 milliárd forint EU forrásból
renoválják. Mint L. Simon László a budai Várnegyed felújításáért felelős új kormánybiztos kiemelte: az épület homlokzati
rekonstrukciója és a restaurátori munkák szinte teljesen elkészültek, csakúgy a két palotaépület tetőszerkezete is, már a
tetők lemezfedése és a homlokzati bádogozási munkák zajlanak. A belső vakolás lezárása után megkezdődtek a festési
munkálatok és folytatódnak a szerkezeti kőműves munkák,
amelyeket hidegburkolás és a terrazzo burkolatok elkészítése követ.
A déli bazársor és rámpa mögött zajlik a mélygarázs és a
multifunkcionális rendezvénytér szerkezetének építése. Befejeződött az egykori Ybl-átjáró régészeti feltárása, amely
az Öntőház-udvar és a neoreneszánsz kert összekötésére
szolgál majd, ezzel párhuzamosan pedig megkezdték a keleti felvezető útra tervezett mozgólépcső kialakítását. A reneszánsz kert elkészítése nincs benne az első ütemben, így azt
csak a nyáron tudják átadni.
(Mixonline / MTI)

Több mint százezren
a Csabai Kolbászfesztiválon
Rekordok dőltek a 17. békéscsabai fesztiválon: az október
24-27. közötti rendezvényen még nem voltak ennyien, s 500
csapat mintegy 3.000 résztvevővel töltötte a kolbászt. Voltak egyetemistákból, középiskolásokból és általános iskolásokból, valamint nyugdíjasokból összeállt csapatok is. A
verseny zsűrije nehezen tudott dönteni a beadott 110 kolbászból. A környező országokon kívül Lengyelországból,
sőt Thaiföldről, Afrikából és Ausztráliából érkezett csapatok
is versengtek, ez utóbbi például nagy sikert aratott a kenguru-kolbásszal, amit azért egy kis sertésszalonnával lazítottak, s persze magyar pirospaprikával fűszereztek. De volt
szilvás, áfonyás és thai ízesítésű különlegesség is. Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter például Vantara Gyulával,
helyi polgármesterrel közösen készítette el a hungarikummá
nyilvánított csabai kolbászt. Az idén már harmadszor töltöttkáposzta-főző verseny is volt, amelyre 50 csapat nevezett be. Volt családi nap és rendkívül sok kulturális program is neves zenekarok és előadóművészek föllépésével.

A csabai fesztiválhoz kapcsolódó Élelmiszeripari Kiállításon
és Vásáron mintegy 150 hazai és határon túli kiállító mutatta
be gasztronómiai termékeit.
(MTI, Új Ász)

A Fesztiválszövetség közgyűlése
– győri városmarketinggel
Október 24-25-én rendezték Győrben a Magyar Fesztivál Szövetség őszi közgyűlését. Megvitatták a szövetség tevékenységét és a Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Programot,
illetve a fesztiválokhoz kapcsolódó országos kérdéseket, így
szó volt a Nemzeti Kulturális Alap helyzetéről is. Márta István
elnök kifejtette, a szövetség évente két közgyűlést és hozzá
kapcsolódóan több szakmai programot, konferenciát szervez,
de ez az első eset, hogy egy városi meghívás nem csak a protokolláris keretek között marad. Rámutatott: Győr az utóbbi
évek turisztikai fejlesztéseinek köszönhetően jelentős, egyre növekvő fesztiválturizmusra tett szert. Simon Róbert Balázs alpolgármester kiemelte, a város országos hírű fesztiválokkal várja az érdeklődőket, mint a Győrkőcfesztivál, a Bor,
Borlovag és Gasztronómiai Fesztivál, a Magyar Hagyományok
Fesztiválja, a Barokk Esküvő, a nyár nyitó és nyárzáró koncertek, az Öt Templom Fesztivál, vagy éppen a Győri Könyvszalon. Hozzátette: 2012-ben kétszer annyi vendégéjszakát
töltöttek el az ide látogatók, mint 4 évvel azelőtt, s a város bekerült az ország 10 leglátogatottabb települése közé.

