
Itthon a legjobb –  
Vásároljunk magyar terméket, 
válasszunk magyar szolgáltatást!
Szerte a világon egyre nagyobb figyelmet fordítanak arra, 
hogy a fogyasztók a saját országukban előállított árukat és 
szolgáltatásokat részesítsék előnyben, segítve ezzel az ország 
gyártóit, szolgáltatóit. Hazánkban az elmúlt években semmi-
lyen szervezett tevékenység nem irányult ilyen célokra. Pedig 
az egészséges patriotizmusra soha nem volt ekkora szükség, 
mint napjainkban, hiszen mi magunk is tudunk változtatni a 
jelenlegi helyzeten. Hiszen ha magyar terméket vásárolunk, 
magyar szolgáltatást veszünk igénybe, azzal magyar munka-
helyeket is támogatunk.
Ennek szellemében indította útjára a Magyar 
Termék Nonprofit Kft. tavaly a Válassz 
magyart! című és most az Itthon a 
legjobb című kisfilmeket, hogy 
közszolgálati jelleggel népsze-
rűsítsék és támogassák a ha-
zai termelőket, gyártókat és 
szolgáltatókat. A filmek arra 
a gyakorlatra hívják fel a 
figyelmet, hogy a fogyasz-
tók, a hazai cégek és szol-
gáltatók a magyar termé-
keket vásárolják, magyar 
szolgáltatásokat vegyenek 
igénybe, elsősorban saját, 
szűkebb-tágabb környeze-
tükből.
A hazai cégeknek mind gyár-
tói, mind szolgáltatói oldalon 
fontos, hogy megbízható, piacké-
pes partnerei legyenek egymásnak. 
Ehhez már néhány apró lépés is elég. 
Ha például egy szálloda helyi termelőktől, 
beszállítóktól vásárolja az alapanyagokat, nemcsak 

jó minőségű termékeket kap, hanem kör-
nyezetének gazdaságát is tá-

mogatja, ezzel munka-
helyet 

tart meg vagy teremt, fizetőképes keresletet generál. Az Itthon a 
legjobb című filmmel – amely a Magyar Turizmus Zrt. szakmai 
támogatásával készült a Magyar Termék Nonprofit Kft. finan-
szírozásában, vagyis szektor- és politikasemleges – és a hozzá 

kapcsolódó webes akcióval (www.itthonalegjobb.hu) 
nem kevesebb a cél, mint a hazai turizmus 

népszerűsítésén keresztül a hazai tu-
risztikai szolgáltatók pozícióinak 

erősítése. A weboldalon több 
hónapon keresztül tartó, játék-

kal egybekötött élményfal 
várja a látogatókat: a kis 
képkockák Magyaror-
szág térképét alkotják. 
A nagyjából 1600 kép-
kocka mindegyike aktív, 
rákattintva feltárul az 
adott területhez feltöl-
tött filmek, fotók sora, 
amelyek közé bárki fel-

töltheti élményeit. A leg-
jobbak exkluzív magyar-

országi wellnesshétvégéket 
nyerhetnek. Az oldal a játék 

mellett komplexen tartalmazza 
a turisztikai régiók látványosságait, 

programjait, valamint az egyes régiók, 
települések regisztrált szolgáltatóit is. A 

weboldalon található magyar szolgáltatók köre 
folyamatosan bővül, ugyanis – ha az általuk nyújtott szolgálta-
tások összessége legalább 51%-ban magyar hozzáadott értéket 
tartalmaz – a regisztráció minden jelentkezőnek teljesen in-
gyenes. A fentiekkel olyan egyedülálló online útikalauz valósul 
meg a honlapon, amely a hazai turisztikai értékeket szakmai és 
egyéni szemszögből is bemutatja.
A magyar szolgáltatói szek-
torból várjuk az érdeklődő-
ket a www.itthonalegjobb.
hu oldalra történő ingyenes 
regisztrációhoz! Részletek, 
további információk a web-
oldalon. (x)

DVD tartalma:

Itthon a legjobb című film
1. Webes demo- és nyereményjáték
2. Novák Péter-interjú
3. Turisztikai régiók bemutatása,  

útitervajánlóval
4. Válassz magyart! című film
5. Csézy-videoklip


