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Egyedülálló kínálatunk 130 000 m2.-es zárt területen:
• 1400 férőhely szállodai szobákban és hangulatos bungalókban.
• Vendéglátás akár 2000 főre is, több étteremben.
• Rendezvénytermek 2300 főre (legnagyobb terem: 1500 fő).
• 500 m strand és szabadtér kültéri programokhoz.
• Wellness, rekreációs, sport és vizisport szolgáltatások.
• Programok: borkóstoló, vitorlázás, hajózás, kerékpártúrák.
• 450 férőhelyes ingyenes parkoló a területen belül.

Szállodánk kitűnő választás, ha Ön
üzleti rendezvény, konferencia, kiállítás, családi ünnepségek megrendezéséhez keres helyszínt!
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Várjuk szíves érdeklődését!
Hotel Club Tihany, 8237 Tihany, Rév. u.3. Tel.: 87/538 564, Fax: 87/538 516
Email: sales@clubtihany.hu, reserv@clubtihany.hu, www.clubtihany.hu
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Kedves Olvasóink!
Köszöntöm Önöket a 2015. évi első számunk
megjelenése alkalmával!

J

elen számunkkal megkezdjük a IV., illetve ha a MaReSz Hírlevelet is hozzávesszük, (s miért is ne?) immár a XVI. évfolyamot.
Ahogy a kiadványon egymás mellett sorakoznak a polcon, jelentős terjedelmet alkotnak. Ezekben a számokban a jövő szakmai
kutatói, de akár a szakma leendő képviselői, vagyis a mai egyetemisták, főiskolások is megtalálhatják a rendezvény világ legfontosabb eseményeit, történéseit, trendjeit, akár kisebb-nagyobb
híreit. Olvashatnak a legkiválóbb szakemberek tapasztalataikról, véleményeiről egy-egy a rendezvényszakmát érintő kérdéssel
kapcsolatosan. Kérdés, hogy ezek az írások erősítik-e bennük pályaválasztásuk helyességét, elkötelezettségüket e szakma iránt?
A tizenöt évvel ezelőtti fekete-fehér megjelenésű másológépen
sokszorosított kiadvány ma már megmosolyogtató. Milyen sokat változott a világ! Napjainkban elegáns kivitelű más szakmai
tartalommal megtöltött magazint vehetnek kezükbe olvasóink
és remélhetőleg megtalálják az Őket érdeklő tartalmat benne.
Ahhoz, hogy a lap megvalósuljon számos szakmai partner
működik közre. Örömmel jelzem, hogy a Magyar Beutaztatók Szövetsége, a Magyar Fesztivál Szövetség, a Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége, a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége mellett
szakmai együttműködő partnerként köszönthetjük a jövőben
a Nemzetgazdasági Minisztérium Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkárságságát, a Magyar Idegenvezetők Szövetségét,
a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségét, a Magyar Utazási Irodák Szövetségét és a VIMOSZ-t. A szerkesztőség az
eventer.hu mellett stratégiai partnerkapcsolatot alakított ki a
rendezvenyhelyszinek.hu-val és az együttműködéseknek köszönhetően még többen olvashatják a magazint.
A szakmai kapcsolatok erősítésével Szerkesztőségünk szeretné
elérni, hogy a rendezvény szakmai magazin olyan olvasói rétegekhez is eljusson, akik esetleg most kezdenek ismerkedni ezekkel a rendkívül érdekes, színes és igen sokoldalú szakmával. Számukra és minden kedves olvasónknak ajánlás 2015-re Kazinczy
Ferenc írása: Jót s jól! Ebben áll a nagy titok.
Horváth Ágnes
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Évadnyitó

Turizmus évadnyitó és Díjátadó gála 2015
Hagyomány, hogy minden év február 1-jén Turisztikai évadnyitó fogadást és Díjátadó Gálát
szervez a Turizmus Kft. A 23. alkalommal megszervezett rendezvénynek a Budapesti Kongres�szusi Központban adott otthont. A gálát Kelecsényi Ágnes és Szebeni Zsolt moderálta.

A

z eseményt megtisztelte jelenlétével a magyar állami turizmusirányítás képviselői mellett öt nagykövet (Albán Köztársaság, Horvát Köztársaság, Tunéziai Köztársaság, Spanyol Királyság, Szlovén Köztársaság)
is. Jelen volt több, az ágazatot képviselő korábbi miniszter (Bod Péter Ákos, Fazakas
Szabolcs, Gyenesei István, Pál
Béla, Varga Zoltán), illetve
két, a turizmusért világszervezetekben dolgozó magyar
szakember, Somogyi Zoltán,
az ENSZ Turisztikai Világszervezet főtitkár-helyettese,
és Ujhelyi István az Európai

Parlament Közlekedésturizmus Bizottságának
turisztikai alelnöke.
A meghívottakat a kormány
képviseletében
Glattfelder Béla, a Nemzetgazdasági
MiniszFotó: Fóti Péter
térium turizmusért is
felelős államtitkára, házigazdaként Gilles Clavie köszöntötte. A koráábi évekhez hasonlóan a hivatalos program kilenc, rangos turisztikai szervezet
észrevételeit figyelembe véve
Fotó: Sarkadi Eszter Mirka
a Turizmus Kft. által készített
lobbifilm vetítésével vette kezdetét. A film bemutatta a turizmus ágazat 2014. évi sikereit és 2015. évi lobbi céljait.
Hagyomány, hogy a Turizmus
évadnyitó gála keretében a
szakmai szervezetek felterjesztése alapján átvehetik munkájuk elismeréseként díjaikat a
turisztikai szakemberek.

A díjazottak:
n Év idegenvezetője:

Dr. Kótai Katalin idegenvezető
n Év munkaadója:

Sáfár Ferenc, a BioGastro Kft. ügyvezető igazgatója

n Év idegenforgalmi oktatója:

n Év vendéglőse:

Dr. Nagy Éva, a Budapest Gazdasági Főiskola
tanszék-vezető helyettese

n Év turisztikai újságírója:

Tóth Tamás, a Special Events Kft. ügyvezető igazgatója

n Év turisztikai szerkesztő-riportere:

Mészáros Zoltán, a VeszprémFest alapítója
és ügyvezető igazgatója

n Év autóbuszos személyszállítója:

Makra Zoltán, a Europcar logisztikai vezetője

n Év rendezvény-szolgáltatója:

Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

n Év TDM szervezete:

Mihály Márta Vilma, a Zugligeti Niche Kemping,
Szabadidő Központ Kft. üzletvezetője

Rosenstein Tibor, a Rosenstein Vendéglő tulajdonosa
Vámos Kamilla, az MTI újságírója
P. Kiss Zsuzsa, a Kossuth Rádió szerkesztő-riportere
Stiller Gábor, a Five Stars Bt. ügyvezető igazgatója
Hegyi Attila, az Albatrosz Party Service Kft.
ügyvezető igazgatója
Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület

n Év rendezvényszervezője:
n Év fesztiválszervezője:

n Év autókölcsönzője:

n Év Tourinform iroda fenntartója:
n Év kempingese:

n Év egészségturizmus menedzsere:

n Év beutaztatója:

Mezősi Csilla, a Magyar Turizmus Zrt. németországi
és svájci képviselet-vezetője

n Év repülőjegy-értékesítője:

Máltesics Norbert, a Tourinform Pécs
idegenforgalmi menedzsere

Banó Tamás, a Tumlare Corporation Hungary Kft.
alapító tagja és ügyvezető igazgatója
Fehér Kriszta, a WecoTravel irodavezetője
n Év utazási irodása:

Kós Edit, a Quality Tours ügyvezető igazgatója
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n Év gasztronómusa:

Miklós Beatrix, a Kis Helikon R&L Villa
tulajdonos igazgatója

n Az Év Tourinformátora:

n Az Év TDM menedzsere:

Pálffy Tamás, a Bük, Bükfürdő Turisztikai Egyesület
TDM menedzsere

Turizmus a számok tükrében

Nőtt a konferenciák száma hazánkban tavaly,
a Magyar Turizmus Zrt. adatai szerint
pedig vidéken tartották. A magyar konferenciák esetében kiegyensúlyozottabb a területi eloszlás, nem annyira Budapestcentrikus a rendezvénypiac: a nemzetközi konferenciák 23%-át,
a magyar konferenciák 38,7%-át tartották vidéken.
A nemzetközi konferenciák esetében legnépszerűbbek az orvosi, gazdasági és gyógyszeripari témájú konferenciák voltak.
2014-ben a legtöbb nemzetközi konferenciát (30,8%) orvosi témában rendezték. A gazdasági témában tartott rendezvények
aránya 14,6%-ot, a gyógyszeripari, illetve informatikai témát
felölelő konferenciák aránya pedig 10,8-10,8%-ot tett ki. Ezt követték a tudományos (6,9%), mezőgazdasági (4,6%), pénzügyi
(3,8%), művészeti, illetve oktatási (2,3-2,3%), valamint az egyéb
(13,1%) témában tartott rendezvények.

Magyarországon 2014-ben összesen 2557 konferenciát rendeztek, ami 8,3%-os növekedés az előző évhez képest.

A

Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Igazgatóság
közel 300 partnerének közreműködésével 2014-ben is figyelemmel kísérte a magyarországi rendezvénypiac trendjeit. A
2014-ben Magyarországon rendezett konferenciák átlagos hos�sza 2,4 nap volt, résztvevőinek átlagos száma 162 fő. A konferenciákon összesen 414 183 fő vett részt, a rendezvények 67,5%át Budapesten, 32,5%-át pedig vidéken tartották. A legtöbb
konferenciára novemberben került sor. Az 1020 db nemzetközi
konferencián összesen 152 430 résztvevőt regisztráltak, átlagosan 149 fős részvétel mellett. Az 1537 db magyar konferencia
261 753 résztvevővel zajlott, így a résztvevők átlagos száma 170
fő. A legtöbb konferenciát 100-349 fő részvételével tartották.
A nemzetközi konferenciák megrendelőinek nemzetiségi vizsgálata azt mutatja, hogy a magyar megrendelők után a brit megrendelők (7,2%) a második helyet foglalják el, őket követik az amerikai megrendelők 5,9%-kal. A legnagyobb mértékben, 84,6%-kal
az olasz megrendelések száma nőtt, a brit megrendelések száma
is jelentősen, 53,2%-kal bővült, míg az amerikaiaktól 34,1%-kal
több megrendelés érkezett. A nemzetközi konferenciáknak a
résztvevő nemzetek szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy németek, osztrákok és olaszok érkeztek legnagyobb
számban MagyarorNemzetközi és magyar konferenciák
szágra.
területi megoszlása 2014-ben (%):
Még mindig szálBudapest
Vidék
lodák biztosítják a
Nemzetközi
77
23
legtöbb rendezvény
Magyar
61,3
38,7
helyszínét: a rendezÖsszesítve
67,5
32,5
vények 85,3%-át szálNemzetközi és magyar konferenciák
lodában (a tavalyirésztvevőszám szerinti megoszlása
2014-ben (%):
val megegyező adat),
Résztvevőszám
5,8%-át kongresszusi
50-99 fő
44,9
központban, 3,7%-át
100-349 fő
47,8
egyetemeken, 5,2%-át
350-499 fő
3,5
pedig egyéb helyszíne500-999 fő
2,6
ken tartották. A ren1000-2000 fő
0,9
dezvények 67,5%-át
2000 fő felett
0,3
Budapesten, 32,5%-át
Nemzetközi konferenciák
leggyakoribb témái 2014-ben (%):

Konferencia témája
orvosi
gazdasági
gyógyszeripari
IT
tudományos
mezőgazdasági
pénzügyi
művészeti
oktatási
egyéb

30,8
14,6
10,8
10,8
6,9
4,6
3,8
2,3
2,3
13,1

MELLÉKLET
– definíciók, táblázatok
Nemzetközi konferenciák alatt
a minimum 50 fős, külföldi vendégek részvételével zajló céges,
illetve szövetségi rendezvényeket értjük (ez a definíció eltér az
ICCA definíciójától), magyar
konferenciáknak a minimum
50 fős, csak magyar résztvevőkkel zajló céges, illetve szövetségi
rendezvényeket tekintjük.
További információk:
Magyar Turizmus Zrt.
Társasági Kommunikációs Iroda
Tel.: 488-8748 E-mail: pr@itthon.hu
www.itthon.hu; www.hcb.hu
Nemzetközi konferenciák
megrendelő nemzetisége szerinti
megoszlása 2014-ben (%)