(Orientpress, Győrplussz.hu)

Így lazítunk céges bulikon
Egy 130 hotelt felölelő felmérés szerint a céges csapatépítő tréningek 93%-án fogyasztanak több-kevesebb alkoholt a
résztvevők, s a válaszadók több mint harmada úgy véli, szinte mindig iszogatással végződnek az ilyen rendezvények. A
KonferenciaHotelek.hu által készített nem reprezentatív felmérés megállapította: a vállalati rendezvények központi eleme az evés-ivás, és a megkérdezett szállodatulajdonosok
közül a legtöbben eleve gasztronómiai és italkóstoltató programokat ajánlanak a csapatépítőkre. Megemlítették ugyanakkor, hogy egyre többen próbálnak kitörni ebből a körből,
és például egészségmegőrző csomagokat, bio- és vegetáriánus menüsorokat kínálnak az érdeklődőknek. A Szallas.
hu csoporthoz tartozó portál felmérése szerint e csapatépítő tréningek döntő többsége szolid megmozdulás, és egyáltalán nem vagy csak nagyon ritkán okoztak kárt a résztvevők. Mintegy 40 %-uk említett meg emlékezetes esetet:
leggyakrabban megsérült, összetört bútorokról, vörösborral
lelocsolt szőnyegről számoltak be, de volt olyan is, hogy a
céges rendezvény után több mint 600 000 forintért kellett felújítani az éttermet. A felmérés szerint az átlagos csapatépítő
tréning 2 napos, az általában péntekre tervezett program és
az esti buli után csak egy éjszakát töltenek a résztvevők egy
szállodában. A legnépszerűbb célpontok a Budapesttől egy
óra alatt elérhető helyszínek, illetve a vízparti vagy wellness
szolgáltatást kínáló hotelek. A felmérésben részt vevő szállodák mintegy 40 százalékánál van lehetőség a közelben vízi
sportokra a csapatépítő program részeként. E rendezvényeket általában tavasztól őszig szervezik, télen inkább a több
napos budapesti tanfolyamok gyakoribbak. A leadott átlagos
foglalások átlagosan 55 főre szóltak, mintegy félmillió forint
értékben.
(Tőzsdefórum)
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Projektzáró ünnepség Bükfürdőn
2013. szeptember 19-én ünnepélyes keretek között zárult
le a Danubius Health Spa Resort Bük családbarát szolgáltatásfejlesztési projektje, amelyre meghívást kaptak a
Danubius management, a helyi és megyei sajtó képviselői
mellett a fejlesztésben közreműködő szervezetek, tervező, kivitelező, pályázati tanácsadó cégek (Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., ZAEV, Forma Tervező és Fővállalkozó Zrt.) vezetői.

K

atz Péter szállodaigazgató ünnepi beszédében büszkén
jelentette be, hogy a 2012. októberében indult fejlesztési
projekt az Új Széchenyi terv keretében, az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 108 227 625 Ft támogatással sikeresen befejeződött. Közel 1 éves építkezés, nehéz, nem mindig vendégbarát
időszak van a szálloda mögött, amelynek legnagyobb kihívását az jelentette, hogy a felújítást és építkezést egy magas foglaltsággal üzemelő házban kellett lebonyolítani. A fejlesztés
érintette a ház szinte minden területét, a kertet, a
földszintet, a –1. szintet és
az első emeletet is.
A szálloda épületegyüttese egy új épületszárnnyal
bővült. A 203 nm-es gyermek medencetér két kisebb élmény és pancsoló medencével, továbbá
vizesblokkkal, közlekedőtérrel és elkülönített 145
nm-es felnőtt pihenőtérrel
új dimenziókat nyit a gyermekekkel érkező családok pihenésében.
A legszerencsésebb módon, a szülők látótávolságához igazodva – a gyermek élményfürdő közelében biztonságos gyermekjátszótér is kialakításra került. A korábbi kerti

