
Hálózatosodás a fesztiválturizmusban 

 103

MINORICS TÜNDE 

Hálózatosodás a fesztiválturizmusban 
A Dél-Dunántúli Rendezvény és Fesztivál Turisztikai Klaszter létrejötte 
A fesztiválok szerte a világon a legszínesebb hagyományok ő rző i. Népek, közös-
ségek ünnepeinek, jellegzetes hagyományainak, szertartásainak, különleges att-
rakcióinak élményét kínálják. E rendezvények óriási választéka tömegeket vonz, 
és egy vagy több napra megszakítja a hétköznapok egyhangúságát. Hol látvá-
nyos parádékkal, hol különleges gasztronómiai élményekkel, hol autentikus rítu-
sokkal, hol a zene vagy a tánc ritmusának közös élményével. A színes táji, illet-
ve kulturális adottságokkal rendelkező  Dél-Dunántúli régió is egyre jelentő sebb 
választékkal jelenik meg a rendezvények és fesztiválok hazai turisztikai kínála-
tában. A tevékenységben érintett szereplő ket vizsgálva látható és érzékelhető  
tendencia, hogy korábban szinte kizárólag az állami és önkormányzati intéz-
ményrendszerhez kötő dő  tevékenység volt, mára azonban megjelentek, és gazda-
ságilag is megerő södtek a tisztán piaci szereplő k. 

A fesztivál, mint az utazás első dleges motivációja azonban csak nagyon ke-
vés esetben jellemző , ami annyit jelent, hogy fesztiválturizmusban csak egy igen 
szűk szegmens vesz részt. Ellenben a fesztiválok kiegészítő ként megjelennek 
más turisztikai termék típusban (gyógy-, falusi, hivatásturizmus). A fesztivállá-
togatók jellemző i közé tartozik, hogy az átlagosnál fiatalabbak, magasabb iskolai 
végzettséggel és diszkrecionális jövedelemmel rendelkeznek. A dél-dunántúli 
régió településeinek lakosai a célcsoportok között az egyik legjelentő sebb szeg-
mens; ő k tartózkodnak térben a legközelebb a rendezvénykehez. Az ő  látogatá-
suk a fesztiválokon nagyon fontos, hiszen ha szimpátiát és elégedettséget vált ki 
belő lük egy-egy turisztikai program, abban az esetben sokkal büszkébbek lesz-
nek településükre és arra, hogy ott élnek. Pozitív hatásként jelentkezhet, hogy a 
fesztiválok élénkítik, aktivizálják a helyi lakosokat és javítják az életminő ségü-
ket. 

A kulturális rendezvények iránti növekvő  igény valamint a fesztiválok nyúj-
totta tömény kulturális kínálat napjainkban a turizmus meghatározó vonzerő i 
lettek. A dinamikusan növekvő  kereslet miatt indokolt volt, hogy az egyes ese-
ményeket a turisztikai hatások optimalizálása miatt komplexebbé fejlesszék. 
Ezen túlmenő en, a térségfejlesztési lehető ségek kihasználása felveti az e terüle-
ten meglévő  szakmai tapasztalatok összekapcsolásának szükségességét. 

A Dél-Dunántúli Operatív Program keretein belül a „Turisztikai klaszterek 
fejlesztése” című  felhívásra az Európai Unió támogatásával, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a régió három megyéjének turiz-
musban érdekelt önkormányzati-állami, piaci és civil szereplő inek részvételével 
2010-ben létrejött a Dél-Dunántúli Rendezvény és Fesztivál Turisztikai Klaszter, 
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mely a tagok közös érdekeltségére alapozva segítette és kívánja segíteni a jövő -
ben is a rendezvény és fesztiválturisztikai termékek kompetencia- és termékala-
pú innovatív fejlesztését. 

A régió 3 megyéjének legjelentő sebb vonzerő it jelentő  rendezvények és fesz-
tiválok szervező inek összefogása az események jellegzetes karakterével erő síti a 
régió, és a tagok által képviselt települések versenyképességét. Szakmai háttérrel 
és szolgáltatásokkal segíti a régió rendezvényeinek és fesztiváljainak minő ségi 
fejlő dését, a látogatói elégettség javítását. 