Megrendelő nemzetisége
magyar
brit
amerikai
német
francia
olasz
egyéb

56,9
7,2
5,9
4,5
2,4
2,4
20,7

Nemzetközi konferenciák
résztvevő nemzetek szerinti
megoszlása 2014-ben (%)

Résztvevő nemzetek
magyar
német
osztrák
olasz
francia
brit
USA
cseh
orosz
belga
lengyel
holland

44,6
35,4
27,7
26,2
25,4
22,3
22,3
18,5
18,5
17,7
17,7
16,9

Nemzetközi és magyar
konferenciák időbeli
megoszlása 2014-ben (%)

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

5,8
7,0
9,0
8,2
10,1
9,2
3,5
2,6
10,4
10,9
16,5
6,8

Nemzetközi és magyar konferenciák száma
megrendelő szerinti bontásban 2014-ben (db)

Nemzetközi
Szövetségi
Céges
Egyéb
Magyar
Szövetségi
Céges
Egyéb
Összesen

2013
1017
378
580
59
1345
321
944
80
2362

2014
43,1%
37,1%
57,1%
5,8%
56,9%
23,9%
70,2%
5,9%
100%

1020
278
697
45
1537
260
1158
119
2557

39,9%
27,3%
68,3%
4,4%
60,1%
16,9%
75,4%
7,7%
100,0%

2014/2013
+0,3%
–26,5%
+20,2%
–23,7%
+14,3%
–19,0%
+22,7%
+48,8%
+8,3
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Konferencia

Turisztikai csúcs a Magas-Tátrában

A V4-ek idei közös turisztikai akciótervében különös hangsúllyal szerepel a kínai és az orosz
piac megszólítása. Utóbbi azért is különösen fontos, hogy az orosz beutazó forgalom megmaradjon, de legalábbis minimális legyen a csökkenése a politikai események miatt – emelte ki
Glattfelder Béla, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a visegrádi turisztikai együttműködés idei csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón.

A

Visegrádi Együttműködés soros elnökségét Szlovákia adja
június 30-ig, így a tagországok hagyományos turisztikai csúcstalálkozójának február 17-18-án a Magas-Tátrában fekvő település, Strbšké Pleso adott otthont. Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia 2003 óta működik együtt, hogy közösen
növeljék a távolabbi országokból érkező vendégeik számát.
Glattfelder Béla, a Nemzetgazdasági
Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkára az esemény
alkalmából tartott sajtótájékoztatón
kiemelte, a helyi, regionális összefogások létjogosultsága különösen az
olyan érzékeny helyzetekben válik
még nyilvánvalóbbá, mint amilyen
az orosz-ukrán konfliktus, mely valamennyi V4-es ország beutazó turizmusát érinti. A visegrádi országok turisztikai együttműködésük ez
évi akciótervében nem véletlenül fektetnek tehát különös hangsúlyt az orosz piacra, ahol a V4-országok közösen lépnek fel a
forgalom megtartása, de legalább a csökkenés minimalizálása
érdekében.
A Kína–közép-kelet-európai országok együttműködése számára
is fontos mintákat, hasznosítható modelleket kínál a V4-es országok immár több mint tízéves múltra visszatekintő, példaadó
együttműködése – tette hozzá az NGM államtitkára. Ugyanakkor pedig a Kína-KKE együttműködés a V4-ek számára is jó lehetőséget kínál arra, hogy a világ legnagyobb küldőpiacán egységes alrégióként, négy országot lefedő programcsomagok révén
még erőteljesebben vétessék észre magukat. A magyar kezde-
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ményezésre 2014-ben elindított termékfejlesztésnek, a visegrádi
országok fővárosainak felkeresését egyéni utazók számára megkönnyítő városnéző mobiltelefonos alkalmazásnak éppen ezért
ebben az évben készül el a kínai verziója is.
Glattfelder Béla a Kína-KKE együttműködéssel kapcsolatban
kiemelte: a 2015-ös, „Kína–Közép- és Kelet-európai Turisztikai Promóciós Év” programsorozat ünnepélyes megnyitására a
Kína-KKE Központnak otthont adó Magyarország március 2526. között kétnapos, különleges eseménnyel készül, melyre meghívja a V4-országok turisztikai kormányzati és marketingszervezeteinek vezetőit is. A budapesti eseménysorozatra Li Jinzao
urat, a Kínai Népköztársaság Nemzeti Turisztikai Hivatalának
(China National Tourism Administration) elnökét is várják, aki
népes üzletember delegáció élén érkezik a közép-európai régióba. A nagyszabású budapesti rendezvény remek lehetőséget biz-

Nálunk a konferencia is élmény

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Nyugat-Magyarország piacvezetõ rendezvényhelyszíne
High-end rendezvénytechnika
Teljes körû rendezvényszervezés
Exkluzív környezet a 10 fõs vacsorától a 400 fõs rendezvényig
Gasztronómiai fogások mesterfokon
Wellness- és fitneszközpont
Könnyû megközelíthetõség és ingyenes parkolás

Együttmûködõ partnerünk
az Audi Aréna Gyõr.
9027 Gyõr, Nagysándor J. u. 31.
telefon: +36 96 815 983 ▪ e-mail: meeting@etoparkhotel.hu
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Védjegyrendszer

tosít a KKE régió szakemberei
számára a kínai piac megismerésére és a piaci kapcsolatok
kiépítésére.
A Magyar Turizmus Zrt. célja 2015-től elsősorban Magyarország turisztikai vonzerejének további növelése
külföldön, illetve a nemzetközi együttműködésekben rejlő
lehetőségek minden eddiginél
hatékonyabb kiaknázása.
A 2015. évi marketingterv szerint – amelyet magyar részről dr. Faragó Péter, a Magyar
Turizmus Zrt. vezérigazgatója látott el kézjegyével – továbbra is
a távoli piacok vannak a közös munka fókuszában. Jellemzően
hagyományos marketing eszközökkel (kiállítások, előadások,
road-show-k stb.) jelenünk meg az olyan fontos piacokon, mint
az USA, Japán, India, a Latin-amerikai térség, vagy akár Szingapúr, emellett Kína a marketingtervben is kiemelt helyet foglal el.

Új együttműködési terület az
elmúlt években igen dinamikusan fejlődő távoli piac, DélKorea.
A Visegrádi országok szakmai
véleménye szerint kiemelt fontosságú Oroszország és a FÁK
országok piacának megőrzése, illetve továbbfejlesztése.
Ennek érdekében az együttműködő országok közös események létrehozását tervezik
Oroszországban, Fehéroroszországban és Kazahsztánban
egyaránt.
A tavalyi év újdonságának számító mobil applikációt a magyar
fél továbbfejleszti, a jelenlegi öt nyelv helyett hat nyelven, kínaiul
is elérhető lesz a jövőben.
A turisztikai együttműködés honlapja:
www.european-quartett.com

fotó: Ivan Kelement

Védjegyekkel a versenyképességért
Bizalom, biztonság, kiszámíthatóság. A szolgáltatás színvonala mellett a minőség e szubjektív
elemei is kulcskérdései a turizmus versenyképességének. A különféle védjegyek a minőség tudatosításának kiváló eszközei szolgáltatókban és
vendégekben egyaránt. A szálláshelyek mellett
már a fürdők és vízi megállóhelyek is megszerezhetik a garantált minőséget tanúsító nemzeti
védjegyüket.

N

apjainkban a turisták keresletét néhány jól azonosítható sajátosság jellemzi. Az utazók egyre inkább az aktív pihenésre, kikapcsolódásra és élményekre vágynak, növekvő elvárásaiknak csak magas színvonalú szolgáltatásokkal lehet megfelelni.
Európa öregedő népessége is a minőség, a kényelem, a biztonság iránti igények előtérbe kerülését eredményezi. A szolgáltatásoktól elvárt színvonal magasabb lesz az egyre tudatosabbá váló
vendégek miatt is. A személyre szabott szerviz és a személyes törődés tehát mind fontosabbá válik.
Ezekre a kihívásokra a szolgáltatáskínálat műszaki, technikai
feltételei mellett a minőséget meghatározó objektív és szubjektív
elemek adhatnak választ. A minőség szubjektív elemei a turizmusban a bizalom, a biztonság, a kiszámíthatóság, mely egyre
fontosabb versenyképességi tényező is.
A minőség fontosságát a kormányzat részéről az elmúlt években
a színvonalas szolgáltatások megkülönböztetésére bevezetett
nemzeti tanúsító védjegyrendszer kiterjesztésével és továbbfejlesztésével is kifejezésre kívánja juttatni a Nemzetgazdasági Minisztérium.
A hazai védjegyrendszer sajátossága a minősítés önkéntessége,
továbbá, hogy azokat a minisztérium minden esetben az egyes
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szakmai szervezetekkel közösen működteti. Elsőként a szálláshelyek területén indult útjára a minősítések új rendszere. A
kempingek, üdülőháztelepek, falusi szálláshelyek, vendégszobák/vendégházak esetén a védjegyek tulajdonosa a Magyar Állam, míg a szállodák esetében a Magyar Szállodák és Éttermek
Szövetsége. A szállodás szakmai szervezet az európai szállodaszövetségek ernyőszervezetével, a HOTREC-kel közösen kidolgozott, s már 15 országban működő Hotelstars Union egységes
szállodai rendszerében minősíti a hazai hoteleket, amelyet partnerségi együttműködési megállapodás alapján a Nemzetgazdasági Minisztériummal közösen működtet. A HOTELSTARS
csillagos rendszerét a minisztérium 2012-ben emelte be a nemzeti tanúsító védjegyrendszerbe. A tanúsított házak száma ez év
elején átlépte a 400-at, ami azt jelenti, hogy a 915 működő hazai
szálloda több mint 43%-a megszerezte a csillagos minősítést.
A turisztikai kínálat versenyképességének javítása érdekében a
garantált és ellenőrzött színvonalú szolgáltatások minősítését
a nemzeti tanúsító védjegyrendszer és annak továbbfejlesztése
szolgálja mindazon szakterületeken, ahol az objektív, mérhető és
ellenőrizhető kritériumok alapján megvalósítható.
Új fejlemény például a fürdők, a vízi megállóhelyek, valamint az
ifjúsági szálláshelyek állami tulajdonú védjegyének bevezetése,
mely a Magyar Fürdőszövetség, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, illetve a Magyarországi Ifjúsági Szálláshelyek Szövetsége által kidogozott tanúsítási rendszeren alapul. A tanúsítási eljárást
az e körbe tartozó, és engedéllyel rendelkező szolgáltatók kezdeményezhetik önkéntes alapon. A szolgáltatás színvonalának
felmérése egyértelmű ismérvek alapján, pontozásos rendszerben
történik. A felmérést és az utóellenőrzéseket a szakmai szövetségek végzik el, de a védjegyhasználatra vonatkozó döntési javaslatot a szakmai szövetség mellett az NGM és a Magyar Keres-

A protokoll tekintélye
Védjegyek
Embléma

Szakmai partner

Minősített
szolgáltatók száma

csillag

Magyar Szállodák
és Éttermek Szövetsége

400

napraforgó

Falusi és Agroturizmus Országos
Szövetsége

765

Vendégszoba, vendégház, apartman

korona

Magánszállásadók Országos Szövetsége

20

Kemping

csillag

Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége

24

Üdülőház-telep

I., II. osztály

Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége
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Ifjúsági szállás

hátizsák

Magyarországi Ifjúsági Szállások
Szövetsége

minősítés folyamatban

csillag

Magyar Fürdőszövetség

minősítés folyamatban

lapát

Magyar Kajak-kenu Szövetség

minősítés folyamatban

Szolgáltatás
Szálloda (Hotelstars)
Falusi szálláshely (vendégszoba, lakrész,
vendégház, sátorozó-hely)

Fürdők
Vízi megállóhelyek

kedelmi és Iparkamara képviselőiből álló
bíráló bizottság fogalmazza meg. A tanúsítványról szóló végső döntést a nemzetgazdasági miniszter, mint a védjegytulajdonos magyar állam képviselője hozza
meg.
A 2014 nyarán bevezetett fürdővédjegyek odaítéléséről eddig 12 egység esetében született döntési javaslat, az új vízi
megállóhelyek lapátos rendszerének tavaly decemberi bevezetése óta mintegy
50 létesítmény regisztrációja történt meg,
márciusban döntés születhet az első védjegyhasználati szerződésekről. A nemzeti védjegyrendszerbe
legújabban csatlakozott ifjúsági szálláshelyek körében a minősítő rendszer ismertté tétele és népszerűsítése érdekében február

18-tól április végéig a Magyarországi Ifjúsági Szálláshelyek Szövetsége és a Magyar Turizmus Zrt. a Nemzetgazdasági Minisztériummal együttműködve országos road-show-t szervez.