pavilon áthelyezésre került, felújítva és vizesblokkal kiegészítve
találta meg funkcióját a szállodai kert épülettől távolabb eső
zöld területein. A vendégek körében nagyon kedvelt minigolf pálya is megújult. Új helyét a kert hátsó
részében találta meg, a
korábbinál több pályával.
A családbarát szolgáltatásfejlesztés nemcsak
külső, de belső tereket
is érintett. A földszinten kialakításra került új
sóbarlang és az új helyre
költöztetett elektroterápiás kezelő helyiségek harmonikusan illeszkednek a
szálloda spa egységeihez.
A szálloda –1 szintjén, a
korábbi Viking éjszakai
bár és Wasa söröző egységek átalakítása nyomán gyermek és
kamasz játéktermek kerültek kialakításra 193 m2 területen, sőt
a népszerű bowling pályák is új köntösbe öltöztek.
A legapróbb gyermekek különleges igényeire is figyel a szálloda. Számukra az 1. emelet egyik korábbi rendezvénytermét (69 m2) varázsoltuk át gyermekbarát játszószobává, míg
ugyanitt új 86 m2-es rendezvényterem kialakítására is lehetőség nyílt az irodák földszintre, a recepció mögötti területre történő átköltöztetésével.
Katz Péter köszönetét fejezte ki a tervező és kivitelező cégeknek az igényes, minőségi munkájukért, valamint a szálloda
minden munkatársának kitartásáért és elkötelezettségéért. Az
ünnepség az új szolgáltatások megtekintésével és állófogadással zárult a jelenlévő 25 meghívott vendég részére.
Danubius Health Spa Resort Bük****
Bükfürdő, Európa út 1.,
Telefon: +36-94-889-400 ,
Email: buk.reservation@danubiushotels.com
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Pihenés ajándékba.
Szállodai pihenés karácsonyra
Danubius Utalvánnyal.
Ajándékozzon szeretteinek 2 éjszakás, 2 főre szóló
kikapcsolódást büféreggelivel, félpanzióval vagy all
inclusive ellátással a Danubius budapesti és vidéki
szállodáiban!

Telefon: (1) 1 888 8200, Email: info@danubiushotels.com

danubiushotels.hu
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Hotel Lycium**** Debrecen
a sikeres rendezvény
minőségi alkotóelemei

A Hotel Lycium**** belvárosi üzleti és konferenciaszálloda, amely a Kölcsey Központ épületegyüttesében található Debrecen főtere és a Református Nagytemplom szomszédságában.

A

szálloda – amely a Hotelstars Union minősítési rendszer
alapján 4 csillagos besorolást szerzett és Magyar Turizmus Minőségi Díjjal is rendelkezik – a Gault & Millau Étteremkalauz Magyarország legjobb szállodáiról készített idei összeállítása alapján a kelet-magyarországi TOP 10 tagja lett.
Annak köszönhetően, hogy a szálloda a Kölcsey Központ
komplexumában kapott helyet és a városközpontban helyezkedik el, széleskörű szolgáltatási palettával áll partnerei, vendégei rendelkezésére: 17 rendezvényterem, akár 1500 fős rendezvények számára, kitűnő technikai háttér, minden igényt
kielégítő szállodai szobák, tradicionális és új irányzatokat is
felvonultató gasztronómia, exkluzív lehetőségek (lenyűgöző
kilátást nyújtó tetőterasz, tematikus estek), közel 400 m2-es
wellnessrészleg, drink bár, Kölcsey Art Kávézó, parkolási lehetőség a komplexum fedett mélygarázsában.
A szálloda vezetősége az üzleti vendégek igényeit kielégítő
szolgáltatások folyamatos fejlesztését tűzte ki elsődleges céljaként. Ezen minőségi fejlesztések lehetővé teszik, hogy a prémium kategóriájú vendégek elismerését is elnyerje a szálloda. A
közelmúltban megtörtént a hotel teljes és magas terheltséget is
elbíró wifi lefedettségének kiépítése, megújult a business center, valamint magasabb felszereltségű superior szobákat alakítottak ki. A gyermekjátszó berendezése, a szaunaprogramok
és a masszázsszolgáltatás elindítása pedig lehetővé teszi,
hogy az üzleti vendégek idővel szabadidős vendégként térje-

