


Az Egyesület 
célja

2005 óta működő egyesület, jelenleg 112 taggal és 3 fős 
munkaszervezettel 

Alsóörs, Felsőörs, Csopak, Lovas és Paloznak településeken a 
gazdasági, társadalmi együttműködés erősítse különös 
tekintettel a turisztikai szolgáltatókra

Az önkormányzatokkal együttműködve erősíti az önszerveződő
közösségeket, turisztikai szolgáltatókat

Segít az önkormányzatok és a turisztikai szereplők turisztikai 
feladatainak végrehajtás-összehangolását

az alapító községek idegenforgalmának fellendítése

a szezon meghosszabbítása, a belföldi vendégek arányának 
növelése

Tourinform iroda fenntartása, működtetése



Az egyesület 
tevékenysége

Civil szervezetként a turisztikai vállalkozások tevékenységét 
segíti, ellátja érdekképviseletüket és marketing megjelenésüket

Fejleszti a térség turisztikai kínálatát

Információs irodák működtetése Alsóörsön és Csopakon

Közös értékesítési/foglalási rendszer működtetése 

Rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása

Minőségbiztosítási rendszert hoz létre és működtet, kérdőíves 
kutatást  készít szolgáltatóknak és vendégeknek egyaránt

Tanulmányutak szervezése



Stratégiai 
célok

A térség pozícionálása a turisztikai piacon mint a:

KELET-BALATON CSALÁDBARÁT PARADICSOMA

Különös tekintettel a:

Családbarát szolgáltatás- és térségi infrastruktúra megteremtésére, 
fejlesztésére

A társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság 
egyensúlyának megtartására

A szezonalitás kártékony hatásainak csökkentésére

A LOHAS-szegmens igényeinek kielégítésére

Megújuló energiák és rövid ellátási láncok támogatására

A tagok, szolgáltatók folyamatos képzésére, szakmai 
támogatására



Jelenleg futó 
projektek

E-busz hatékonyabb kihasználása

Szálláshelyek minőségfejlesztésére vonatkozó pályázati 
támogatás szállásadóknak

NTAK adatszolgáltatási rendszerrel kapcsolatos tájékoztatás 
szállásadóknak

Visszatérő rendezvények (tavaszi mandula túra, nyitott pincék 
túra, 2 kilátó túra, gasztrofesztivál)

Ismerd meg Alsóörsöt keresztrejtvény



Tervezett 
projektek

 Szállásadók számára workshopok szervezése törvényi 
változásokkal kapcsolatos tájékoztatás, illetve 
szálláshelyfejlesztés témakörökben

 E-busz hatékonyabb kihasználása a tavaszi és őszi szezonban

 Épített örökségünk tematikus túrák

 Termelői piac kialakítása és működtetése

 Tavasz és őszi programkínálat további színesítése, a szezon 
hosszabbítása

 Study tour önkormányzatok és szolgáltatók részvételével Dél-
Tirolba



Térségen belüli 
mobilitás

- 14 fős elektromos kisbusz

- Környezetbarát

- Csökkenti a parkolóhelyek 
keresése miatti feszültséget

- Csökkenti a szezonalitás okozta 
káros hatásokat (környezeti és 
társadalmi egyaránt)



E busz további 
felhasználása

 Főszezonban rendszeres strandjárat üzemeltetése kijelölt 
megállókkal és menetrenddel

 Esti járatok a környező településekre pl. borkóstolók

 Fesztiváljáratok rendezvények ideje alatt

 Reklámfelület értékesítése



Termelői piac

 Programkínálat színesítése a térségben

 Nem csak a szűkebb régió, hanem a Balaton-felvidék és a Bakony 
termelőinek összefogása

 Kézművesek, helyi őstermelők meghívása

 Alsóörsön, a megújított  Amfiteátrum, mint lehetséges helyszín

 Esti piac kulturális programokkal, kézműves foglalkozásokkal 
összekapcsolva, megismertetve a látogatókkal a régi 
mesterségeket



Pályázati támogatás 
lehetséges felhasználása
 E-buszra plusz reklámfelület kihelyezése

 Helyi termelői/Esti piac kulturális programjának és 
környezetének megvalósítása, marketingköltség a 
magasabb látogató/vásárló-szám elérésére

 Study tour részvételi költségének csökkentése nagyobb 
létszám elérésének érdekében