A protokoll szépségei
Galovtsik Erik több, mint húsz éven keresztül vezette a Magyar Köztársaság Kormányvendégházait,
míg pár évvel ezelőtt be nem zárták az épületeket.
Ide tartoztak a magyar közjogi méltóságok rezidenciái (az államelnök, a kormányfő és a házelnök otthona), illetve azok a kiemelt épületek, amelyekben
a magyar kormány a legmagasabb rendű látogatóit látta vendégül. Személyesen fogadta többek
között II. Erzsébet brit királynőt, a japán császárt,
a holland uralkodónőt és Vlagyimir Putyint is, ma
pedig a Magyar Protokollosok Országos Egyesületének főtitkáraként dolgozik azon, hogy a protokoll
visszanyerje régi fényét és tekintélyét.

n Hogyan kell elképzelni azokat a vendégházakat, amelyeknek vezetője volt?
Tulajdonképpen úgy, mint a szállodákat. Szobákkal, lakosztályokkal, elnöki lakosztállyal, konferenciateremmel, étteremmel.

Saját konyháink voltak mesterszakácsokkal, és a fénykorban az
összes épületnek együttvéve 180 fős személyzete. A vezetésem
ideje alatt olyan nagyságok fordultak meg nálunk, mint Helmut
Kohl német kancellár vagy idősebb Bush elnök. De nemcsak politikai vezetők érkeztek hozzánk, hanem alkalomadtán cégek és
magánszemélyek is kibérelhették az épületeket. Michael Schumacher például így adott fogadást nálunk.
n Ezt a rendszert, a rezidenciákat még az előző korszakból, a
szocializmusból „örökölték”?
Nem, mi alakítottuk ki, amikor Göncz Árpádot köztársasági
elnökké választották, és a rangjához illő otthont kellett találni
neki. A rezidencia abban különbözik a szolgálati lakástól, hogy
reprezentatív funkciót is el kell látnia, hivatalos vendégeket kell
fogadni benne, és fogadások, rendezvények megtartására is alkalmasnak kell lennie.
n Hány ilyen épület volt, és mi lett velük?
A Béla király úton volt egy egész épületcsoport egy szálloda épü-
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Good food, good business

A Danubius szállodák feladatuknak érzik, hogy a rendezvények sikerességéhez ne csak rendezvényhelyszíneik technikai felszereltségével, hanem táplálkozástudományi szakembereik évek óta összegyűjtött tapasztalataival is hozzájáruljanak.
Danubius Healthy Break márkanév alatt már Ön is biztosíthatja rendezvénye résztvevői számára azt
a tudományosan összeállított étrendet, amely az étkezések után segít megőrizni a szellemi teljesítőképességet, sőt bizonyos tápanyagok által még serkenti is az agyműködést.
Ma már köztudott, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás, az étkezések alkalmával elfogyasztott tápanyagok minősége, összetétele befolyásolja szellemi teljesítőképességünket. Fokozottan érvényes
ez a munka közben elfogyasztott falatokra. Ki ne esett volna abba a hibába, hogy ebéd után, a hirtelen megemelkedő vércukorszint következményeként szinte álomba merült? Hol lenne fontosabb a
résztvevők figyelmének megtartása, aktivitásuk fokozása, mint egy konferencián vagy tréningen?
A Danubius Healthy Break választékában alacsony só-, cukor- és zsírtartalmú ételeket kínálunk,
amelyek egyenletesen tarják a vércukorszintet és elegendő tápanyaghoz juttatják a szervezetet.
Fő alapanyagai a mediterrán diétára jellemző összetevők, úgymint az olívaolaj, a különböző gyümölcsök, zöldségek, gabonafélék. Az ételekhez felhasznált zöldségfélék rengeteg vitamint és ásványi
anyagot tartalmaznak, erősítve a gyomorban található jótékony hatású bifido baktériumokat, melyek koleszterinszint csökkentő, valamint vércukorszint szabályozó tulajdonsággal rendelkeznek. Az
egészséges kávészünet elmaradhatatlan eleme a friss gyümölcs. A gyümölcsrostok amellett, hogy
táplálják gyomrunkban a „hasznos” baktériumokat, csökkentik a koleszterinszintet, valamint nagy
százalékban tartalmaznak a szervezet számára védelmet jelentő antioxidáns C-vitamint.
Nyűgözze le Ön is rendezvénye résztvevőit és próbálja ki a Danubius Healthy Break kínálatát a Danubius budapesti szállodáiban!
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A protokoll tekintélye

lettel és a rezidenciákkal egy 13 hektáros területen, és az Andrássy úton két épület. De mivel egy idő után elhasználódtak, és nem
volt pénz a felújításukra, a kormány végül bezáratta mindet, ma
már egyik sem üzemel vendégházként.
n Mit fogalt magába annak idején az Ön feladatköre?
A programot mindig a Külügyminisztérium protokoll főosztálya illetve a megrendelő, vendéglátó szervezet szervezte, nekem
az épület előkészítése, a vendégek fogadása, az ott tartózkodásuk
biztosítása és a helyi programjaik levezényelése volt a feladatom,
de néha külső programokra is elkísértem őket. Amikor például
a holland királynő érkezett hozzánk, körbevonatoztam vele fél
Magyarországot, és a közben az ellátás az én felelősségem volt.
Mindenben szorosan együttműködtünk az Országgyűlés protokollosaival is.
n Magasrangú külföldi vendégek fogadásakor a protokollszabályok egységesek vagy akadnak nemzeti sajátosságok is?
A protokoll nemzetközileg egységes, hiszen az országok egymás
közötti kapcsolatait hivatott szabályozottá és gördülékennyé
tenni. Ugyanakkor természetesen vannak nemzeti sajátosságok,
de ezeket minden esetben úgy alkalmazzuk,hogy mind a vendég, mind a vendéglátó ország szabályait összehangolva lehessen
lebonyolítani a látogatást az egymás tövényeit, nemzeti, vallási
sajátosságait figyelembe véve.
n Mi a helyzet a mostanában gyakran emlegetett kézcsókkal?
Illik-e egy közjogi méltóságot – ha adott esetben hölgy az illető
– kézcsókkal fogadni, ahogy Orbán Viktor tette Angela Merkel
érkezésekor?
A rövid válaszom: nem. A klasszikus protokoll szerint ugyan
nincs tiltva, de nem kell. Elsősorban azért nem, mert a kancellár asszony hivatalos látogatásra érkezett, a kézcsók pedig egy
személyes köszöntés. Ők ebben a helyzetben nem Angela és Viktor, hanem kancellár és miniszterelnök. A felvételeken is látszik,
hogy Angela Merkel nem kézcsókra, hanem kézfogásra nyújtotta a kezét, ráadásul a kézcsók egy olyan szertartást, amit hosszú
ideig kell gyakorolni ahhoz, hogy elegáns legyen.
n Ezt előtte vagy utána jelezheti egy protokoll szakértő a miniszterelnöknek?
Jeleznie kell, de ez a mai világban nehéz. Ha valamikor régen
Faragó Ferenc a Külügyminisztérium akkori protokollfőnöke
odalépett Kádár Jánoshoz és azt mondta: “Kádár elvtárs, induljunk!”, akkor Kádár máris indult. Akkoriban, de még a rendszerváltás után is hallgattak a Külügyminisztérium protokollfőnökének szavára, és amit mondott, elfogadták. Sajnos ma a
protokollosok egy része nincs annak a tudásnak a birtokában,
amivel tekintélyt tudna kivívni magának. Másrészt az állásukat
is féltik, ezért sokszor nem mernek szólni. De a világ is sokkal
slamposabb lett azóta, és az állami vezetők olykor sikknek érzik,
ha nem törődnek ezekkel a szabályokkal. Pedig a protokollt azért
hozták létre, hogy megkönnyítse a kapcsolattermetést, hogy a felek ne sértsék meg egymást, és gördülékenyen, lazán működhessenek együtt. A protokoll egy szertartás is, aminek megvannak
a szépségei.
n És csak a politikai elit szereplőire érvényes?
Dehogy! A protokollnak csak egyik feladata, hogy állami ren-

dezvényeken segítse a résztvevők közötti közlekedést, de a másik, hogy a társadalmi élet kereteit és viselkedési kultúráját szabályozza. Az élet minden területén jelen kellene, hogy legyen.
n Valahol rögzítve is vannak ezek a szabályok?
A Külügyminisztérium Protokoll főosztályának annak idején volt
egy kézikönyve, ezen kívül sok kézikönyv és tankönyv próbál segítséget nyújtani. Nekünk, a Prokollosok Országos Egyesületének
is van egy egyetemi kiadványunk, amit épp most aktualizálunk,
mert már tíz éves, és azóta rengeteg változás történt. Hogy csak
egyet említsek: felgyorsult a világ. Korábban egy magas rangú
külföldi vendég 3-4 napra érkezett vendégségbe, és ezalatt vidéki programok is tarkították a napirendjét, volt alkalom az ismerkedésre. Ma alig fél napot töltenek Budapesten, ezáltal célirányosabbak lettek a találkozók. Már nem férnek bele kulturális, vagy
egyéb programok, amik azelőtt olyan széppé tették ezt a hivatást.
n Lehet tanulni a protokoll szakmát valahol?
Az egyesületünk annak idején kiharcolta, hogy OKJ-s képzést
nyújthasson, és szakmai oklevelet adhasson a végzetteknek. Ez
megszűnt két éve, és csak most kezdik el oktatni néhány felsőoktatási intézményben. A probléma leginkább az, hogy mára sajnos
nincs meg a rendszer, amire felépülhetne az oktatás. A könyveket persze el lehet olvasni, de ez egy empirikus szakma: valójában a gyakorlatban sajátítja el az ember. Az élet soha nem olyan,
amilyennek a könyv bemutatja, és egyébként is mindig akadnak
váratlan helyzetek. Egy dolog biztos: aki stresszes személyiség,
annak nem való ez a hivatás, legfeljebb a háttérben.
n Milyen rendezvényeken, eseményeken lehet ma még szükség
protokollosok közreműködésére?
Mindenhol! Minden konferencián, bemutatón, fogadáson van
egy lebonyolítási rend, egy társadalmi rangsor – még ha nem is
hivatalos, és ha ezzel nem is az embereket, csak a betöltött funkciójukat rangsoroljuk –, illetve mindenütt szükség van a résztvevők közötti gördülékeny együttműködésre. A protokollos segít tisztázni a viszonyokat (pl. ki kit fogad), meghatározni egy
ültetési rendet, kialakítani a felszólalók sorrendjét. Ha egy rendezvényszervező nem alkalmaz protokollos munkatársat, akkor
neki kell ennek a tudásnak a birtokában lennie. Egyesületünket
egyre gyakrabban keresik meg azzal az igénnyel, hogy tréningeket tartsunk, készítsünk fel embereket, így most ebben látom a
jövőnket. A mi felvállalt küldetésünk, hogy a protokoll rangját
visszaszerezzük, és újra a mindennapok részévé tegyük.
Gyárfás Dorka

Meglepetés, izgalom, egyediség, különlegesség
– varázslat minden rendezvényen

Térjen el a megszokott programoktól!
Jósdák, egészségjavító programok, látványos megoldásokkal,
cégre / megrendelőre szabott struktúrával, saját ötletekkel
– úgy, ahogy senki más nem csinálja.
Személyiségelemzések coach szisztémával.
Országos lefedettség, garantált minőség.
Ezoterikus NetRend Kft. • Szatmári Nóra +36 (70) 311 61 25 • nora@szatmarinora.hu

www.rendezvenyprogram.hu
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Liget Budapest

A tervek szerint halad a Liget Budapest Projekt
2014 decemberében hirdetett eredményt a Városliget fejlesztését célzó Liget Budapest Projekt a parkban létesülő 4 új múzeumépület, a
FotóMúzeum Budapest, a Magyar Építészeti Múzeum, a Néprajzi Múzeum, illetve a Magyar
Zene Háza tervpályázatában. Az Új Nemzeti Galéria és Ludwig Múzeum épületére 11 magyar
és nemzetközi sztárépítész nyújthat be pályázati
anyagot, melyek közül 2015 áprilisában választ
nyertest a szakértőkből álló zsűri.