nek vissza családjukkal a szállodába. Jelentős változás, hogy
a Hotel Lycium**** felhasználóbarát, optimalizált, megújuló
weboldalán az angol, német és orosz nyelvek mellett ezentúl
román nyelven is elérhető lesz a hotel szolgáltatáskínálata.
Ez év őszétől a Lyciumban új kávélappal, valamint könnyű ételeket kínáló bár menüvel és szobaszerviz étlappal kedveskednek a vendégeknek. A gasztronómia más területén is újítások
várhatóak a jövőben.
Világbajnok chef főz a Hotel Lycium**** Debrecen-ben
2013. november 4-től Breitenbach Rezső a Hotel Lycium****
Átrium éttermének újonnan kinevezett chef-je. Az új chef jövőbeni feladata lesz a 4 csillagos üzleti szálloda konyhai kínálata
mellett a Kölcsey Konferencia Központban szervezett 50-1500
fős rendezvények, konferenciák teljes catering igényének biztosítása is. Az olimpiai ezüstéremmel és világbajnoki címmel is
rendelkező új chef fiatal kora ellenére máris gazdag és eredményes szakmai életutat tudhat magáénak.
A Hotel Lycium**** idei év végi céges party ajánlata exkluzív
Zsindelyes pálinkabemutató sarkot tartalmaz ingyenes kóstolási lehetőséggel, valamint minden 10. vendég részvétele a
rendezvényen ingyenes. A szálloda adventi csomagajánlata
kellemes kikapcsolódást ígér a főtéri Karácsonyi vásár közvetlen szomszédságában. A karácsonyi és szilveszteri csomagajánlatok már az új chef által megálmodott különleges ünnepi
menüjével csábítják a vendégeket.
Hotel Lycium****
4026 Debrecen, Hunyadi u. 1–3.
Telefon: +36 (52) 506-600 Fax: +36 (52) 506-601
Web: www.hotellycium.hu
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Elegancia, nyugalom, kikapcsolódás
Az MTA Üdülési Központ üdülői földrajzilag két régióban, a Mátra és Cserehát-hegységben, illetve a Balaton parton várják pihenésre, kikapcsolódásra a különleges helyszíneket kedvelő vendéget.

A

z üdülők között található éves nyitva tartású hegyvidéki
befogadására alkalmas konferenciaterem, valamint 18 fős
üdülő (Mátraháza és Mátrafüred, szezonálisan üzemelő
könyvtárszoba áll rendelkezésre.
vízparti üdülő (Balatonalmádi, Siófok, Balatonvilágos), valamint
A kedvező klimatikus adottságok, a csendes, erdei környezet
speciális adottságokkal bíró kastélyépület (Erdőtarcsa).
egyedülálló lehetőséget biztosít általános kikapcsolódásra és
A
csodálatos
regenerálódástermészeti körra, az allergiások
nyezetben
taszámára külölálható
üdülők
nösen kedvező,
igényes külső-,
hogy a levegő
belső kialakítápor és pollen
suk, széleskörű
szegény, a házi
szolgáltatási kíporatka
ezen
nálatuk, jó techa magasságon
nikai felszereltmár nem él meg.
ségük,
kiváló
Hegyek
által
konyhájuk révén
közrefogott csoaz üdültetésen kívül ideális helyszínt kínálnak különböző cédálatos erdei környezetben, égig érő fenyők, csobogó patak,
ges és családi rendezvények megtartására is.
árnyas zugok határolják a Mátrafüredi Akadémiai Üdülőt és
A Mátra szívében, csodálatos természeti környezetben, több
Malom Fogadót, amely egész évben kényelmes szobákkal, háhektáros parkban várja venzias konyhával, sokszínű szoldégeket a hegyi pihenőházak
gáltatásokkal várja vendégeit.
stílusában kialakított, egész
Az üdülő főépületében családi
évben nyitva tartó Mátraházai
és céges rendezvények leboAkadémiai Üdülő.
nyolítására is alkalmas elegáns
32 db igényesen berendezett,
étterem, presszó, közösségi
televízióval és hűtőszekrénnyel
helyiség, társalgó, játszószofelszerelt fürdőszobás szoba,
ba, medencével, pezsgőfürdőelegáns étterem, a lobbiban
vel, finn- és infraszaunával felszéles italválasztékú drinkbárszerelt saját wellness-részleg
kávézó, kandallós társalgó,
kínál lehetőséget a tartalmas
hangulatos télikert és teraszok
időtöltésre, kikapcsolódásra.
   gazi főúri kikapcsolódást kínál Budapesttől 50 km-re, a
szolgálják a természetet kedveSportpálya, minigolf, sétautak,
Cserhát-alján, az MTA Üdülési Központ Erdőtarcsai Üdülője. A balő, csendes, nyugodt pihenésre
kialakított turista utak kínálnak
rokk stílusban épült egykori Szentmiklóssy-Kubinyi-kastély impovágyó vendégek kényelmét, pifrissítő testmozgásra lehetősézáns épületében korhű bútorokkal berendezett elegáns szobák,
henését.
get az aktív pihenésre vágyókreprezentatív kialakítású közösségi terek, várják az igényes körA szabadidő változatos eltölnak.
nyezetben csendes, nyugodt pihenést, kikapcsolódást, családias
tését könyvtárszoba, Wi-Fi inAz üdülő elhelyezkedése révén
vendéglátást kedvelő vendégeket.
ternet, finn- és infraszauna, a
kiváló lehetőséget biztosít a
Az elegáns, családi és céges rendezvények lebonyolítására is
többhektáros ősparkban paMátrában megbúvó nevezetesalkalmas étterem és rendezvényterem, hangulatos terasz kivádokkal szegélyezett sétautak,
ségek, a mátraaljai borvidék,
ló lehetőséget kínál esküvők, keresztelők, ballagási étkezések
gyermek játszótér szolgálja. A
bankettek, évfordulók megrendezésére, munkaebédek, kisebbGyöngyös város és környékénagyobb „fehérasztal melletti” megbeszélések, tárgyalások megtöbb száz kilométer turistaút a
nek, illetve a parádi térség netartására.
kirándulások szinte korlátlan levezetességeinek csillagtúraTavasztól őszig a rendezvényteremből nyíló közvetlen kertkaphetőségét biztosítja az ide látoszerű felfedezésére.
csolatos hangulatos terasz várja a vendégeket.
gatók számára.
A természetet kedvelő, csenA kastély parkja és a terasz ideális szabadtéri programok, vagy
Konferenciák, szimpóziumok,
des, nyugodt pihenésre vágyó
akár esti grillezésre, borkóstolásra is.
továbbképzések megrendezévendégeinknek, illetve szimpóA szépen gondozott 3 hektáros kastélyparkban szalonnasütő-, és
sére igényes kialakítású, a legziumok, továbbképzések meggrillező hely, kerti tó, minigolf pálya, szabadtéri medence, kivilámodernebb hang- és vizuálrendezésére ajánljuk mátrai
gítható teniszpálya szolgálja a pihenést, kikapcsolódást.
technikával felszerelt, 100 fő
üdülőnket.

