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Egyesületi tagsági ajánlat kereskedelmi szálláshelyek részére a
2020-as évre
Lépjen be a közel 7.000 fős desztináció turisztikai vérkeringésébe! Egyesületi tagként
lehetősége van az egyesületi gyűléseken való megjelenésre, illetve szavazati joggal is
rendelkezik! Az egyesület tagjai folyamatos tájékoztatást kapnak az egyesület működéséről.
Együtt erősebbek vagyunk!
Online ajánlatok:











Felkerülés Balatonfűzfő és Balatonkenese turisztikai honlapjára (hellobalaton.eu).
A Honlap látogatottsága 2019-ben meghaladta a 37.000 egyéni látogatást. Lehetőség
van események létrehozására, illetve hírek létrehozására is. (alap szolgáltatás)
Az egyesület facebook oldalán való állandó jellegű szerepeltetés. A facebook
oldalon vállalunk tartalommegosztást, és tartalomgenerálást is. A facebook oldalunk
jelenlegi kedvelőinek száma már az 1000 főt is meghaladta. Lehetősége van
akcióinak, illetve szabad helyeinek közlésére is. (alap szolgáltatás)
Partnereink weboldalára való felkerülés. Egyesületünk piacvezető partnerekkel áll
szerződésben (pl. szallas.hu). Amennyiben nem került még fel, mi segítséget
biztosítunk, hogy ne maradjon le versenytársaitól. Az online szállásfoglalási rendszer
Ön számára is elérhető! Lehetőség van a következő oldalakon való felkerülésre:
szallas.hu, trivago.hu, booking.com (alap szolgáltatás)
NTAK és Azénvendégszobám alkalmazáson való regisztáció és beállítások elvégzése.
Későbbi tanácsadás. A szállás- szolgáltatók segítségnyújtása a digitális
adatszolgáltatás megkönnyítése érdekében. Folyamatos konzultációs lehetőség. (alap
szolgáltatás)
Facebook oldal készítés, üzemeltetés. Nincs kedve, esetleg ideje az online felületen
való állandó marketing munkához? Bízza ránk ezt is! (prémium szolgáltatás)
Google my business* készítése, eredmények nyomon követése. Megtudhatja, a
világ mely pontján kerestek rá szállására, és melyek a rákeresők legfontosabb
tulajdonságai. Konkurenciáját is mérheti! (prémium szolgáltatás)
A program rövid bemutatása elérhető weboldalunkon.
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http://hellobalaton.eu/hu/news/7/328/novelje-beveteleit-bemutatkozik-a-googlemy-business-a-kenesei-szolgaltatok-tukreben
Google Analytics (ingyenes weboldal látogatottsági elemző szoftver)*
Mi szívesen készítünk statisztikát a weboldala látogatóiról (odajutási útvonal, mennyi
időt töltenek el a weboldalon, látogatók földrajzi eloszlása) (prémium szolgáltatás)
A program rövid bemutatása elérhető weboldalunkon.
http://hellobalaton.eu/hu/news/7/411/bemutatkozik-premium-szolgaltatasunk-agoogle-analytics

Offline ajánlatok:












Közgyűléseken, elnökségi üléseken való részvétel, valamint szavazati jog.
(alapszolgáltatás)
Kiadványok kihelyezése Tourinform Irodáinkban, kiadványok eljuttatása az ország
összes Tourinform Irodájába. Tudta, hogy ez több mint 120 Irodát jelent az
országban? Minden idegenforgalmi központban megjelentetheti szolgáltatását!
(alap szolgáltatás)
Tagjaink számára az elkészült egyesületi, valamint városi szóróanyagokból bizonyos
mennyiség rendelkezésre áll. (alapszolgáltatás)
Helyszíni felmérések. Egyesületünk vállalja a helyszínen történő felmérést.
Dolgozóink rendszeresen vesznek részt turisztikai továbbképzéseken. Segítséget
nyújtunk, melyek azok a dolgok melyekkel még népszerűbbé tehetnék a szállásokat.
(alapszolgáltatás)
Turisták 3 nyelven történő szálláshoz irányítása. Irodánk munkatársai betérő
vendégeinek vállalja a szállás ajánlatainak ismertetését. (alap szolgáltatás)
Folyamatos tájékoztatás a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázatairól.
(alap szolgáltatás)
Egyesületi információs füzetben való megjelenés biztosítása. (alap szolgáltatás)
Turisztikai témájú cikkekben való megjelenés a Kenesei- valamint a Fűzfői
hírlapban. (alapszolgáltatás)
Tagjaink hozzájárulhatnak az utazás kiállításon (Budapest és vidék) való
részvételhez (prospektusok, térképek, dekoráció, stb.) (alap szolgáltatás)
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Tagjaink részt vehetnek a település turisztikai marketingmunkájában.
(alapszolgáltatás)
Marketing fotózás. Manapság fontos szempont az online szállás foglaláskor a
tökéletes megjelenés. Nincs is fontosabb dolog egy foglalás eldöntésénél, mint az
első benyomás. Vállaljuk nagy felbontású képek elkészítését, esetleges szerkesztését,
hogy az Ön szálláshelye is csábító legyen a turisták számára! (prémium szolgáltatás)

Prémium szolgáltatásainkról érdeklődjön Tourinform Irodánkban személyesen, telefonon
a 06-88/594-645-ös számon, illetve a balatonkenese@tourinform.hu címen keresztül!