A

Liget Budapest Projekt keretében felépülő 5 új múzeumintézmény egyedülálló kulturális és szabadidős fejlesztés
Európában, mely széles körű kínálatával együttesen jelent majd
vonzerőt a budapesti, vidéki, illetve külföldi célcsoportok számára. A múzeum negyed létrehozásánál azonban a Projekt többet kínál: a fejlesztés egyedülállósága és vonzereje abban rejlik,
hogy a már több mint száz éve a Ligetben működő intézmények
– mint az Állatkert, Közlekedési Múzeum – fejlesztése és az új
intézmények XXI. századi megoldásai mellett a park rekonstrukciójára és új rekreációs szolgáltatások kialakítására is sor
kerül, melyek együttesen garantálnak majd minden célcsoport
számára izgalmas kikapcsolódást. A Ligetben aktuális kínálattól
függetlenül mindig történik majd valami érdekes!
A park megújulása már 2014-ben megkezdődött, míg a park átfogó rekonstrukciójára 2015 tavaszán ír ki a Városliget Zrt. táj-
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építészeti pályázatot, mely magába foglalja a Liget zöldterületi
rendbetételét, bővítését és a rekreációs funkciók (például sportpályák, játszóterek, futókör) kialakítását, fejlesztését is. A park
megújulásának részeként például az Állatkerti körúton található, jelenleg rossz állapotú bódésor ez év végével megszűnik, hogy
aztán a Városligethez méltó pavilonok váltsák fel a helyüket a
jövőben. A pályázati kiírás a szakmai szempontú igények mellett
a parkmegújításra fókuszáló lakossági és civil egyeztetések eredményeit is figyelembe veszi.
A Liget Budapest Projekt részeként a Városliget meglévő intézményei is megújulnak, így sor kerül a Fővárosi Nagycirkusz fejlesztésére, illetve az Állatkert bővítésére is. A Magyar Műszaki
és Közlekedési Múzeum épületének eredeti tervek szerinti helyreállítása az új múzeumi épületek megvalósításával párhuzamosan zajlik. A Liget Koncepció városrendezési program keretén
belül a jelenlegi Szabolcs utcai kórház területén barnamezős beruházással az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási
Központ (OMRRK) is kialakításra kerül. A jelenlegi nemzetközi
tendenciának megfelelően a központ kiemelt célja az új múzeumi negyed intézményeinek összevont kiszolgálása lesz, továbbá
új zöldfelületek kaphat itt a környék, és annak fejlődését is várhatóan elősegíti ezen lepusztult terület megújítása.
A 2018-ra megújuló Városliget a park eredeti, történelmi funkciójának megfelelően újra a város kulturális, kikapcsolódási helyszíne lesz. A nemzetközi példák - Bécsben a
Museumquartier, vagy éppen a washingtoni National Mall –

Gasztronómia a rendezvényszervezésben

alapján nem csak komoly turisztikai vonzerőt jelenthet majd a
Liget, hanem egyfajta közösségi térkén, az emberek találkozóhelyévé válik a jövőben.
A Liget Budapest Projekt egy olyan kulturális beruházás, mely
belátható időn belül (10-12 év) megtérül, hiszen a megújult Liget
mágnesfejlesztésként 2019-re plusz egy-másfél millió vendégéjszakát hozhat Budapest turizmusának.
A nyertes épületekről:
A Sou Fujimoto által tervezett Magyar Zene Háza épületénél jól
megfigyelhető a japán sztárépítész jellegzetes elképzelése, mely
törekszik a harmonikus átmenetet kialakítására a természetes
és a mesterséges környezet között. Az épület földszinti könnyed,
transzparens megjelenése rendkívül kedvező, pavilonként teremt közvetlen kapcsolatot a környezetével. Az épület maximálisan kiszolgálja az intézmény igényeit, amely kiállító, és előadótermei széles spektrumú, így mindenfajta típusú kiállításnak és
előadásnak megfelelő otthont adhatnak.

A Néprajzi Múzeum a francia Vallet de Martinis DIID
Architectes tervei alapján épülhet meg. A résztvevő szakértők
véleménye szerint funkcionális, pragmatikus és időtálló épület
került ki nyertesként, mely semleges, geometrikus megjelenésével illeszkedik környezetéhez, míg magas színvonalon elégíti ki
mind a látogatók, mind a múzeum felől támasztott igényeket. A
tervezett múzeum földszinti nyitott tere kifinomult kapcsolatot
képez környezetével, érzékenyen veszi figyelembe a Liget és a városi környezet főbb megközelítési irányait.
A Magyar Építészeti Múzeum és a Fotó Múzeum tervezett épületei megbontják a Dózsa György út linearitását, míg rendkívül
jól biztosítják a Liget és a város közti közlekedést. Tima Zoltán,
a nyertes tervpályázatot benyújtó Közti Zrt. vezető tanácsadója a
tervezési folyamatokról elmesélte, hogy mindvégig cél volt olyan
épületek kialakítása, melyek közösségi térként funkcionálnak
és a zöldterület megóvásával lehetővé teszik a Városliget eredeti
„kapujának” a Rondónak visszaállítását, és egy új városi köztér
létrehozását Liget kapcsolattal.

„Minden érzékszervre hatni”
Akár a zenén, de a megfelelő helyszín kiválasztásán és a díszleteken is sok múlhat egy rendezvényen. És akkor az ételekről még nem is
beszéltünk. Ám ezúttal fogunk, méghozzá Segal
Viktor séffel, aki a privát, 8-10 fős eseményektől
a többezres fogadásokig elég sok műfajban kipróbálta már magát.
n Milyen szempontokat kell mérlegelni egy rendezvény szervezése előtt?
– Alapvetően fontos, hogy a megrendelő nagyjából tisztában legyen azzal, hogy mit is szeretne a rendezvényével elérni, mi a
legfontosabb célja vele. A vendégkör pontos ismerete hozzásegíti
az eseményen dolgozókat és a szervezőekt is ahhoz, hogy a lehető legjobban eltalálják az ízeket, hangulatokat, akár a díszleteket,
a zenéket is, mert minden rendezvénynek van egy olyan összképe, ami később elsőként ugrik be a résztvevőknek. Ha tehát
tudjuk, hogy milyen korosztálynak, milyen kulturális háttérrel
rendelkező közönségnek, többségében férfiaknak-e vagy nőknek
szervezzük az eseményt, akkor mindenképp közelebb kerülünk
ahhoz, hogy minden fél (szervezők, megbízó, vendégek) elégedett legyen.
n Mitől lehet egyedi egy esemény?
– Nem mindig könnyű, de válasszuk ketté a saját ízlésünket és
azt, hogy mit szeretnénk megvalósítani a rendezvénnyel. A helyszínre is ugyanez vonatkozik, mert szerethetjük bármenniyre a
budai Várat, ám nem biztos, hogy egy hétköznap délelőtti sajtóeseményre az a megfelelő. Sokkal inkább való ilyesmire egy
könnyebben megközelíthető belvárosi helyszín.
A helyszínen pedig még rengeteg tényező lehet a megfelelő áramellátástól kezdve az enteriőrig, illetve, hogy milyen lehetőségeink
vannak az ételek tálalását tekintve. Lehet-e a helyszínen melegítenünk, vagy teljesen kész fogásokat kell-e vinnünk.
n Mik a legjobb módszerei a tálalásnak, hogyen kell a fogásokat megtervezni?

– Alapvetően meghatározza a tervezést, hogy tányérszervizzel,
büfével, vagy egészen apró falatokkal (“flying” szerviz) számolhatunk-e a helyszinen. A forma eleve kizár néhány megoldást, a
cékla például ritkán előnyös, de a túl híg mártás, vagy a nagyon
erős fűszerek sem tanácsosak. Előfordul, amikor a megrendelő
“tiltólistát” készít, mondjuk eleve kizárja a hagymát, a gombát
vagy a paprikát, de terveztünk menüsort már színre is, ami addig izgalmas, amíg nem öncélú. A rendezvényszervezők sokat
tudnak tenni azért, hogy a séf és a megbízó között gördülékeny
legyen a munkamenet.
n A hihetetlen gyorsasággal eltűnő falatok mitől lehetnek emlékezetesek?
– Ezekben a pár másodperces, apró falatokban számomra az a
kihívás, hogy bele lehet sűríteni az ötletet, lehet játszani a textúrákkal, az ízekkel is. Roppanhat, vagy éppen lehet lágy, és a
domináns fűszerektől függően nyújhat emlékezetes élményt. A
vendégkör tekintetében jellemzően három kategóriát különböztethetünk meg, a hagyományos ízlésűt, a kicsit merészebb újításokra is fogékonyakat, illetve ritkán a szinte teljes “szabadkéz” is
előfordul, azaz jöhet bármi az ötletek közül.
n A desszertek sokáig kicsit mostohagyereknek számítottak a
rendezvények kínálatában, ez változott valamelyest?
– A desszert fontos része, sőt az egyik legfontosabb egy-egy rendezvénynek, hiszen arra mindig jobban emlékeznek a vendégek.
Az ideális helyzetben a cukrásszal együtt találjuk ki a menü ívét,
harmóniára törekszük a fogások között.
n Milyen az ideális rendezvény?
Az ideális rendezvénynek erős és végiggondolt koncepciója van,
a tematikus szál a legelejétől, ami akár magával a meghívóval,
azaz jóval a rendezvény előtt kezdődhet és utána is emlékezetes
marad. Persze a dramaturgiai szálnak képesnek kell lennie arra,
hogy egyszerre tudja inspirálni a konyhát és a designert is, megjelenhessen a dekorációban, a felhasznált anyagokban, a zenében, a színekben és a formákban.
Kálmán Emese
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Interaktív közönségélmény
A Duelbox fiatal innovatív csapata azt mondja,
korszerűbbé, interaktívabbá, élményszerűbbé teszi
a rendezvényt, hogy a közönség könnyebben bekapcsolódhat, és ez által sokkal inkább egy közösségi élmény részesévé válhat. Abban bíznak,
hogy az új szolgáltatásukban rejlő lehetőségeket
sokan meglátják és használják majd. Erről az új
fejlesztésről kérdeztük a csapat vezetőit.
n A februári MaReSz rendezvényen, az Event HUB-on, Tordai
Bálint előadását követően egyedül te tettél fel kérdést a közönség
soraiból. Az érdekelt, hogy egy magyar startup cég, hogyan tud
elindulni a nemzetközi rendezvényszervezői piacon? Mit keresett
egy startup cég egy ilyen eseményen?
Sárosi Róbert, a Duelbox alapítója: – Az Event HUB-ra azért látogattunk el, mert jó apropó volt arra, hogy találkozzunk a szakma
neves képviselőivel, azokkal, akik évek óta minőségi rendezvényeket szerveznek. Mivel a Duelbox elsősorban nekik szóló termék,
ezért úgy gondoltuk, ez a legmegfelelőbb alkalom, hogy kapcsolatot építsünk, bemutatkozzunk és kérdéseinket feltegyük.
n Miért érdekelheti őket a Duelbox?
SR – A Duelbox olyan területeken tud hatékonyan hozzáadni a
rendezvényszervezők munkájához, amelyeket ma még nehezen
tudnak elérni. A Duelbox egy interaktív közönségélmény-rendszer, amely három terület találkozásából jött létre. Az első terület
a konferenciaeszközök, olyan lehetőségekkel, mint kérdésfeltevés,
szavazás, prezentáció, programok ismertetése. A másik terület az
interaktív játékok, amin a közönség az okos készülékein keresztül
belépve egyedileg vagy csapatban versenyezve vesz részt. A harmadik terület pedig a broadcasting, vagy streaming, tehát az online
közvetítés, amelyekhez eredménytáblákat, és egyéb interaktív grafikai elemeket tudunk hozzáadni, amit látunk például egy sportesemény közvetítésén.
n Említettél néhány területet a rendezvényszervezésben. A
MaReSz és maga a rendezvényszervező szakma is széles területet
fog át. A Duelbox kiknek szól elsődlegesen?
SR – A Duelbox egy valós idejű, nyitott rendszer, amely a legújabb
webtechnológiákra épül. Moduláris és flexibilis, ami azt jelenti,
hogy sok mindent meg lehet vele csinálni, bármilyen rendezvényre
a modulokat össze lehet állítani. Azt rakunk bele, amit az ügyfél
kér. Én úgy gondolom, hogy a Duelbox-ot minimum 50-100 fős
vagy a speciális igényű rendezvényeken érdemes használni.
n Hogyan működik a Duelbox?
Kundra László, a Duelbox vezető fejlesztője: – Kezdetektől fontos
szempont volt, hogy egyszerűen lehessen használni, ezért nem kell
letölteni semmiféle alkalmazást, hanem az okos eszköz böngészőjén keresztül lehet csatlakozni a rendszerhez. Például nemrég egy
startup versenyen csináltunk szavazást. A résztvevők prezentációit
követően, elsőként a szakmai zsűri értékelte, majd a közönség is
szavazhatott három szempont alapján, amely valós időben projektoron is megjelent.
SR – Miután a részvevők belépnek a készülékeiken keresztül a
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KONFERENCIA ESZKÖZÖK

