
Nagy Katalin

turisztikai szakértő, mesteroktató
Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Marketing és Turizmus Intézet

nagy.katalin@uni-miskolc.hu

Nemzetközi kulturális 
útvonalak marketing 

tapasztalatai, 
fogyasztói szokások a 
kulturális turizmusban



Élménygazdaság | A kultúra és a kulturális turizmus fejlődése | 

Néhány alapfogalom | Piaci szegmensek | Napjaink trendjei 

A kulturális turizmus fogalma, jellemzői

01Tartalom

Típusai | Fogalmak és jellemzők | ICOMOS | Kulturális 

útvonalak

Tematikus utak

02

1987-ben kezdődött | Kialakulás és intézményesedés | A cím 

elnyerése, kritériumrendszer | Magyarország részvétele

Európa Tanács Kulturális Útvonalai

03

Regionális fejlesztés a turizmus és a kulturális útvonalak révén 

az EU négy makrorégiójában

Routes4U projekt 

04

A makrorégiók workshopjainak tapasztalatai 

A kulturális útvonalak marketing tapasztalatai

05



Graphic 

Infographic 

Designed

Modern PowerPoint Presentation

- Örökség és hagyományok
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- Megértés és tolerancia

- Kulcsfontosságú turisztikai érték

- Az utazások legősibb formája

Az élménygazdaság 

térhódításával felértékelődik a 

kulturális turizmus. 



Legújabb 

fogalom

Kulturális 

turizmus 

számokban

„A kulturális turizmus olyan 

turisztikai tevékenységek 

összessége, ahol a látogató fő 

motivációja a tanulás, felfedezés 

és élményszerzés egy desztináció 

fizikai és szellemi kulturális 

attrakcióinak/termékeinek 

„fogyasztása” közben. 

Ezek az attrakciók/termékek egy 

társadalom (közösség) olyan 

megkülönböztető anyagi, 

intellektuális, szellemi és 

érzelmi jellemzőit hordozzák, 

melyek közé tartoznak a 

művészetek és az építészet, 

történelmi és kulturális örökség, 

gasztronómiai örökség, irodalom, 

zene, kreatív iparágak, valamint 

az élő kultúra az életmóddal, 

értékrendszerrel, hiedelmekkel 

(vallással) és hagyományokkal” 

(UNWTO 2018)

2015: nemzetközi 

utazások több mint 40 %-a 

kulturális jellegű

2017: 516 millió utazás

Európa a világ vezető 

kulturális turisztikai 

desztinációja, bár piaci 

részesedése csökken

Termékcsoport! 
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Fázis Kultúra Kulturális turizmus

1.0

A kultúra az ipari fejlődés 

mellékterméke. A gazdag kereskedők 

és iparmágnások fektettek a kultúrába, 

saját maguk dicsőítése és/vagy a 

közösség támogatására.

Grand Tour, csupán egy szűk, elit 

réteg a kultúra fogyasztója

2.0

A kultúra már iparág. Az iparosodással 

és a kulturális ipar fejlődésével az 

gazdasági tényező lett, melybe 

leginkább a közszféra fektet be, a 

fejlődés és munkahelyteremtés 

céljából.

Tömeges kulturális turizmus, a 

kulturális erőforrások turisztikai 

attrakcióvá fejlesztése

3.0

A kultúra új értékek forrása. A kulturális 

ízlés diverzifikációja, a kulturális 

„termelés” széttöredezése, az új 

technológiákhoz való hozzáférés és a 

média nagy változásokat okozott a 

kulturális termékek előállításában. A 

gazdasági érték mellett, a kultúrára 

úgy is tekintenek mint identitásteremtő, 

a társadalmi kohézió erősítője és a 

kreativitás támogatója.

A kultúra a turizmus számára 

értékmérő (és viszont), a turizmus és a 

mindennapi élet integrációja növekszik. 



Kulturális turisták szegmensei motivációik alapján
(Silberberg 1995)



A kulturális 

turizmus fő 

trendjei

• a kulturális motivációjú utazások fő célpontjai a városok (fő 

vonzerők az épített örökség és a rendezvények); az UNWTO 

előrejelzése szerint a következő évtizedben ez az utazás teszi ki 

az összes utazás 20 %-át; 

• a kulturális turizmus tartalma elmozdul a fizikai, történelmi 

örökség, múzeumok és műemlékek irányából a következő négy fő 

téma felé: (1) modern élet; (2) kultúra és attrakciók; (3) rekreáció, 

és (4) felelősségtudat vagy fenntarthatóság; azaz felértékelődik a 

szellemi kultúra és örökség, 

• a kulturális turista „mindenevővé” válik, azaz magasabb 

képzettsége miatt egyaránt „vevő” a populáris és a magas kultúra 

iránt, és nincs tekintettel az elitizmusra vagy a sznobságra; 

• jelentős változás történt a kulturális élmények előállítása és 

fogyasztása terén, ami a turista sokkal aktívabb részvételét és 

bevonását jelenti (co-creation); 

• növekszik az igény az érintettek (köztük a turista) közötti 

együttműködés fejlesztésére, ami egyben a közösségi alapú 

fejlesztés fontosságát is hangsúlyozza – az infrastruktúra helyett 

az emberekbe kell befektetni, hogy képesek legyenek élményeket 

alkotni, többek között animációval, történet-meséléssel [story-

telling]; különösen igaz ez a kreatív turizmus fejlesztésére; 

• a látogatók zöme csak érintőlegesen érdeklődik a hagyományos 

kulturális kínálat iránt, sokkal fontosabbakká válnak az új, 

népszerű „rések”, melyek közül a legfontosabbak: vallási turizmus, 

gasztronómiai turizmus, nyelvtanulás, wellness és spa, spirituális 

és holisztikus turizmus, kreatív és művelődési turizmus.