Létrehozásának első dleges célja a régió imázsának építése, a fesztiválok 
presztízsének növelése, az ágazat regionális értékesítési és termékfejlesztési 
funkciójának koordinálása, támogatási források felkutatása, fejlesztések össze-
hangolása, valamint, hogy a régió területén tevékenykedő  gazdaságfejlesztési és 
tudáshordozó szervezetek közötti kapcsolatépítést, koordinációt és az informá-
cióáramlást hosszú távon erő sítse. 

Konkrét céljai a következő k: 
−  a Dél-Dunántúl rendezvény és fesztivál turisztikai kapacitásának tovább-

fejlesztése, 
−  tájékoztató felmérések, kutatások készítése a régió fesztivál turisztikai po-

tenciáljáról, 
−  regionális adatbázis kialakítása és működtetése, 
−  az ágazat regionális értékesítési és termékfejlesztési funkciójának koordi-

nálása, 
−  közös termék- és szolgáltatás fejlesztési tevékenység kialakulása, 
−  közös értékesítési tevékenység kialakítása, 
−  közös márkanév bevezetését, majd gondozása, 
−  egységes regionális, illetve térségi arculat kialakítása, 
−  szakmai kapcsolatok kialakítása, fenntartása, a lobbizás. 
Az együttműködést életre hívó, és a klaszter marketingtevékenységénél fi-

gyelembe vett közös érdekek a következő ek voltak: 
−  a hálózat fejlesztése 
−  jól szervezett, összehangolt, regionálisan integrált turizmusfejlesztési mo-

dellként való működés, 
−  a klaszter hatékony működtetése, 
−  a prioritásként meghatározott turizmusfejlesztési program megvalósuljon, 

a fesztivál turizmus komplex turisztikai hasznosítása megtörténjen, ezzel 
segítse elő  a régió fejlő dését, versenyképességének javulását. 

−  a rendezvény- és fesztiválturizmussal kapcsolatos régiós fejlesztések ko-
ordinálása, 

−  a rendezvény és fesztivál, mint termék, mint turisztikai attrakció vala-
mennyi elemének fejlesztése 

−  a kutatási és innovációs tevékenység inspirálása és az eredmények közve-
títése 

−  közös arculati elemek alkalmazása az egyediség megő rzésével, 
−  a klasztertagok kompetenciájának fejlő dése 
−  célcsoportok, helyszínek és idő pontok „összehangolása” 
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−  adatbázis építés, fejlesztés, bő vítés 
−  régiós szinten tervezett és szervezett humán erő forrás fejlesztés, 
−  együttműködés turisztikai szolgáltatásokkal – kölcsönös információ a ke-

reslet és kínálat alakulásáról 
−  informatikai fejlesztések alkalmazása 
−  az egyetem, mint kutatási és képző hely bevonása, adatbázisként való 

használata 
−  a rendezvények és fesztiválok bevonása, mint kutatási terep és képzések 

gyakorlati helyszínei 
−  motivációkutatás, turisztikai szolgáltatások igényfelmérése 
−  „jó gyakorlatok” kölcsönös megismerése 
Fentiek alapján történt meg a középtávú marketing célok és stratégiák meg-

határozása, melyek leglényegesebb elemei, az egységes imázsépítés, a marke-
tingkommunikáció fejlesztése, a partnerségben (turizmuson kívüli is) rejlő  lehe-
tő ségek számbavétele, kiaknázása, az információk biztosítása a szakma, a dön-
téshozók, az utazók (bel- és külföldi turisták felé), valamint a minő ségi és láto-
gatóbarát szolgáltatói attitűd ösztönzése. 

