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Meghívó Velencei-tavi TDM konferenciára 
és sajtótájékoztatóra 

2014. november 27. (csütörtök) 
Velence Resort & Spa****superior, Velence, Béke u. 

 

A konferencia időpontja: 9:00-15:00, a sajtótájékoztató időpontja: 10.15-10.40. 
Bevezető előadást tart: L. Simon László a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes 
 
Köszöntőt mondanak: 
Koszti András Velence város polgármestere 
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő 
A magyar turisztikai desztináció menedzsment rendszer fejlesztése címmel előadást tart: 
Dr. Ruszinkó Ádám a Nemzetgazdasági Minisztérium turizmusért felelős helyettes államtitkára 
 

A rendezvény részletes programleírását e levél csatolmányában küldjük szíves tájékoztatásul. 

A Velencei-tó turisztikai desztinációban a TDM szervezeti rendszer napjainkra kiépült. 2009-óta sikeresen 
működnek a gárdonyi és a velencei helyi TDM egyesületek, amelyek 2011-ben 50-50% törzstőkével 
megalapították a Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit Kft. A három TDM szervezet munkájának 
eredményeként a desztináció turisztikai kínálatát jelentő szolgáltatók hálózatba szerveződve 
együttműködnek a desztináció turizmusának fejlesztéséért. 2008 és 2012 között a gárdonyi kistérségben 
2008-hoz képest közel kétszeresére, +81,2 százalékkal nőtt a belföldi, közel két és félszeresére, +133 
százalékkal pedig a külföldi vendégéjszakák száma, 2012-ről 2013-ra azonban nem folytatódott ez a 
tendencia. A TDM tagok előtt álló kihívás a térség turizmusának növekedési pályán tartása, a szervezeti 
rendszer továbbfejlesztése.  A TDM szervezetek a vendégek magas színvonalú kiszolgálása, valamint az egész 
éven át tartó, változatos és tartalmas turisztikai élménykínálat létrehozása és népszerűsítése érdekében az 
elmúlt 5 évben több mint 100 különböző volumenű projektet valósítottak meg, javarészt a TDM 
tevékenységek fejlesztésére elnyert, mindösszesen 225,5 millió Ft pályázati forrásból. Ehhez adódott saját 
forrásként a Gárdony és Velence önkormányzata által a működésre átadott éves IFA bevétel kb. 20-20%-a, 
valamint a tagok befizetései. A TDM-ek munkájának eredményeként több kutatás, tanulmány készült, 
kialakult a desztináció turisztikai arculata, elkészült turisztikai adatbázisa és portálrendszere, megújultak a 
térség Tourinform irodái, ahol több nyelven hozzáférhetőek a kínálatról szóló ingyenes prospektusok, 
térképek, létrejött a kültéri információs pont és ökopark hálózat, a tagok szakmai és nyelvi képzéseken, 
tanulmányutakon vehettek részt, számos rendezvény valósult meg.  A szervezetfejlesztés és a forrásbővítés 
célja a turisztikai forgalom növelése, a piaci versenyképesség és a méretgazdaságosság szempontjait 
figyelembe véve a desztinációs szintre koncentrált erőforrások hatékony felhasználása a Velencei-tó brand 
megerősítése és a Velencei-tó, mint úticél ismertségének növelése érdekében. A TDM szervezeti rendszer 
feladata és felelőssége is egyben, hogy a korábban retro nyaralóhelyként ismert Velencei-tó térségét mint 
természeti és kulturális értékekben gazdag rekreációs térséget felrajzolja Magyarország turisztikai térképére, 
a legkedveltebb desztinációk közé.  

Gárdony, 2014. november 24. 

Részvételi szándékát kérjük, jelezze a tourinform@velencei-to.hu címen!  

További információ: Somossy Eszter, ügyvezető (30 6300474) 
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