Útvonalak • természeti vagy mesterségesen 

létrehozott látnivalókat kötnek 

össze, egy bizonyos téma 

alapján

• az ismeretszerzést és a 

szórakozást egy időben 

szolgálják

• lehetnek termék- vagy téma-

alapúak (kulcs-termék marketingje 

és értékesítése vs.a téma a 

desztináció imázsa, és megjelenik 

minden más szolgáltatásban is)

• vállalkozásfejlesztés (kiegészítő 

termékek és szolgáltatások)

• a desztinációfejlesztés piac-

vezérelt megközelítése

• kevésbé fejlett térségekben 

együttműködést és partnerséget 

generál a közösségek és a 

szomszédos térségek között

• Példák: Gótikus út, Várak és 

kastélyok útja, borutak

Tematikus út

• az örökség újfajta megőrzési 

és hasznosítási módja

• földrajzi + mentális utazás 

érzelmekkel

• egyszerre turisztikai termék 

és speciális módszertan 

• egy kommunikációs útvonal, 

mely fizikai formájában 

meghatározott, dinamikus és 

történelmi funkcionalitása 

igazolt – népcsoportok 

interaktivitása, kultúrák 

térben és időben való 

egymásra hatása  a 

történelmi kapcsolatok és a 

kulturális értékek egy 

dinamikus, komplex 

rendszerben integrálódnak 

(ICOMOS) 

• Példák: Selyem-út, Svájci 

Kulturális Útvonalak, Szent 

Jakab út (El Camino)

Kulturális útvonal
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Az Európa Tanács

Kulturális 

Útvonalai

Jogi státuszú szervezetek, demokratikus működés, 

koncepcionális és stratégiai keretek 

Hálózatok

Kutatási együttműködés, közös európai örökség 

gazdagítása, kortárs művészetek, kulturális turizmus

Tevékenységek

Európai értékek reprezentánsa, legalább 3 országot 

érint, tudományos háttér, képzés, innovatív projektek

Téma



Kritériumrendszer

Meglévő útvonalak 

újraminősítése 

háromévenként

Magyarország

Igen kicsi aktivitás, alig 

vesz részt a programban

Transromanica

2007

The Hansa

1991
Ipari örökség

2019

Reformáció útja

2019

Megalit kultúra

2013

Temetők útja

2010



Mit tanulhatunk tőlük? 

Módszertant!



Európa Tanács és Európai Unió közös, 30 hónapos (2017 – 2020) projektje az Európa Tanács Kulturális Útvonalai 

révén kíván hozzájárulni a regionális fejlesztéshez az EU négy makro-régiójában. 

Az Európai Unió makro-regionális stratégiái azon földrajzi térségek kihívásaira és lehetőségeire kínálnak választ, 

amelyek túlságosan szűk területet érintenek ahhoz, hogy az EU egésze számára közvetlen érdeket jelentenének, 

ugyanakkor túlságosan nagyok ahhoz, hogy nemzeti szinten hatékonyan lehessen kezelni azokat.

Ez idáig négy uniós makro-regionális stratégiát fogadtak el; mind a négyet egy folyamatosan megújítandó 

cselekvési terv kísér.

Friss projekt-tapasztalatok



A kulturális útvonalak marketing tapasztalatai

Megfelelő marketing 

ismeretek hiánya!

Célok | Az útvonal 

küldetésének 

meghatározása | Érintettek 

feltérképezése | Célpiacok 

és célcsoportok 

Piaci orientáció

Közös identitás | szoros 

együttműködés | hálózatosodás | 

kommunikációs stratégia.

Ernyőmárka +  szolgáltatásokra 

épülő saját márka.

USP | storytelling

Márkázás

„Mi történészek, régészek, művészek vagy kulturális szakemberek 

vagyunk, nem sokat tudunk a turizmusról”



Márkaérték-modellek tényezői:

1. Brand culture (hagyományok, események, 

történelem, gasztronómia, stb.)

2. Brand character (belső felépítés, integráltság, 

megbízhatóság, őszinteség mint differenciáló érték)

3. Brand personality (a desztinációval kapcsolatos 

személyes jellemzők, pl. igazmondás, kompetencia, 

izgalom, kor, nem, társadalmi osztály, stb.)

4. Brand name (alapvetően a desztináció neve, de 

meg is változtatható, könnyen kiejthető és 

felismerhető legyen nemzeti és angol nyelven is)

5. Brand logo, symbol (a felismerhetőség alapvető 

eleme, gyakran egy jól ismert épület, szobor, stb. 