I

MTA Üdülési Központ
H-1051 Budapest, Nádor u. 7.
Tel./fax: (36-1) 4116 227, (36-1) 4116 270 E-mail: marketing@udulo.mta.hu www.udulo.mta.hu

22

23

24

helyszínajánló

Reprezentatív estek és rendezvények
a Katona József Színházban
A különleges színházi tér és hozzáadott kulturális érték a
megszokottól eltérő lehetőségeket biztosít vállalati rendezvények számára, akár kollégáknak szervezett kisebb
alkalomról, akár reprezentatív ügyféleseményről van szó.

A

Katona az ország egyik legismertebb és legelismertebb
színházaként korszerű és innovatív módszerekkel mutat be
klasszikus darabokat és kortárs drámákat, különös tekintettel a mai élethelyzetek feldolgozására. A Katonát Máté Gábor
vezeti, a társulatot olyan művészek alkotják, mint Fekete Ernő,
Haumann Péter, Jordán Adél, Kulka János, Nagy Ervin, Ónodi
Eszter és Szirtes Ági.
A színház Budapest belvárosának szívében, a Ferenciek terétől 1 percre található.
Rendezvények 30-370 főig, igény szerinti cateringgel, kávészünettől a melegkonyhás állófogadásig, különböző nemzetközi vagy akár egyedileg összeállított menüsorokkal.
Rugalmas konstrukciók és kedvező árak várják a vállalatokat,
akik egyedi megoldásokkal színesítenék rendezvényeiket.
A kedvezményes csoportos jegyvásárlás és az elmúlt években
egyre népszerűbb exkluzív, zártkörű előadások mellett egyedi
programok (borkóstoló, teaház, stb.) szervezésére is lehetőség nyílik.
További információk a színház Közönségszolgálati irodáján:
Katona József Színház
Vállalati kapcsolatok, rendezvények
(1) 266-5200; juhasz.regina@katonaszinhaz.hu