Duelboxba,
onnantól
kezdve egy központon
keresztül lehet kezelni
duelbox
azt, hogy milyen interaktív tartalom jelenjen meg
rajtuk. Ez az egyik nagy
előnye, hogy az egyik pillanatban a mobil lehet
egy szavazógép, majd játékeszköz. Utána pedig
egy prezentációs vázlatot láthatok rajta. Tehát egy multifunkciós készülékké válik a telefonom, és ez egy nagyon nagy előnye például egy szavazógéppel
szemben. Továbbá a szavazógépnél maradva, azt ki kell osztani,
majd be kell szedni. Ma eleve nagyon divatos a bring your own
device megközelítés, hogy az emberek saját készülékükön keresztül vesznek részt egy rendezvény programjában vagy egy munkafolyamatban.
HOT DOG :)

INTERAKTÍV JÁTÉKOK

ÉLMÉNY STREAM

ZENE

GAMIFIKÁCIÓ

n Részben megválaszoltad a következő kérdésemet, hogy az
eddig felsorolt eszközök, modulok közül több már most elérhető a rendezvényszervezőknek. Tehát akkor a Duleboxnak a
multifunkcionalitás az előnye?
SR – Ez csak az egyik. További előnye, hogy mindezt irányított
módon lehet megtenni. Olyan, mint egy filmrendezői munka: befolyásolhatom, hogy mikor mi történjen, a közönség milyen érzelmi állapotba kerüljön. Úgy, mint egy karmester, végig vezénylem a
rendezvényt. És a Duelbox ebben nagyon nagy segítség, hiszen egy
adott dramaturgiai pillanatban interaktív tartalmakat lehet megjeleníteni a készülékeken, a projektorokon és egyéb eszközökön.
Ez egy óriási nagy közösségi élményt ad. Szerintem minden rendezvény azért jön létre, hogy valami mellett elkötelezze a résztvevőket. Ebben tud a Duelbox óriási segítséget nyújtani. Bizonyított
tény, hogy ha valaki részt vesz egy rendezvényen, ahol be is vonják
aktivitásokba, akkor jobban elköteleződik a dolog mellett. Ezért
hatékony a Duelbox.
n A többi bejáratott rendezvényeszköz nagy előnye, hogy stabilan működik. Ez mennyire igaz a Duelboxnál, milyen problémák
merülnek fel vele kapcsolatban?
KL – Igen, ezen mind gondolkoztunk és úgy alakítottuk ki, hogy jó
legyen a hibatűrése. Például az adatforgalmat minimalizáltuk, és a
lehető leggyorsabbá tettük. Nagyon jól kezeljük, ha lezár az eszköz
képernyője, vagy ha bejön egy hívás.
SR – A Duellbox-ot Magyarországon szolgáltatásként nyújtjuk. Tehát a tervezéstől a lebonyolítás végig követjük az egész folyamatot,
ugyanis jelenleg mi ismerjük, hogy a Duelbox mire képes, és mit
lehet belőle kihozni. Tanácsokkal segítjük a szervezőket. Többször
merült fel a kérdés, hogy történik abban az esetben, ha a résztvevőknél nincs mobil? A tervezésnél kell eldönteni, hogy olyan eseményt szervezünk-e amiben a Duelbox kritikus feladatot lát el,
amiben fontos, hogy mindenki részt vegyen. Ilyenkor javasoljuk,
hogy erről előzetesen tájékoztassák a szervezők a résztvevőket! A
másik gyakori kérdés a WiFi. A csomagban alapvetően szerepel a
WiFi kiépítése. Tapasztalatunk, hogy legtöbb helyen nincs megfe-
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lelően kiépítve a WiFi-hálózat, ezért minden rendezvényre visszük
a saját professzionális WiFi-eszközeinket.

kák lesznek. A közönség aktivitását a Duelbox-on keresztül nagyon
jól lehet mérni. Tervezzük, hogy a jövőben egyre több és jobb statisztikai mutatókat tudjunk az ügyfeleinknek átadni. Továbbá az a
tény, hogy minden egyre jobban okosodik, kialakult a mobilkultúra, mindenhol megjelenik a gamifikáció, és nyakunkon a dolgok
internete (internet of things), egyre inkább kibővíti a rendezvények
lehetőségeit. Ugyanis amikor mindenféle tárgyak a rendezvényen
az internetre vannak kapcsolva és azok interakciót végeznek, akkor
már olyan lehetőségek lesznek, hogy például virtuális szórólapokat,
brosúrákat tudok gyűjteni a rendezvényen, vagy játékokba tudok
azonnal bekapcsolódni egy virtuális táskában, amit otthon majd
előveszek. És ezek interaktív, multimédiás tartalmak! Ezekre az új
irányokra mi is készülünk, hiszen a Duelbox rendszere képes ezeket megvalósítani. 





n Startupként van definiálva a Duelbox. Kicsit ebben benne van
a kísérleti jelleg. Volt-e már tesztelve, vagy élesen kipróbálva?
Vannak-e referenciáitok?
SR – Érdemes megemlítenem, hogy a Duelbox mögött az
erInnovations Kft. áll, amely egy B2B alkalmazás fejlesztő cég.
Egyedi alkalmazásokat fejlesztünk cégek számára, amellyel az
ügyvitelük, napi munkafolyamataik könnyebbé válnak, akár többezres felhasználó esetén is. Ezt mind webes, mind mobiltechnológiákkal oldjuk meg. Ezen keresztül kapcsolódunk rendezvényekhez is. Amikor egyszerűnek tűnő feladatok megoldását kérték a
rendezvényeken: legyen időmérés, vezessük a pontszámokat, akkor jöttünk rá, hogy ezek nem is olyan egyszerű feladatok. Örültünk volna, ha a keresőben találunk volna egy ilyen szolgáltatást,
amit mi is fel tudtunk volna használni. De nem találtunk! Ezért
magunknak kezdtünk el fejleszteni egy „szerszámosládát”. Ebből jött létre a Duelbox, amit már
külön startup szolgáltatásként viszünk tovább.
Referenciáink
vannak.
A
Duelbox-ot élesben használtuk,
például az OTP vagy a Philip
Morris rendezvényein. Terveink
szerint, a jövőben részt veszünk
több konferencián, amelyen a
Duelbox biztosítja majd az interaktív közönségélmény-rendszert.
Jó nemzetközi eredményeink is
vannak, ugyanis tavaly novemberben mutatkoztunk be Európa
legnagyobb tech-konferenciáján, a
Web Summit-on.


Tóth Tamás

www.rendezvenyhelyszinek.hu

A magyar rendezvényés konferenciahelyszínek
ONLINE PLATFORMJA



n Érdekelne, hogy látod a piaci
igényeket, és azok módosulását?
Tehát milyenek lesznek a jövő
rendezvényei?
SR – Az már látszik évek óta, hogy
a rendezvények erősen elindultak
az interaktivitás és networking
irányába. Ez azt jelenti, hogy a
rendezvény közönsége az eseményhez és egymáshoz is tud
kapcsolódni. Ezért egyre többen
kísérleteznek alkalmazásokkal,
amelyekkel ezt meg lehet tenni. A
Duelbox ennél többet nyújt. A közönség kapcsolatfelvételén túl arra
is ad lehetőséget, hogy bevonjon,
szórakoztasson, elkötelezzen.
A jövő rendezvényein fontos lesz,
hogy egyre több metriát kapjak a
közönségről, amelyből statiszti-

n az ajánlatkérések közvetlenül Önhöz
érkeznek

n a portál erőteljes
marketing kommunikációjával a rendezvény
szakma egészét eléri:
è a rendezvényszervező cégeket,
ügynökségeket
è a nagyvállalatokat
è a tudományos társaságokat,
szakmai szervezeteket
è a családi összejöveteleket
szervező magánszemélyeket
è a fiatal szerelmeseket,
akik esküvőjüket
tervezgetik

n havi több,
mint 14.000
egyedi
látogató

n havi több,
mint 380
ajánlatkérés

n 3571
hírlevél-tag

n a megvalósult
rendezvények
után nem fizet
jutalékot

n 8414
Facebook
rajongó

ÖN MEGTEHETI, HOGY KIMARAD?

Ha nem, akkor regisztráljon, akár online a
www.rendezvenyhelyszinek.hu/partneradmin/aszf
címen, vagy hívja Szabó Zsuzsát!
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Piackutatás és eredménye

Hastáncosok, trabantos produkciók és cheerbox fotózás

Nincs fellendülés a rendezvénypiacon
A hivatalos turisztikai sikerpropaganda ellenére továbbra sincs előrelépés a rendezvényszakmában, egyes cégek
igen dicséretre méltó sikereket érnek el külföldön és idehaza is, de a nagy többség
még mindig hiába vár a gazdasági fellendülésre, amely
megnyithatná a marketing
büdzséket, s elindulhatna a hetedik éve sóvárgott fejlődés. A rendezvényes cégek és a helyszínek többsége továbbra is vegetál, és fantáziadús megoldásokkal próbál kitörni vagy legalább
is fennmaradni a felszínen. A rendezvényes kutatásokkal 13. éve foglalkozó PROMO DATA Kft.
ügyvezetőjével, Szentirmay Lászlóval beszélgettünk most elkészült szokásos év eleji 3200 interjús piackutatásuk alkalmából.
n Mennyire támasztják alá a legújabb statisztikák a szakmában lépten-nyomon tapasztalható nem túl rózsás hangulatot?
– Sajnos továbbra is rossz hírekkel szolgálhatok: idei piackutatásunk is a pesszimista jóslatokat támasztotta alá. Reprezentatív
felmérésünk során 3.200 nagyvállalat rendezvény-felelősét kerestük meg, ami a legnagyobb árbevételű, több mint 300 milliós cégek közel ötödét teszi ki. S míg tíz évvel ezelőtt a meginterjúvoltak kétharmada számolt be arról, hogy tartott valamilyen céges
rendezvényt vagy tervez a közeljövőben; ez az arány a válság után
rohamosan csökkent. Így most már csak egyharmaduk tekinthető úgynevezett „érdemi” cégnek, akik valamilyen szempontból
érintettek a rendezvényes piacon. S különösen a nagyobb költségvetések megcsappanása okoz gondot: egy évtizede még a cégek 50-60 százaléka gazdálkodott több mint egymilliós büdzséből, ma ez egyharmadára esett vissza, bár meg kell mondanom,
hogy a tavalyi mélypontnál most valamivel jobb eredményeket
kaptunk. A nagyobb keretek arányának kis növekedésével párhuzamosan szerencsére jó pár százalékkal csökken a félmilliós alatti rendezvények aránya, s ez nagyon halvány biztatást jelenthet.
Folytatódik a korábbi trend: tovább csökken az ügyfél- és vevőtalálkozók száma, valamint a kiállítások, bemutatók részesedése
is, s ezt jól láthatjuk bizonyos szakmáknál, így akár sajátunkban
is. Az Utazáson és a Business Travel Shown is egyre kevesebben
mutatkoznak be, s az érdeklődés sem olyan mint régen, így az
utolsó napokon maguk a kiállítók is gyakran hagyják ott standjukat. Pusztán presztízsből, csúnyán mondva rongyrázásból már
igen kevesen költenek erre...
n Valóban, régebben számtalan rendezvényhelyszín önálló
standon jelent meg, napjainkban régiók bérelnek megjelenési
területet, a keresett helyszínt, vagy vállalkozást nehézkes megtalálni egy rendezvényen.
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– Ez így van! És ez nemcsak a nadrágszíj meghúzása miatt van,
hanem sokan megpróbálják a szűkös keretet hatékonyabban, direkt marketinges eszközök alkalmazásával felhasználni, például
egy kiállítás árából igen profi lead generation kampányt lehet lebonyolítani. S az arányok eltolódása vonatkozik más területekre
is. A kongresszusok, konferenciák aránya hosszú évek óta 8-10 %
körül ingadozik, tavaly némileg nőtt.
Csakúgy emelkedett a fogadások, partik részesedése, és különösen szépen fejlődik a tréninges piac. A csapatépítések, amelyek 5-10 főtől egészen 80-100 fős, akár két-háromnapos rendezvények is lehetnek, mind népszerűbbek lesznek. Köszönhető
ez részben annak, hogy a rendezvényszervező cégek és mind
többször maguk a helyszínek, így akár a kisebb, háromcsillagos
szállodák is, egyre nagyobb figyelmet fordítanak erre, és egyre
fantáziadúsabb programokkal igyekeznek meggyőzni a nagyvállalatok rendezvényfelelőseit. A paintball küzdelmektől kezdve a kalandparki játékos vetélkedőkön át a különböző szerepjátékokig változatos programokból lehet válogatni, és ezek a közös
élmények valóban még hosszú hónapokig emlékezetesek lesznek. S ugyanígy nem elég hagyományos borkóstolót szervezni,
ahol az „úri közönség” hamarosan asztal alá issza magát, hanem
érdemes képzett sommelier-t meghívni, aki finom sajtok közbeiktatásával mutatja be a különböző borfajtákat, és segít a gyorsan
fejlődő borkultúra terjesztésében. Mesélhetnek a borfajtákról, és
persze kóstoltathatnak például nemzetközi győztes borokat is.
Épp most arattak szép sikert a borok hazájában, a párizsi borversenyen nemcsak a tokaji, a szekszárdi és a villányi, hanem az
egri, sőt kunsági borok is, és még a nagydíjat is egy szekszárdi
bor kapta.
n Milyen produkciók aratnak sikert a nagyobb rendezvényeken?
– Régebben ez kipipálandó program volt, s ahol a főnök operabarát volt, ott biztos klasszikus produkciót kaptak a résztvevők.
Másutt a korosztálytól függően rendelik meg a táncdalos szakma megfizethető fogatlan oroszlánjait, vagy a jóval drágább, bár
halovány megasztáros, X-faktoros új-celebeket. Tuti sikert jelentettek régebben az ismert humoristák, ma ugye a stand-upos ifjú
titánok, akikkel azonban nagyon elszállt a ló, és köztük hatalmas színvonalbeli különbségek vannak. Egy-két valóban kitűnő tehetség mellett a többség igencsak erőltetett, színvonaltalan
„jópofáskodást” tud csak produkálni. A profi szervezők azonban elsősorban olyan produkciókat szerveznek, amelyben a közönség is aktívan részt vehet, amikor a hastáncosok hosszasan
megtáncoltatják nemcsak saját bájaikat, hanem a közönséget is.
S még a gyakran hamisan csengő karaoké party is emlékezetesebb lehet, mint a bágyatag „művészek” haknija. Már nem számít kirívónak a léggömbözés vagy a sárkányhajós közös evezés
sem, viszont az új szenzáció a cheerbox party, amikor is a rendezvények résztvevői beülnek egy mobil fotóstúdióba, ahol a legfantáziadúsabb pózokban és eszközökkel készítenek vicces fotósorozatot vagy videót.