A célcsoportot azok a személyek, szervezetek, vállalkozások alkotják, me-
lyek a Dél-Dunántúli Rendezvény és Fesztivál Turisztikai Klaszterrel kapcsolat-
ban állnak; legyen szó üzleti, szakmai partnerkapcsolatról, vagy akár a Klaszter 
által szervezett rendezvények látogatóiról. Ugyanakkor a klaszter működése a 
rendezvény és fesztivál turizmusban érintett intézményekre, szövetségekre és 
önkormányzatokra is hatást gyakorol. A klaszter a rendezvény és fesztivál tu-
rizmushoz kapcsolódóan azokat a helyi kis- és középvállalkozásokat (szálláshely 
szolgáltatók, beszállítók) is megcélozza, akik a hálózatos együttműködést erő sít-
hetik. 

A Dél-Dunántúli Fesztivál Turisztikai Klaszter létrehozása indokolt és elen-
gedhetetlen szakmai lépés volt annak érdekében, hogy a régió versenyképessége 
jelentő sen erő södjön a fesztivál turizmus területén. Dél-Dunántúl belföldi pozí-
ciója az országban harmadik legnépszerűbb kategóriában, a hagyományő rző  
fesztiválok piacán erő s, jelentő s. Ez első sorban a Mohácsi Busójárás ismertségé-
nek és vonzerejének köszönhető . Ehhez képest lemaradással ugyan, de a Szek-
szárdi Szüreti Fesztivál a másik, a régión belüli versenytársakéhoz képest figye-
lemre méltó fesztiválunk a hazai piackutatások szerint. A régió többi, hagyo-
mányő rző  nagyrendezvényei, melyeknek a régióban országos vonzerő t tulajdoní-
tanak, marginális ismertségűek még a hazai lakosság körében is. Hozzájuk ké-
pest lényegesen népszerűbbek a kisebb települések, pl. Báta, Magyarlukafa, 
vagy Pécsvárad tradicionális fesztiváljai. Az országban második legnépszerűbb, 
a könnyűzenei fesztivál kategóriában a nagy hagyományú pécsi Rockmaraton, a 
paksi Gastroblues Fesztivál, és az orfű i Fishing on Orfű , melyek olyan egyedi, 
markáns fesztiválok, melyek ugyan réspiacot szólítanak meg, de jelentő s, kiak-
názatlan potenciált rejtenek. A legtöbb dél-dunántúli kulturális fesztivál ezekhez 
képest viszonylag jellegtelen. Számukra jelentő s elő relépést jelenthet a klaszter 
segítségével megvalósuló projekt, azaz a tudatos termékfejlesztés. 
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A klaszter belföldi piackutatásokra alapozva hozta létre stratégiáját, benne 
azonosítva a régió jellegzetességének, azaz hagyományő rző  fesztiváljainak cél-
csoportjait, profilját. Elmondható, hogy azok a közepesen képzett, közepes fize-
tő képességű  felnő tt lakosság soraiból kerülnek ki, akik jellemző en kisvárosiak 
(nem megyeszékhelyen, hanem annál kisebb városokban élnek), 2-3 fő s csopor-
tokban utaznak, és a hazai turisztikai régiók közül itt töltik az átlagosan legkeve-
sebb, a fesztiválokhoz kapcsolódó vendégéjszakát. Körükben az internet penet-
ráció és a világhálón szerzett információ aránya egyre jelentő sebb, de másodsor-
ban a szájhagyomány, a média és a nyomtatott információs anyagok is egyfor-
mán jutnak szerephez az utazási döntés elő készítése során. Ezért a stratégiában 
foglalt marketing terv kitér valamennyi, az imént felsorolt eszköz és csatorna 
alkalmazására, természetesen figyelembe véve a klaszter pénzügyi lehető ségeit. 
Éppen e lehető ségek limitált volta és a hosszú távú, de jelenleg bizonytalan for-
rásokra támaszkodó fenntartás miatt fókuszált a stratégia olyan marketing esz-
köz- és csatornarendszer kidolgozására, melynek működtetése hosszútávon nem 
feltételez számottevő  pénzeszközöket. Így első sorban a kiemelt, állandó média 
partnerség (egy nyomtatott, egy online, egy elektronikus médiával), és az online 
marketing, ezen belül is a közösségi marketing révén kíván létrehozni a nagykö-
zönséget állandó csatornákon elérő  felületeket, melyeken a tartalom szolgáltatá-
sát maguk a fesztiválgazdák is képesek biztosítani a klaszter részérő l nyújtott 
koordinációval. 