Magyar Vadvirá
Vadvirágmag és Gyó
Gyógynö
gynövénymag Keveré
Keverékek

İsi kultúránkban a mag, a kezdet, az örök körforgás, életerı és lehetıségek szimbóluma.
A különleges magkeveré
magkeverékek Magyarországon honos növények magvait tartalmazzák különbözı tájegységek népi
motívumait ábrázoló szí
színes dí
díszcsomagolá
szcsomagolásban. Ideá
Ideális rendezvé
rendezvény
nyajá
ajándé
ndékok. Felhasználhatók céges ajá
ajándé
ndékké
kként
vendégek, üzleti partnerek részére, vagy adventi, kará
karácsonyi ajá
ajándé
ndékcsomagokban.
Tel: +36209450178, Email: vadviragmag@gmail.com
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Könyvből tanulni
rendezvényszervezést?

Rejtvény
Magyar reneszánsz konyha

„Aki eseményszervezéssel szeretne foglalkozni, sokszor
hallhatja nála tapasztaltabb kollégáitól, hogy az eseményszervezést nem lehet könyvből tanulni. Úgy gondolom,
hogy ez a könyv kivétel: egy olyan gyakorlat-orientált, praktikus tudnivalókat tartalmazó művet tart a kezében az olvasó, amely áttekinthető és elegáns rendszerben kísér végig
mindenkit az eseményszervezéssel kapcsolatos összes lényeges kérdésen.”
A fenti sorokkal jellemezte az idén decemberben megjelenő Kreatív Eseménymenedzsment: Új utak a rendezvényszervezésben című kiadványt Urbán Zsolt, a HD Group ügyvezető
igazgatója, a Magyar Reklámszövetség elnöke.
Az említett kötet szerzőjének célja
az volt, hogy a kreativitás, a gyakorlat és a szakértelem oldaláról
közelítse meg az eseménymenedzsment témáját. Az olvasó nem kap mást, mint profi
szemléletet, működő ötletek
tömkelegét, melyeket a rendezvényszervező
szakma esettanulmányainak
elemzésével mutat be a
könyv.
Ha tapasztalt rendezvényszervező veszi kezébe a kiadványt, nem érheti nagy meglepetés; mégis ajánlott
olvasmány lehet mindazoknak, akik naprakészen szeretnék tartani a piaccal kapcsolatos ismereteiket, nyitottak az újításra, a
kreatív ötletek megvalósíthatóságára.
Azok sem klasszikus tankönyvet forgatnak majd a kezükben,
akik kezdőként döntenek arról, hogy el szeretnék sajátítani a
szakma alapjait, hiszen a kötetben történetek sokasága világít
rá a rendezvényszervezés fortélyaira.
A kiadvány további erőssége a logikus felépítés: ehhez a szerző
– oktatói tapasztalatából kiindulva – egy elképzelt rendezvényszervező kurzus struktúráját vette alapul, amikor a szakemberekkel készült interjúkat egységes tankönyvvé formázta át.
A kötet szerzője, Dér Csaba Dezső, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Marketing Intézetének docense, az Arts &
Business Menedzsment és Kreatív Event Menedzsment szakirányú továbbképzési szakok létrehozója és vezetője. A BKF-en
korábban és jelenleg oktatott tárgyai között található a rendezvényszervezés, a marketingkommunikáció, a kulturális marketing, valamint a „Kreatív gondolkodás a marketingben” című
tréning is. Külső szakértőként jelenleg számos eseményprojektben vesz részt, valamint egy új rendezvényszervező szak elindításán dolgozik, amely a tervek szerint a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetségének hivatalos
képzése lesz.
A tankönyvben – rendezvényszervező cégek példái mellett –
eseményszervezéssel foglalkozó kommunikációs ügynökségek
gyakorlatával is találkozhatnak majd az olvasók; emellett olyan
kiemelkedő kulturális rendezvények kulisszatitkain keresztül fedezhetik fel a kreatív eseménymenedzsment aktuális trendjeit,
mint például a Sziget, a WAMP, vagy a Coke Club.
További információ a kötet kapcsán
a kiadó weboldalán található: www.artsandbusiness.hu

26

LDZ

Mátyás az igazságos – talán még ma is a legismertebb magyar uralkodó – olyan történelmi személyiség, aki évszázadok múltán is ott él a magyar emberek emlékezetében,
számtalan monda, mese és legenda őrzi emlékét.

