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Stratégia 

 Környezettudatos, vendégbarát fogadási feltételek megteremtése. 

 Ökoturisztikai  termékfejlesztés és attrakciómenedzsment. 

 Átjárható kínálati struktúra működtetése – programcsomagok 

kialakítása. 

 Nyitottság és partnerség a helyi turisztikai piac szereplőivel. 

 Ökoturisztikai alapelvekre épülő korszerű desztináció 

menedzsment kialakítása. 

 Hármashatár adta lehetőségek kiaknázása. 



Együttműködési kapcsolatok 
Civil szervezetek 



Együttműködési kapcsolatok 

Szakmai szervezetek 

Magyar Turizmus Zrt. 

 RMI 

Vas Megyei Turizmus Szövetség 

Körmend-Vasvári TDM 

Vas Megyei Iparkamara 

Az Őrségi Nemzeti Park területén lévő települési 
önkormányzatok  



Összehangolt turisztikai infrastruktúra fejlesztés  

 

Együttműködési irányok 



Ökoturisztikai szolgáltatásfejlesztés 

Együttműködési irányok 



Térségi rendezvényekben való szerepvállalás 

Együttműködési irányok 



Nemzeti Parki tanusító védjegy rendszer bevezetése, és 

működtetése – helyi termékek népszerűsítése 

Együttműködési irányok 



Marketing aktivitások 

Együttműködési irányok 



Együttműködési irányok 
Térségi szintű együttműködés 



Együttműködési irányok 
Térségi szintű együttműködés 

Rábavidék Vasi Hegyhát 

Lenti és környéke 



Együttműködés a 

Hármashatáron 
    Hármashatár találkozó 



Együttműködés a 

Hármashatáron 

    Ökoturisztikai programcsomagok kidolgozása 



Együttműködés a 

Hármashatáron 

    Természetismereti vetélkedőjáték és vándortábor 



Vas Megyei Turizmus Szövetség 
Célok: 

Általános célok:  

 Vas megye turisztikai fejlesztése, fejlesztési irányainak meghatározása és 

menedzselése  

Operatív célok: 

 A turisztikai- és vidékfejlesztési kezdeményezések, fejlesztések 

összehangolása 

 Részvétel Vas megye és a régió turisztikai fejlesztési stratégiájának 

kialakításában 

 A tervezési folyamatokba való bekapcsolódás, a forrásteremtés elősegítése 

 Folyamatos információáramlás megteremtése a turisztikai szereplők között 

 A turisztikai szereplők érdekképviselete  

 Turizmust elősegítő nemzetközi/határon átnyúló együttműködések, 

fejlesztések generálása, összehangolása 



Vas Megyei Turizmus Szövetség 
Feladatok: 

 A Vas Megyei Turisztikai Egyeztető Fórum működtetése 

 A Szövetség tagjai marketingtevékenységének koordinációja, aktív 

segítése 

 Térségi termékfejlesztés, márkaépítés 

 Értékesítést elősegítő tevékenység 

 Informatikai fejlesztések koordinációja, megyei turisztikai CRM-

rendszer működtetése 

 A szakemberképzés elősegítése, szakmai kompetenciák fejlesztése 

 Partnerségi projektek generálása, fejlesztése, megvalósítása, 

menedzselése 

 Kutatás, tanácsadás, elemzések és egyéb szakmai háttéranyagok 

összeállítása 

 Térségeken átívelő vonzerők és szolgáltatások fejlesztése, üzemeltetése 

 



Együttműködés alapú turizmus 

tervezés 

 



Köszönöm megtisztelő 

figyelmüket! 