Piackutatás és eredménye

n A rendezvényes cégek vagy a helyszínek marketingesei, üzletkötői hogyan találják meg a legjobban leendő ügyfeleiket?
– Egyrészt alapvető a meglévő partnerek megőrzése a kapcsolatok ápolásával, újfajta ötletek felvetésével. De legalább ilyen
fontos az új ügyfelek megszerzése, ami profi előkészítést és megvalósítást igényel. Két fő kérdés van: az egyik a célcsoport meghatározása, és a másik, hogyan tudjuk őket a leghatékonyabb
módszerrel megszerezni. A válság óta eléggé beszűkült piacon
valóban nehezebb megtalálni a különböző kisebb-nagyobb rendezvényeket tartó cégeket, s erre kiválóan alkalmasak a szakadatbázisok. A PROMO DATA tizenhárom éve 3.000 interjúval
méri föl a piacot, minden évben olyan nagyvállalatokat megkeresve, amelyek nem szerepelnek az előző évek érdemi cégei között. Ebből persze csak alig több mint ezer kerül az adatbázisba,
amely most 4.200 vállalat részletes alap-, személyi- és rendezvényes információit tartalmazza. Köztük azt, hogy közülük kik
is várnak megkeresést akár telefonon, akár 2.300-an e-mailben.
Folyamatosan kapjuk kontroll címeinkre a különböző hotelek, rendezvényes céges egyedi ajánlatait, rendszeres hírleveleit. Meg kell
mondjam, hihetetlen színvonalbeli különbség van közöttük. Kapunk gondos munkával elkészített
csili-vili hírlevelet, amelyet viszont
nem perszonalizálnak, így ezek 90
százaléka olvasatlanul kerül a virtuális kukába. És van kisebb cég
kisméretű, halvány háttérrel ellátott, fix formátumú, a méret miatt
nem nagy felbontású fotókkal ellátott, tömör, linkekkel a honlapra
vezető, perszonalizált levele, amely
biztos célba ér, és talán még el is olvassák...
n Mondhatjuk, hogy az online
marketingé a jövő?
– Nem egészen, mert ez ugyanolyan
kis hatékonyságú, mint jó pár évvel
ezelőtt az azóta szinte teljesen megszűnt postai direct mailing. Tehát
fontos, hogy közvetlenül keressük
meg a célszemélyeket, pláne személyesen megszólítva őket. Igaz, hogy
a drága nyomdai és postai költségek miatt teljesen áttolódott ez a
módszer az internetre, de ne legyen
nagy illúziónk, ez csak figyelemfelkeltés, és igen nagy szerencse kell
ahhoz, hogy önmagában egy levél
máris új kuncsaftot hozzon. Sokkal
fontosabb és hatékonyabb a telefonos megkeresés, a lead generation.
Vagyis ha az e-mail kampány során
megkeresett személyeket fölhívjuk,
hogy megkapta-e a levelet, tetszik-e

az ajánlatunk, s ez alapján lát-e fantáziát szolgáltatásunk használatában? Persze sokan mondják, hogy nincs idejük erre, hiszen
sok cégnél, hotelnél az egykori marketinges pozíció már régóta
nem létezik önállóan. Sokan közülük üzletkötők, illetve a kisebb hoteleknél egyben például recepciósok is. Így semmi idejük
nincs a hatékony akvizíciós munkára. Arról már nem is beszélve,
hogy egyszerűen nincs lehetőségük felhívni több száz céget. A
PROMO DATA korszerű call centerében gyakran végez tárgyalás-előkészítő feladatot. Akár rendezvényes cégeknek, akár helyszíneknek, hoteleknek. 500 interjúból általában 30-40 konkrét
tárgyalást generál, s 2-300 cég kért e-mailben további információt. Sokan attól félnek, hogy egy ilyen megbízás nagyon drága
lehet, de egy ilyen 500 interjús lead generation mindössze 170180 ezer forint, vagyis egy kisebb csapatépítésen bejöhet az ára...
Horváth Ágnes
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Hírek a szakmai szövetségek életéből

MaReSz szakmai hírek

A

Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetsége korábban évente rendezett szakmai konferenciát.
Ebben az évben a Tagság igényeit figyelembe véve az Elnökség
úgy döntött, hogy a szakmai konferenciát kétévente rendezi meg
és a közti években évente több klubnapot szervez.
Az első klubnapra február 17-én a Symbol Rendezvényházban
került sor Event HUB címmel A szlogen: Kapcsolódj be! Kapcsolódj ki! már önmagáért beszélt. A szervezők célja az volt, hogy,
szórakozással egybekötött , baráti találkozót hozzanak létre,
ahol a szakmai program mellett lehetőség nyílik a rendezvényszakmán belüli ismerkedésre és a párbeszédre.
A hivatalos program kezdetén Tordai Bálint, a MOBILSOFA
Dubajban élő ügyvezető helyettese Skype-on osztotta meg tapasztalatait a klubnap résztvevőivel az arab világ rendezvénykultúrájáról. Mint elmondta, az emirátusban nem szokás 500 főnél
kisebb résztvevő számú rendezvényt szervezni, a megkereséseknek nagy hányada meg is valósul.
A magyarokkal kapcsolatban jó a megítélés, ám furcsamód Magyarországot, mint a Nokia-gyárat ismerik és németes precizitást gondolnak rólunk. Ugyanakkor Dubajban, a mindössze 43
éves emirátusban sem az országnak, sem a rendezvényszervezésnek sincs múltja, viszont a gazdasági környezet kiváló, nincsenek adók, a fizetési morál jó.
Szervezési nehézségként említette meg, hogy a váratlan eseményeket nehezebb orvosolni, mint idehaza. A multikulturális környezetben ugyan mindenki beszél angolul, ám az akcentusok
rendre félreérthetőek, az időjárás novembertől áprilisig elviselhető, nyáron viszont az iszonyatos hőség visszaveti a munkateljesítményt és a hatékonyságot is.

Mabeusz hírek

A

MABEUSZ szeretné elérni, hogy a szabályozásban szerepeljen, hogy nemzetközi konferenciákon hazánkban a keretet kávészünetre és ebédre az európai átlag szerint maximalizálják, ne pedig a magyarországi norma alapján. Ehhez szükség
lenne a szakmai szervezetek támogatására is. Ezért az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületével és a Magyarországi Rendezvényszervezők és -szolgáltatók Szövetségével közösen folytatnak lobby tevékenységet.
Az Európai Gyógyszergyártók Egyesületének (EFPIA.EU) ez
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A vállalkozásoknak arra
is fel kell készülni, hogy
pozitív visszajelzések esetén nem csak Dubajban,
hanem a teljes közel-keleti régióban kell dolgozni,
ahol más törvények uralkodnak és más engedélyeket kell beszerezni. A rendezvények
kellékeit pedig gyakorta érdemes máshol legyártatni, mert még
szállítási költséggel együtt is olcsóbban jönnek ki, mint a helyi
beszállítókkal. Ami pedig az alvállalkozókat illeti, itt is találni
megbízhatót és kóklert egyaránt, de rá lehet bukkanni a jó partnerre.
Tordai Bálint bejelentkezését követően kerekasztal beszélgetésre
került sor. A külföldi megbízásokról szólva Rókusfalvy Gábor,
a Roxer Event & More ügyvezető igazgatója elmondta, hogy cégük a meglévő hazai ügyfeleiken keresztül kapnak határokon átnyúló felkérést, jellemzően a környező országokba. Kiss Zsolt, a
Compoffice-R Kft vezetője viszont a magyar piacnak köszönheti,
hogy külföldön velük dolgoztatnak: egy itthoni beruházás nyomán nyerték el egy amerikai cég bizalmát, aki aztán további országokba is őket kérte fel informatikai szolgáltatónak. Két másik
megkeresés pedig a weboldalukon keresztül érkezett, így ezeket
referenciáiknak és rugalmasságuknak köszönhették. A TorTe r
e-Design Kft. tulajdonos, ügyvezető igazgató arról beszélt, hogy
mint kiállításszervezők, -kivitelezők jellemzően magyar cégeket
és termékeket mutatnak be új piacokon.
A hivatalos programot követő a szakmai beszélgetések mellett
Dluhopolszky László és Dóra karikaturista és árnyékképkészítők,
valamint Szatmári Nóra ezoterikus szolgáltatásaikkal emelték az
est hangulatát. A Tantusz Kft. az alkalomhoz illő álarc kitűzőket
készített a klubnapra.
évi döntése alapján a napi
étkezési keretek megállapításánál ezen túl mindig
a helyszínt adó országban
érvényes szabályozást kell
követni a nemzetközi rendezvényeken is. Ez hazánk esetében a
2006. évi XCVIII. törvény 3.§ 8. pontja, valamint a 14.§ 2. pontja alapján kerül meghatározásra és pillanatnyilag 5.250,- forint,
azaz körülbelül 16,- Euro. Ez töredéke a többi országban megállapított keretnek. Ennek alapján tehát várható, hogy valamennyi
multinacionális gyógyszergyártó cég a környező országokban
szervezi meg rendezvényeit.
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MAKSZ hírek
A kreatív ügynökségek listájának élén
a Young&Rubicam Budapest végzett,
a médiaügynökségeket a PHD vezeti

