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ITTHON UTAZNI JÓ, ,
"MINDEN ELMEN NYEL
TÖBB LESZEL"
Sokan még nem döntötték el, hová utaz-
nak. Mit üzen nekik?

Azt, hogy itthon utazni jó. Higgyék el,
érdemes felfedezni hazánk varázslatos tája-
it, kipróbálni a régiók és a szolgáltatók által
kínált sokféle, színes szabadidős programot.
Társaságunk idén mozgalmat indít a belföldi
üdülés népszerűsítésére. Új kampányaink,
.Mlnden élménnyel több leszel" címmel,
májustói szeptemberig folyamatosan
ismertetik a legújabb régiós ajánlatokat,
személyes történetekbe csomagolva, hogy
az érdeklődőket egyrészt megbízható információkkallássuk el,
másrészt érzelmileg is ráhangoljuk az utazásra. Célunk: megsze-
rettetni az országot, kedvet csinálni a belföldi túrákhoz, új szlcqe-
nünk, a "Magyarország - Szívedhez legközelebb" ezt a pozitív
érzelmi kapcsolatot kívánja erősíteni.

Nem jelentenek erős konkurenciát a minden eddiginél ol-
csóbb tunéziai és egyiptomi utak?

Szerencsere - és ez tükröződik a 'statisztikai adatokban is -,
a belföldi üdülés egyre népszerűbb. A nálunk eltöltött vendégéj-
szakák több mint felét belföldi vendégek adják a szálléshelyeken.
A legfrissebb felmérés szerint tavalyhoz képest nőtt a főszezon-
ban utazást tervezők száma, és több mint háromnegyedük itthon
szándékozik üdülni.

Melyek a legnépszerűbb helyek és programok?
Továbbra is a Balaton vezet, kimagaslóan. Második a Budapest-

Közép-Dunavidék, harmadik Észak-Magyarország. Tavaly legtöb-
ben - 40 százalékos arányban - a rokonaikat, barátaikat keresték
fel. A második legnépszerűbb motiváció a vízparti pihenés. Bár
nem kevés a számuk azoknak sem, akik a saját nyaralójukban
üdülnek, örvendetesen nőtt az egészségturizmus - gyógykeze-
lés, weliness -, valamint a hétvégi városlátogatások iránti érdek-
lődés. Belföldi utazói nk a vendégéjszakák több mint 13százalékát
gyógyszáliodákban, 16,5 százalékát wellness-hotelekben töltöt-
ték. Azoknak, akik ennél olcsóbb megoldást keresnek elfogadha-
tó színvonalon, szívből ajánlom a falusi vendéglátók és a fizető-
vendéglátó-helyek kifogástalan szolgáltatásait.

Milyen célt szolgál a lapunkban is megtalálható DVD?
A Magyar Termék Nonprofit Kft. és a Magyar Turizmus Zrt. új,

a belföldi turizmust népszerűsitő kampányának szerves része
az "Itthon a legjobb" fJJ'Iűimázsfilm, amelynek központi üzenete:
"Minden élménnyel ö ' eszel". A 350 ezer példányban terjesz-
tett DVD-n ezenkívül található egy másik film is: a "Válassz Ma-
gyart", továbbá interjú Novák Péterrel, nyeremény játék, a hazai
turisztikai régiók képes-szöveges
bemutatása, régióként 3-3 útvonal-
és programajánlóval, valamint egy
zenei videoklip Csézyvel.

HORVÁTH GERGELY
A MAGYAR TURIZMUS ZRT.
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MAGYARORSZÁG
Sz/vedhez legközelebb