A

mikor Mátyás és Aragóniai Beatrix hercegnő 1475-ben házasságot kötött, Beatrix kíséretében jó néhány olasz szakács és cukrász is érkezett Magyarországra. Jóvoltukból a magyar konyha az olasz szakácsművészet kifinomult módszereivel
gazdagodott. Ha megnézzük, milyen recepteket használtak Mátyás udvarának konyhájában az 1480-as évektől kezdve, arra a
meggyőződésre jutunk, hogy Beatrixnek alighanem birtokában
volt a világ legelső nyomtatott szakácskönyve, melynek címét a
vízszintes 1. sor tartalmazza és amelyet 1474 körül Bartolomeo
de Sacchi írt.
Egy kódexben, amely jelenleg a függőleges 15. sorban olvasható helyen található, négy olyan recept is fennmaradt, amelyet
annak idején gyakran szolgáltak fel Mátyás király asztalánál.
Galeotto …… – családnevét a függőleges 35. sorban találják
– szerint leggyakrabban a következő fogások kerültek a királyi
asztalra: marhahús, bárány- és marhahús, őz- és nyúlpecsenye,
de a király nagyon kedvelte a kacsát, fürjet és seregélyt is. Gyakran szolgáltak fel kappant és fácánt is, utóbbiakat a királyi udvarhoz tartózó gazdaságokban tenyésztették.
A hagyma használata is Mátyás uralkodása alatt terjedt el, a király hitvesének köszönhetően. Egy alkalommal Baetrix, a kor
szokásos túláradó stílusában, így köszöni meg a nővér, Eleonó-

1

– Mátyás király
ra küldeményét. „Köszönöm neked a
hagymát és a fokhagymát, amit Ferrarából küldtél. A király akkor sem
örült volna jobban, ha igazgyöngyök
lettek volna.” Ettől az időtől kezdve
lesz a hagymából a legfontosabb magyar zöldségféle. Mátyás király kedvenc gyümölcse a füge volt, melyet
szintén Beatrix honosított meg Magyarországon.
A királyné kedvenc csemegéje állítólag a liletojás volt. Bár tömegesen
pusztították őket, még mindig maradt ebből a csodálatos kismadárból,
amelynek tojása az egyik legkiválóbb
ínyencség. A 15. és 16. században,
amikor éppen szezonja volt, a piacon
több liletojást lehetett találni, mint
tyúktojást.
A tisztaságáról híres visegrádi ásványvizet csöveken vezették a királyi
palotába. Mátyás király, akinek mesébe illő tettei mindmáig megmaradtak
a nép ajkán, gyakran bekukkantott a
konyhába, eltréfálkozott a szakácsokkal, sőt néha még segített is nekik valamilyen különleges étel elkészítésében. Bár
csak legenda.
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lehet, hogy ez is

A 15. század, s ezen belül Mátyás uralkodásának korszaka, a
magyar történelemnek és a magyar gasztronómiának is aranykora volt. Ebben az időben alakultak ki a konyhaművészet
alapszabályai és ugyancsak ekkor finomult az étkezés – legalább is bizonyos alkalmakkor valóságos szertartássá. Művészek és mesteremberek készítették a szemet gyönyörködtető,
mestermívű étkészleteket és evőeszközöket. A jó szakácsokat
tisztelték, becsülték és földbirtokosi rangra emelték az uralkodók.
Mindezek a tényezők hozzájárultak ahhoz, hogy a sajátos nemzeti
karakterrel rendelkező magyar konyhaművészet kifejlődhessen.
Forrás: www.torzsasztal.com
szerző: Barta László)