E

lőször készített közös évértékelőt a MAKSZ és a Kreatív a
magyar reklámipar teljesítményéről. A hazai és nemzetközi
versenyeken elért eredmények összesítése alapján készített M+
Lista díjátadójára a Buddha Bárban rendezett exkluzív partin
került sor, melyen a kommunikációs szakma vezetői és top ügyfeleik vettek részt.
Tavaly nyáron döntött az együttműködésről a kommunikációs
iparágat képviselő legnagyobb sajtóorgánum és szakmai szervezet. A hazai kreatívipar és reklámszakma érdekében a MAKSZ
és a Kreatív úgy határozott, hogy közösen kialakított szempontrendszer mentén értékeli az iparág sikereit és eredményeit. A
Kreatív-MAKSZ M+ Lista azzal a céllal született meg idén először, hogy hiteles és teljesen transzparens módon készülő ös�szegzést nyújtson a magyarországi ügynökségek és kampányok
hazai és nemzetközi versenyeken elért éves eredményeiről.
Az idén debütáló M+ Lista legfelső dobogóján a tavalyi M Listán még csak 8. helyen szereplő Y&R végzett, amely így az első
hely megszerzése mellett a legszignifikánsabb változást érte el a
reklámügynökségek 2014-es rangsorában. Az előző év eredményéhez képest helyet cserélt egymással a DDB és az Isobar; míg a
nemzetközi díjak tekintetében 2014-ben listavezető DDB feljött
a 2. helyre, a tavalyi ezüstérmes Isobar visszaesett a 3.-ra. Az M
Listát az elmúlt években többször is vezető ACG a mostani ös�szesítésben a 4. helyet tudta megszerezni. Az év nagy visszatérője
a Geometry Global, amely 3 év kihagyás után idén a lista 5. helyére tornázta fel magát.
Az Effie-n elért eredményei alapján a hatékonysági lista éllova-

sa a Y&R lett. Az ügynökség a Platina díj mellett 3 arany, 1 ezüst és
2 bronz díjat is nyert, így ezzel az
eredménnyel nem csak a leghatékonyabb, de egyben a legeredményesebb pályázója is lett a versenynek. A 2014-es év 10 legjobb
kampányából hatot, 3-3 arányban
a Y&R és DDB készített, őket követi szorosan a Geometry Global
2 kampányával. 2013-hoz képest nőtt a társadalmi célú aktivitások és alapítványi hirdetők száma, melyek közül a Geometry
Global Suhanj Csocsóasztal néven futó, a mozgáskorlátozottak
társadalmi integritását célzó kampánya a lista 4. helyén végzett.
A TOP hirdetők listája 2014-ben szinte teljesen átalakult; a tavalyi vezetők közül ugyan hátrébb lépett, de még így is kiemelkedően jól teljesített a Magyar Telekom és a Vodafone, rajtuk kívül
azonban a 2013-as listán szereplők mind kikerültek a TOP 10ből. Az év meglepetése, hogy a Katona József Színház győzelmével először került egy kulturális intézmény a dobogó legfelső fokára, maga mögé utasítva a kereskedelmi szektor klasszikus
nagy hirdetőit.
Az előző évi kiesők arányához mérten 2014-ben több ügynökség is kikerült a listáról; a Greenromm, a Draft FCB, a Human
Telex, az Allison Advertising, a Kaboom és a Red Cell már nem
szerepel a TOP 15-ben, felkerült viszont a listára a Geometry
Global mellett az Ogilvy és a Cluso is. Az év legtöbb aranyát begyűjtő ügynöksége a listavezető Y&R lett, a Golden Drum Grand
Prix-je és a Platina Effie mellett még 5 másik aranyat nyertek. A
DDB és a Team Red 4 arannyal végzett a második helyen fej-fej
mellett. A tavalyi listához képest idén a magyar-hálózatos ügynökségek száma fordított arányban változott; míg a 2013-as top
15-ben 9 magyar és 6 hálózatos, addig az ideiben 8 magyar és 7
hálózatos ügynökség szerepel.

„Míg élek – E-mailek!”

D

luhopolszky László
(DLUHO) fővárosi karikatúrista, a Ludas Matyi volt
főszerkesztője. 1996 őszétől
foglakozik rendezvényeken
karikatúra gyors portré
készítésel. 2000-ben - elsőnek Magyarországon - újra
belevágott a sziluett portré
készítésbe. Most munkája lett ez az elfelejtett művészeti forma. Lányával együtt alkotják a DLUHO
DUO sziluett művészeti tandemet.
Főleg vidéki kastélyokban és kerti partikon, esküvőkön látványos az árnyképkészítés. 2007-2008-ban a Magyar Turizmus Zrt. arca volt Európa Utazási
kiállításain. Legnagyobb sikerét 2000-2002-ig aratta. Az MTV 1. „Évszakok
Balázs Fecóval” című műsorának állandó portrérajzolója volt. Műsorait vidám ülőkabaréval kiséri, mosolyt csalva ezzel vendégei arcára.
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Az „Év Szállodája 2014”

A

Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a Magyar Turizmus Zrt.-vel Együttműködve 2014-ben második alkalommal hirdette meg a hazai szállodák részére az „Év Szállodája”
pályázatot az 5*, 4* és 3* kategóriában. A felhívásra 15 szálloda
nevezett
A pályázatra beérkezett anyagokat öttagú zsűri bírálta el:
n Dr. Niklai Ákos – MSZÉSZ elnöke n Dr. Szauter István –
MSZÉSZ elnöki tanácsadója n Fodor Olivér – Nemzetgazdasági Minisztérium turisztikai és vendéglátóipari főosztályának osztályvezetője n Kopócsy Andrea – MSZÉSZ tiszteletbeli elnöke
n Maráczi Gábor – Mt. Zrt. stratégiai és marketing igazgatója.
A díjakat a Corinthia Budapest Szállodában rendezett gálaest keretében adták át a díjazottaknak. A díjátadást megtisztelte jelenlétével Susanne Kraus-Winkler a Hotrec elnöke, Dr. Ruszinkó
Ádám az NGM turizmusért felelős helyettes államtitkára és Dr.
Faragó Péter az MT Zrt. Vezérigazgatója, akik Dr. Niklai Ákos
MSZÉSZ elnökkel együtt adták át a díjakat a győztes szállodák
képviselőinek.

Az “Év Szállodája 2014” Pályázat Díjazottjai
n 5 csillagos kategória
Corinthia Hotel Budapest
n 4 csillagos kategória
Mamaison Hotel Andrássy, Budapest
és a
Hotel Európa Fit, Hévíz
n 3 csillagos kategória
Bo18 Hotel***Superior
A kiemelkedő színvonalú pályázatok
különdíjban részesültek az alábbi kategóriákban:
n Innováció az értékesítésben
Danubius Health Spa Resort Bük
n Legnagyobb Piaci Teljesítmény Javulása
Greenfield Hotel Golf & Spa
n Legjobb CSR program
Ibis Budapest Centrum
n Innováció a termékfejlesztésben és üzemeltetésben
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Budapest Airport Hotel Stáció
Wellness és Konferencia

ÖVETSÉGE

Magyar
Utazási Irodák
Szövetsége

A

Magyar Utazási Irodák Szövetsége (MUISZ) 2015-ben az
alábbi lobbitémákat tartja a szakmai érdekérvényesítés
szempontjából kiemelt feladatának
n A magyar utazási irodák védelme
A jellemzően kis és középvállalkozásként működő magyar utazási irodák saját országukban kerülnek egyre hátrányosabb
versenypozícióba. A szakma jellemzője a határokon átnyúló
szolgáltatások széles köre. Sajnos, az utóbbi években a magyar
irodák a hazai szabályozás következtében jelentős versenyhátrányba kerültek. Ha ez nem változik, akkor a magyar piacot a
külföldön dolgoztató és adózó idegenforgalmi szereplők fogják
uralni. Nem szeretnénk pozitív diszkriminációt, csak a negatív
megszüntetését.
n A Magyar Turizmus Zrt. marketingkeretének jelentős mértékű növelése
Megfelelő mértékű költségkerettel jelentősen javulhatnának a
Magyarországra történő beutazás számai a befektetett költség
többszörös megtérülése mellett.
n Fővárosi turisztikai marketing szervezet létrehozása/megerősítése (BFTK?) és a szervezet számára megfelelő költségkeret
biztosítása.
n Tervezhetőség és kiszámíthatóság
Elsősorban a kellő időben meghozott döntések fontosak ahhoz,
hogy a vállalkozók, az utazási irodák működése tervezhető legyen.
n Pályázati források elérhetősége utazási irodáknak is, az informatikai- és eszköz fejlesztésekre és a marketing célú kiadásokra (pl. külföldi vásárokon történő megjelenés, honlapfejlesztés,
stb.)
n Jogszabályi környezet rendezése
Az utazási irodák működését érintő jogszabályok tervezeteinek
véglegesítése a szakmai szempontok figyelembe vételével és az
EU-s irányelvekkel összhangban. 2008 óta nem történtek módosítások
n Hatékony fellépés az engedély nélkül történő utazásszervezés ellen
Ennek megoldása több jogszabály módosítását is igényli.
n Budapest turizmusát gátló tényezők felszámolása, megoldása
A mostani közlekedési, parkolási helyzet szinte ellehetetleníti az
utazási irodák működését.
Változatlanul jelen vannak a taxis visszaélések, hajléktalanok a
turisztikailag frekventált területeken, köztisztasági gondok
Komoly problémát okoz: turistabuszok közlekedés és parkolása,
szállodák előtti ki- és beszállás.
n SZÉP kártya felhasználásának biztosítása szállásfoglalás
esetén az utazási irodáknak is
Ne csak csomagfoglalása esetén legyen felhasználható, hanem
önmagában külön a szállásfoglalásra is.

Hírek a szakmai szövetségek életéből

n Magyar viszonyokra optimalizált légitársaság létrehozása
a MALÉV helyett
Ez jelentősen elő tudná segíteni a MICE szegmens erősödését, de
egy nemzeti légitársaság a kiutaztató irodáknak is komoly előnyt
jelenthetne
n Kongresszusi központ építése
A szakma szeretne konkrétumokat megtudni, mikorra és milyen
formában várható a megépülése, mert a nagy létszámú kongres�szusokat évekkel korábban kezdik el szervezni, tehát a kongres�szus szervező cégek csak akkor tudják értékesíteni a kapacitást,
ha már tudható, hogy mikor lehet a központtal valóban számolni.
n HIPA: a helyi iparűzési adó súlyosan hátrányos helyzetbe
hozza az 500 millió forint fölötti forgalmat elérő repülőjegy értékesítő irodákat, mivel ezen összeg felett 15 % adót kell fizetniük,
tekintet nélkül arra, hogy az irodák ezt képtelenek kitermelni a
repülőjegy forgalmuk után elért 1-2 %-os árrésből.
n IFA: a törvénytervezetben leírtakkal ellentétben az önkormányzatok által beszedett idegenforgalmi adó csak és kizárólag
valóban turisztikai fejlesztésekre legyen felhasználható.
n A bevásárlóturizmus lehetőségei jelentősen szűkültek a vasárnapi zárva tartással.

Az elsősorban a hétvégekre fókuszáló egy-két napos programok
csökkenése várható.
n Budapesti Tavaszi Fesztivál időpontjának módosítása
Jelentős turisztikai forgalomélénkítő hatása lehetne a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak, amennyiben annak megrendezése a
turisztikai szezon kezdete előtti időpontra esne, valamint ha a
program lényegesen korábban ismert lenne, így az utazási irodák
ajánlataiban már konkrét műsor szerepelhetne.
n Szakmai egyeztetések, konzultációk a nagyobb beruházások előtt
A MUISZ örömmel osztja meg tapasztalatát, mondja el szakmai
véleményét egy-egy, a turizmust is érintő nagyobb beruházás
előtt, létesítmények, fejlesztések előkészítése során.
n A turizmus valóban húzóágazat legyen!
A fejlődéshez szemléletváltásra van szükség. A külföldi tapasztalatok és statisztikák szerint csak olyan országokban növekszik
hosszantartóan a turizmusból származó bevétel, ahol az ágazat
által kitermelt pénz jelentős részét vissza is forgatják az ágazatba
és a döntéseknél figyelembe veszik a turisztikai szakma szempontjait.
Dr. Erdei Bálint – elnök

Magyar Fesztivál Szövetség
Turisztikai szakmai napokat rendez a Magyar Fesztivál Szövetség,
nyolc turisztikai régióban várják
a turisztikai szakembereket

A

Magyar Fesztivál Szövetség 2014-ben szakmai napokat
szervezett az ország több régiójában. A rendezvénysorozatnak több mint 500 résztvevője volt. A sikert látva idén is lehetőséget kínál a szövetség a résztvevőknek arra, hogy régiónként
tapasztalatokat cseréljenek. A szakmai napok idén Nyíregyházán kezdődnek március 16-án, a Móricz Zsigmond Színházban.
A további állomások:
Március 17. Miskolc – Polgármesteri Hivatal
Március 18. Gödöllő – Királyi Kastély
Március 23. Zalaegerszeg – Kvártélyház
Március 24. Balatonfüred – RMI Iroda
Március 25. Kecskemét – Kulturális és Konferencia Központ
Március 30. Székesfehérvár – BEST WESTERN PLUS
Lakeside Hotel
Március 31. Kaposvár – Polgármesteri Hivatal
A szakmai napokra a szövetség tagjai mellett várják a régiókban
dolgozó turisztikai szakembereket, utazási irodák képviselőit,
szállásadókat, valamint fesztivál-és rendezvényszervezőket is.
A programsorozat célja, hogy a résztvevők egymást segítve tematikus turisztikai csomagokat tudjanak összeállítani, ezzel
erősítve régiójuk turizmusát és gyarapítva a vendégéjszakák számát, akár pályázatok segítségével is.
Szeretnék tájékoztatni a szervezőket, a rendezvényeket érintő
jogszabályokról, segíteni a meghívott előadók segítségével az engedélyek, bejelentések útvesztőjében való eligazodást.