A régió fesztiváljainak piaci sikere érdekében ugyancsak hatalmas lépést je-
lent a klaszter által kialakításra, majd bevezetésre kerülő  fesztiválminő sítési 
regionális rendszer, melynek feladata kettő s. Egyrészt a régió fesztiváljait készíti 
fel az országos minő sítésre, másrészt a kiválóságot piaci elő nnyel (extra kom-
munikációval) jutalmazza. E minő sítő  rendszer a kiindulópontja annak a termék-
fejlesztésnek, ami a klaszterben összeadódó szakmai kompetenciákon, koordiná-
ciós szerepkörön és menedzsment kapacitásokon alapul. A stratégia e kompeten-
ciák és kapacitások, valamint a DDOP pályázatnak köszönhető  anyagi erő forrás-
ok alapos ismeretében fogalmazta meg a termékfejlesztési célokat és feladatokat. 

A klaszter tevékenység egésze a tagok magas fokú együttműködési készsé-
gét, aktivitását és a működés alapelveiben való egyetértést feltételezte és feltéte-
lezi a jövő ben is. A klaszter logójának közös kidolgozása már ezt a filozófiát 
fejezte ki. Az alábbi ábra azt a tervezési folyamatot mutatja be, mely során a 
logó megszületett. A kiindulópont a klaszter lényegének nagyon pontos megfo-
galmazása volt. Olyan turisztikai attrakciókról van szó, amelyeket a dinamikus 
mozgás, nyüzsgés, „pörgés” jellemez, ugyanakkor kifejezi az állandóságot, a 
stabilitást is. Ennek kifejezésére a régió hagyományos szimbolikája nyújtotta az 
alapot: tojáshímzések, karcolt ládák, fatemplomok festett mennyezetének motí-
vumai közül a forgó napkorong, a forgórózsa, a szvasztika jelképe az, amely a 
legkarakteresebben utalt a fent megfogalmazottakra. Ugyanakkor valamennyi tag 
más és más, egymástól eltérő  jellegű , eltérő  nagyságrendű  rendezvények szerve-
ző je. valamennyi egyedi színt, hangulatot képvisel. Maga a klaszterhálózat 
azonban valamennyi tagok együttesen kívánja szolgálni, és a tagok egymást is 
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segítik. ezért a különböző  nagyságú és színű  forgó formák „csápjai” úgy helyez-
kednek el, hogy megmozdulásukkal, „beleakadva”, azaz hatást gyakorolva a 
másikra, lendületbe hozza azt is, függetlenül attól, hogy melyik mozdult el. 

 
 

A közös gondolkodás eredményeként végül az alábbi logótervek készültek 
el, kifejezve a klaszter működésének lényegét. 

 
A feladatok következetes végrehajtása mellett 3 képzés megszervezésére is 

sor került, melyek tartalmi kidolgozásában a Pécsi Tudományegyetem Felnő tt-
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képzési és Emberi erő forrás Fejlesztési Kara is részt vett. Az animátor képzés 
célja olyan szervező  szakemberek képzése volt, akik a kultúra (szociokulturális 
animáció), az idegenforgalom és vendéglátás (rekreációs animáció), és a sport 
(sport-animáció) területén elméleti és kommunikációs ismereteket sajátítanak el, 
és akik alkalmasak kapcsolat-építésre, közös tevékenységekre való hangolásra, 
ösztönzésre, a megszokottól eltérő  kikapcsolódásra, fejlesztésre. A protokoll és 
rendezvényszervező  képzés keretében olyan képességek kialakítása volt a cél, 
amelyek segítségével a hallgatók alkalmassá válhatnak sikeres csapatmunkára, 
együttműködésre, korszerű  módszerek alkalmazására. A kommunikációs és ügy-
félszolgálati tréning célja az egyéni kommunikatív hatékonyság és a minő ségi 
ügyfélkapcsolatok kialakításához és eredményes működtetéséhez szükséges 
kompetenciák fejlesztése volt. A cél olyan munkatársak képzése, akik a kultúra 
és a turizmus területén végzett munkájukban és közösségi szerepeikben képesek 
az ügyfélorientált gondolkodásra és az ügyfeleik, partnerkapcsolataik során cél-
jaiknak megfelelő  kommunikációra, továbbá képesek a reklamációkat, esetleges 
konfliktusokat az – ügyféltípusoknak megfelelő en – asszertív módon kezelni. A 
résztvevő k a tréning során olyan szituációs gyakorlatokban vettek részt aktívan, 
amelyek fejlesztették az ügyfelekért való felelő sségvállalásukat és egyben konk-
rét alkalmazható módszereket, mintákat kaptak az adaptív ügyfélkezeléshez (ön 
és emberismeret, aktív figyelem, elő ítéletek leküzdése, stressz-kezelése stb.). 