Vízszintes
1. Megfejtés 13. Zokniféle 14. Két tárgy közé szorított 16. Jennifer
…, népszerű amerikai énekes, színésznő 18. Hazai gyümölcsféle 19. Felmenő rokonság jelzője 21. … Angeles, kaliforniai város
22. Világifjúsági találkozó 24. A Biblia szerint Káin ezen a földön telepedett le 26. Lel 27. A pincébe! 28. Furfang 29. Megkedvel, például egy ételt 30. Rangjelző 31. Seb látható nyoma marad 33. -vel
párja 34. Országos Bajnokság 36. A Vészhelyzet című tévésorozat
eredeti címe 37. Talál 39. Lepusztult ház 41. Menyasszony 43. Kutyul
45. Ágyú is van ilyen 46. A Jupiter egyik holdja 48. Meg tudja tenni
50. Magas értékű lap a magyar kártyában 51. Ellenértéke 53. … Lajos, Heltai Néma Leventéjének bakója 54. Tapintja 55. Egyesülési
forma 57. Izzó is van ilyen 59. IEO 60. … Miklós, híres építészünk
62. Török tiszti rang 64. Az „az” mutató szó költői alakja 66. Földönkívüli 68. Kiképzés is van ilyen 71. Végtag
Függőleges
2. Csahos 3. Helyre vonatkozó kérdőszó 4. Hibáztat 5. Verőfényes
6. FS 7. SIZ 8. Texas állam postai rövidítése 9. Kiejtett betű 10. A
Volga legnagyobb jobb oldali mellékfolyója 11. Falu Romániában,
Szatmár megye egyik települése 12. Székesegyházáról ismert Baden-Württembergi város 15. Megfejtés 17. Tiltás 20. A szilvapálinka
egyik fajtája 22. Ezt teszi, ha viszket 23. Eleség 25. A fok angol rövidítése 26. Teljesítendő hossz a sportban 30. Rizlingjéről ismert település 32. Nem sok! 35. Megfejtés 37. Albán pénz 38. Tóga 40. Ruhát tisztít 42. Becsap 44. Zöldségféle 47. Országos Rendezvényiroda
49. Közép-Dunántúli patak 52. Fejtartalmak! 56. Vércsoport 58. Műveletlen föld 61. Ipari növény 62. Lejjebb! 63. Orosz gépfegyvertípus
65. Személyes névmás 67. Kettős betű 68. Asztácium vegyjele 69.
Igevégződés lehet 70. Cipész szerszáma
Összeállította: Balázs László
ügyvezető igazgató – G-Management Zrt.
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Rendezvényajánló
Annyi felfedezni való hely van!
Föld körüli utazást, gyerek programokat, közel
300 kiállítót és szakmai napot ígér az Utazás 2014

Az Utazás kiállítás, a hazai turizmus legnagyobb rendezvénye 2014. február 27. és március 2. között kerül megrendezésre. A kiállítás hagyományosan csütörtökön kezdődik egy
szakmai nappal, majd péntek és vasárnap között a nagyközönséget várják a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontba.

A

szakmai napon konferencia és kerekasztal beszélgetések keretében tartanak előadásokat a legújabb trendekről és a fejlesztési lehetőségekről. A szakmaiságot tovább növelve, a 2013-ban először kihirdetett Utazás Turisztikai
Kommunikációs Díj pályázatra ismét nevezhetnek a turisztikai
szolgáltatók, ügynökségek, diákok. A pályázati kiírás már elér-

hető a rendezvény weboldalán. A pályázat célja, hogy mind a
szakmával, mind a lakossággal megismertesse a hazai turizmusban tevékenykedők munkásságát, és eredményeit.
Szintén hagyományként említhetjük, hogy minden évben
díszvendégeket köszöntenek a kiállításon. 2014-ben a külföldi díszvendég Tunézia, belföldi díszvendég Pécs, a kulturális díszvendég pedig Matyóföld. A jövő év kiemelt tematikája
a családi utazás, melynek jegyében számos gyerekprogram,
családi utazási ajánlatokat összesítő sziget és keretjáték várja a látogatókat. Nagy sikernek örvendett a Legyél Te is világutazó játék, melyen mintegy 25 000 látogató vett részt az idei
kiállításon. Az interaktív játék 2014-ben ismét elkalauzolja az
érdeklődőket, viszont a játék mostani koncepcióját szintén a
családi utazás határozza meg.
A kiállítással egy időben megtekinthető lesz majd a Karaván
Szalon, a karaván és kemping kiállítás, a VitalExpo, egészség
és életmód kiállítás, A Port.hu BringaExpo és újdonságként az
Afrika Expo.
Bővebb információ a rendezvényekről:
www.utazas.hungexpo.hu,
www.facebook.com/utazaskiallitas
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