Egyedi jellemzőkkel rendelkezzen)

6. Brand slogan (egy jellemző ígéret a célcsoportok 

felé; erős egyediséghez kell hogy vezessen, 

könnyen kommunikálható erősségekkel).

Márkázás



STP marketing

Piackutatás és fogyasztói adatok 

elemzése. Piaci szegmensek 

meghatározása (demográfia, földrajz, 

pszichografikus jellemzők, stb.).  

Szegmentáció
Az azonosított piaci 

szegmensek kereslet-

elemzése. 

Célzás
Verseny(társ)-elemzés, belső 

audit. 

Az erőforrások értékelése, a 

marketing-mix meghatározása.

Tervezés



A marketing fejlődése

A marketing olyan társadalmi és 

vezetési eljárás, melynek 

segítségével egyének és csoportok 

termékeket és értékeket alkotnak és 

cserélnek ki egymás közt, miközben 

szükségleteiket és igényeiket 

kielégítik (Kotler). 

Értékesítés | ipari 

forradalom | tömeges 

fogyasztás | termék-

fejlesztés | funkcionális 

érték | „one-to-many” 

fogyasztói kapcsolatok 

Marketing 1.0

Termék-központú 

marketing
Fogyasztói elégedettség | 

tudatosabb fogyasztók érzésekkel 

| termék-differenciálás |vállalati és 

termék pozicionálás |funkcionális 

és érzelmi érték és kapcsolatok 

Marketing 2.0

Fogyasztó-orientált 

marketing

A világ jobbá tevése |a komplex ember: 

értelem, szív, érzelem | értékek | 

vállalati küldetés, vízió és értékek | 

funkcionális, érzelmi és lelki értékek | 

„many-to-many” együttműködés

Marketing 3.0

Érték-vezérelt marketing

Szegmentáció és célzás helyett 

fogyasztói közösségek | pozicionálás 

helyett karakterek és kódok | 4P helyett 

4C | content-marketing | WOW (engage, 

experience, enjoy) 

Marketing 4.0

Digitális marketing

Együttműködő (a részvétel 

kora), kulturális (globalizáció 

mint probléma) és lelki-érzelmi 

(a kreativitás kora, mint 

megoldás) marketing 

4C.

• Co-creation: új termékfejlesztési stratégia, a 

fogyasztók bevonása, termékek és 

szolgáltatások személyre szabása

• Currency: dinamikus árazás (pl. 

légitársaságok, szállodák)

• Communal activation: értékesítési csatornák 

(AirBnB, Uber, stb.) sharing economy

• Conversation: azonnali fogyasztói reakciók, 

párbeszédek (pl. TripAdvisor)



Marketing tapasztalatok

Helyi közösségek bevonása, 

tudás- és tapasztalatcserék, 

jó gyakorlatok | a kulturális 

örökség a helyi identitás része 

| az interpretáció üzleti 

kapcsolatok építésében is 

segíthet (pl. szponzorok) 

Információhiány | kapcsolati 

adatbázis | igény egy közös 

platformra | hálózatépítés | két 

irányú terjeszkedés: (1) új 

országok, régiók, attrakciók 

bevonása, (2) különböző 

típusú stakeholderek 

integrálása (jelenleg pl. kevés 

a vállalkozás) 

Jó honlap (precíz, strukturált, 

interaktív, optimalizált) | SEO | 

közösségi média |applikációk | 

igény valamilyen ernyő-

platformra | dinamikus oldalak 

Felhasználókat integráló, 

hatékony kommunikációs 

csatornák | láthatóság a 

célcsoportok számára | igény 

egységes irányvonalakra | 

erőforrások szűkössége | 

célközönség függvényében 

differenciált üzenetek | 

alternatív módok: storytelling, 

gamification, szerepjátékok, 

virtuális valóság | autentikusság

Külső 

kommunikáció

Digitális 

marketing

Belső 

kommunikáció

Identitás és 

interpretáció



Részvételre épülő 

autentikus kulturális 

élményekre van szükség.

Ehhez minőségi 

szolgáltatások és 

strukturált termékfejlesztés 

szükséges. 

Nincs egységes minőség-

biztosítási rendszer 

(minősítés  kritériumok).

Helyi közösségek 

bevonása a 

termékfejlesztésbe. 

Overtourism

Egyes helyszíneken 

tapasztalható 

jelenség, a 

kulturális útvonalak 

esetében még ritka. 

Kommunikációs sikerek 
• Látogatóközpontok, információs irodák

• Helyi termékek és ajándéktárgyak márkázva

• Kedvezménykártyák

• Minőségmenedzsment

• Bloggers’ Trip

• Hírlevelek, kiadványok, tudományos eredmények és események 

Termékfejlesztés 

és egyéb 

kérdések 

Strukturált, integrált

termékfejlesztés 

modellje

Mi a jövő? 
• Új üzleti modellek, rés-piacok felé való nyitás

• Multi-diszciplináris együttműködés, TDM-típusú szervezet mint 

menedzsment – kompetencia központ 



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
nagy.katalin@uni-miskolc.hu