A klaszter szolgáltatásai közé tartoznak egyes marketing funkciók – kutatás-
elemzés, kínálatfejlesztés, értékesítés, kommunikáció és koordináció – segítése, 
kiadványok készítése, kiállításokon való megjelenés, közösségi értékesítési te-
vékenység végzése, kapcsolatépítés, pályázatfigyelés, pályázatírás, konferencia 
és rendezvényszervezés, látogatómenedzsment feladatok tervezése is. A Pécsi 
Tudományegyetem Felnő ttképzési és Emberi Erő forrás Fejlesztési Kar, mint 
klasztertag a vendégkörkutatás-elemzés lebonyolításában hallgatók bevonásával 
vállalt aktív szerepet. 

A 2012. augusztus 31-én záruló projekt során kitűzött célok további projekt-
elemekkel valósultak meg: 
– nyitó- és zárórendezvény, sajtótájékoztató a klaszter tagok, a közreműködő  

partnerek és a sajtó számára, 
– honlap létrehozása létre, ahol az érdeklő dő k egy helyen, egyszerűen megta-

lálják a klaszter tagjairól szóló részletes és friss adatokat: 
−  tartalmazza a klaszter bemutatását, tevékenységeit, elérhető ségét, 
−  a folyamatos tájékoztatását, jól hasznosítható kép és szöveganyag biztosítja, 

– a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében a kötelező en elő írt 
Tájékoztatási és Emlékeztető  táblák kerültek elhelyezésre a klaszter székhe-
lyénél, illetve a tagoknál. 

– prospektus készítése két alkalommal történt: 
−  a reklámanyag kiadásának legfő bb motivációja a klaszter bemutatása, a 

klaszter minél szélesebb körben való népszerűsítése, megismertetése és új 
piaci szegmensek bevonása, 

– fesztiválokon és vásárokon (Utazás Kiállításon) való megjelenés, 
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– egységes reklámtárgyak (egyben ajándéktárgy) kialakítására került sor, mely 
reklámtárgyak is szolgálnak: 
−  a logó, az arculat, brand kialakítása, 

– elektronikus gazdaságfejlesztési tematikájú hírlevelek készítése: 
−  információ-terjesztést szolgálják, 
−  a potenciális érdekeltek köréhez eljuttatva, 
−  a hírlevél beszámol a klaszter eredményeirő l, és helyet kapnak benne 

partnerkereső  felhívások is, 
−  konferencia szervezése és kiadvány szerkesztése a „Jó gyakorlatról”, 

– adatbázis kialakítása, 
−  látogatómenedzsment koncepció készítése, 
−  középtávú marketing stratégia és 3 éves marketing kommunikációs akció-

terv kialakítása. 
A klasztertagok fesztiváljai és rendezvényei megjelenítik a régió értékeit, 

természeti szépségeit, a kulturális örökségek gazdagságát, a nemzetiségek sok-
színű  hagyományait. Megmutatják az itt élő k vendégszeretetét, változatos prog-
ramkínálatát, valamint a különböző  generációk igényeihez igazodó innovatív 
képességét. A klaszter további projektek kidolgozásával, és a kialakított kom-
munikációs stratégiája további működtetésével a jövő ben is pozitív hatást gyako-
rolhat a régióra, azaz a turizmus fejlesztésével segítheti a régió gazdasági poten-
ciálját. 
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