Képünk a 2014 szakmai nokon készült.
Fotó: MFSZ Regiónális Iroda Szeged

A szakmai napok együttműködő partnerei a Magyar Beutaztatók Szövetsége, a Magyar Turizmus Zrt., az Agrármarketing
Centrum, a Nemzeti Kulturális Alap, a NAV Vám-és Pénzügyőrségének megyei igazgatóságai, valamint a megyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségei.
A programsorozat fővédnöke Dr. Ruszinkó Ádám, a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára, szakmai védnöke pedig Márta István, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke.
Kiemelt médiapartnerek: a turizmus.com és a MaReSz Szakmai
Magazin.
Támogatók: LIFE-GUARD Kft. – lifeguard.hu, Pálma Reklám
Stúdió, Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft.
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Best Western Hotel Hungaria

E

bben az évben újabb budapesti szálloda ír történelmet centenáriumával, ezúttal a ország legnagyobbja. A Best Western
Hotel Hungaria idén különleges hármas évfordulót ünnepel: 100
éve, 1915-ben rakták le az Imperial Szálloda alapkövét, mely a
mai épületegyüttes legrégebbi része, 50 éve nyitotta meg kapuit
a megszépült Szabadság Szálloda egy átfogó rekonstrukciót követően, majd 30 évvel ezelőtt, 1985-ben Grand Hotel Hungariaként született újjá egy teljes körű átépítés és bővítés után.

Egy kis történelem
A szálloda előtörténete egészen a XIX. század végére nyúlik vis�sza. A négyemeletes, hetvenszobás, ebben az időben újdonságnak számító villanyvilágítással, liftekkel, elegáns előcsarnokkal
rendelkező Central Hotel (Központi Szálló) a vasúti forgalom
felélénkülésének köszönhetően épült fel 1889-ben a Baross tér
Keleti pályaudvarral szemközti oldalán. A már akkor is közlekedési csomópontnak számító helyen ekkor már állt egy kicsi,
mindössze 12 szobás fogadó, Debrecen Szálló néven.
A Debrecen Szálló és a Központi Szálló közti telken 1917-ben
nyitották meg a százhatvankét szobás Imperial Szállót, amely
Hegedűs Ármin és Sebestyén Artúr tervei szerint épült és egészen az 1940-es évek elejéig Keleti Lajos tulajdonában állt. A
Central akkori tulajdonosa bérbe adta az épületet Keletinek, az
Imperial tulajdonosának, aki a közös üzemeltetés miatt egy ös�szekötő folyosót nyitott a két szálloda között. A kapcsolat 1935ig állt fent, amikor ismét különvált a két hotel.
A Központi Szálló 1945-ben teljesen leégett. A szomszédos Imperial szobáiban a II. világháború alatt német hadikórházat rendeztek be. Az ötvenes években államosították, helyreállították és
1991-ben Best Western Hotel Hungaria-ként bekerült a nemzetközi idegenforgalom vérkeringésébe és a világ legnagyobb szállodaláncának elismert tagjává vált. Az 1996-os privatizáció óta
az épület tulajdonosa a Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Rt.

Szabadság Szálló néven nyitották meg 1965-ben. A komoly felújítási munkákban az Imperial régi épületét, eredeti homlokzatát meghagyták és körbeépítették. A valamikori három szálló –
a Debrecen, az Imperial és a Központi – helyén új, négyszázhat
szobás hotel nyitotta meg kapuit, amelyet 1983-ban átépítés miatt ismét bezártak, majd 1985-ben immár több mint ötszáz szobával az ország legnagyobb befogadóképességű szállodájaként,
Grand Hotel Hungaria néven nyitottak meg újra.

Nagy rendezvények, ínyencfogások
A központi fekvésű, kitűnő közlekedési adottságokkal rendelkező 499 szobás szálloda modern technikai eszközökkel felszerelt 12 rendezvényterme gyakorlatilag bármilyen üzleti vagy
családi rendezvény lebonyolítására alkalmas. Az összenyitható
konferenciatermek maximális befogadóképessége 500 fő, míg a
Phönix, Imperial és Amfora különtermek ideális helyszínt biztosítanak szemináriumok, kisebb létszámú tréningek, továbbképzések, üzleti tárgyalások megszervezésére.
A századforduló híres közlekedési eszközét megidéző Fiaker Söröző és Étterem házias konyhájával ideális helyszín baráti találkozókra és egy korsó sör melletti lazításra. Az elegáns Beatrix
Étterem a magyar és a nemzetközi konyha remekeit kínálja kiváló magyar borok kíséretében. Esténként gyertyafényes vacsora mellett élő cigányzene szórakoztatja a vendégeket. A Lobby
Bár széles süteményválasztékkal, házi készítésű cukrászati termékekkel, kávékülönlegességekkel, alkoholos és alkoholmentes
italokkal kínál felfrissülést.
www.danubiushotels.hu/hungaria
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Bodor Major Lovas- és Szabadidőpark,
Szentendrei-sziget

B

udapesthez közeli rendezvényhelyszín, természetes zöld környezetben a feltöltődésre, hazai ízekre és könnyed szórakozásra
vágyók számára. A Bodor Major Lovas- és Szabadidőpark a Dunakanyarban, a Szentendrei-szigeten, a Dunától 1,5 km-re található.
Sokrétű szolgáltatásaival változatos rendezvényt tud lebonyolítani egyetlen helyszínen, hiszen az 50 hektáros területen található
étterem, szállás, rendezvényterem, bemutatópálya, lovarda, sportpálya, kalandpark, park tóval, erdő, mező, állatpark. Ajánlatai tekintetében az outdoor és lovas programok tárháza, melyet kiegészítenek a klasszikus konferencia csomagok szállással, ellátással.
A major központi részén elhelyezkedő étterem kertkapcsolatos helyszín, melyhez több terasz is csatlakozik, így egy időben
mintegy 500 vendég számára tud kulturált környezetben étkezést biztosítani.
www.bodormajor.hu

Grandhotel Glorius Makó

A

z országban egyedülálló design
szálloda, mely az 1920-as évek nagyvilági hangulatát idézi. Az art deco ihlette négycsillagos hotel a belvárosban, a
Hagymatikum fürdő közvetlen szomszédságában várja vendégeit, különleges
gasztronómiai kínálattal és kiváló wellness szolgáltatásokkal.
A Hotel Glorius Makó exkluzivítása és szolgáltatásai révén tökéletes választás lehet különböző rendezvények helyszíneként.
www.glorius.hu

MTA Üdülési Központ– Erdőtarcsai Akadémiai Üdülő

B

udapesttől 50 km-re, a Cserhát alján található a barokk stílusban épült
egykori Szentmiklóssy-Kubinyi-kastély. Impozáns épületében korhű bútorral berendezett, elegáns, családi
és céges rendezvények lebonyolítására is alkalmas étterem és rendezvényterem kínál ideális helyszínt
esküvők, keresztelők, évfordulók,
bankettek, munkaebédek megrendezésére, „fehérasztal” melletti megbeszélések, tárgyalások, céges rendezvények, képzések
megtartására.
Tavasztól őszig a rendezvényteremből nyíló hangulatos terasz és
a kastély parkja kiváló lehetőséget biztosít szabadtéri programok
megrendezésére, esti grillezésre, borkóstolásra is.

MTA Üdülési Központ – Erdőtarcsai Akadémiai Üdülő
H-2177 Erdőtarcsa, Petőfi út 1.
Tel.: (36) 32 478 050; Fax: (36) 32 478 051
E-mail: erdotarcsa@udulo.mta.hu • www.udulo.mta.hu
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Szekeres József Konferencia- és Rendezvényközpont
Százhalombatta

R

endezvényközpontunk Százhalombattán az ország bármely
irányából minden autópályárólnn könnyen megközelíthető
helyszínen található.
A közel két és fél ezer négyzetméteres épületkomplexum csúcstechnológiájával és kiszolgáló helyiségeivel kiváló lehetőséget
nyújt arra, hogy magas szinten biztosítsak ielégítsebármely konferencia, kiállítás vagy céges rendezvény legváltozatosabb igényeit. A központban kettő két 460két 460 négyzetméteres terem
található, mely, hangszigetelt falakkal különböző méretűlön termekre szekcionálhatóterem található, szekciónként beépített vetítési és hangosítási lehetőséggel.
A modern rendezvényközpont közel 1000 négyzetméteres tető-

terasza és a teraszon található 100 négyzetméteres üvegépület alkalmas kisebb rendezvények,
állófogadások, üzleti vacsorák lebonyolítására
is. Az épület kivételes technikai megoldásainak
köszönhetően egy időben több rendezvény befogadására is alkalmas. Saját, ingyenes parkoló áll
a látogatók rendelkezésére, valamint az épülettel szemben található, wellness szolgáltatásokat is nyújtó szállodában a vendégek
elhelyezéseszállása is biztosított több napos rendezvény esetén..
A Szekeres József Konferencia- és Rendezvényközpont nem csupán helyszínként nyújt kiváló lehetőséget, hanem igény esetén
az épületet üzemeltető személyzeta rendezvényprofi rendezvényszervező csapatunk az eseményekrendezvény teljes körű
megszervezésében, a catering, dekoráció és lebonyolításában és
technikai igények kielégítésében is bármikor szívesen áll rendelkezésre.
Reméljük, hogy a jövőben Önöket is ügyfeleink között köszönthetjük!

Sárrétudvariban a ló hátán van a mennyország

S

árrétudvari nyugodt, csendes település, ahol egy merészet álmodó család alázatos munkájaként született meg a Sárréti Pegazus Lovarda és Vendégház. A vendégkönyvbe írt sok-sok dicsérő mondat között ott egy lélekemelő gondolatsor a Madarász
utcai onkológiai osztály gyógyult gyermekeinek és kísérőinek
tollából. Magyarázatot Kádár Gyuláné Icától, a lovarda és vendégház tulajdonosától kapok.
– Hosszú történet a miénk. Falusi gyerekként nőttem fel, szüleim parasztemberek voltak, édesapám lovakat is tartott. Fiam és
a Lányom, aki többszörös országos bajnok díjlovaglásban, mindennapos vendégek voltak nálunk, és Ildikó ott szeretett bele a
lovakba. Amikor megörököltük az ingatlant, mint a vidéki élet
szerelmesei, mertünk nagyot álmodni. A szülői ház helyére épült
a vendégházunk, mellette az istálló, szemben pedig az országosan is egyedülálló fedett lovarda.
n Vendégházukat látva, kiválóan ötvözték a hagyományokat
és a modern kor igényeit.
– A legfontosabb szempont az volt, hogy
a szállás a hamisítatlan falusi környezetet sugallja a vendégek számára, amelyben levezethető a mindennapi stressz,
elmélyíthetőek a családi, baráti kapcsolatok, és még csapatépítésre is lehetőség
van. Mert kinek a szívét ne melengetné
meg, ha madárdalra, kakaskukorékolásra ébredhet, és a lovardánkban kínált ak-
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tív pihenést választhatja? Az étkezési ellátás
teljes, a vidéki „feeling” jegyében: svédasztalos reggeli, menüválasztásos ebéd és vacsora,
bográcsozási, grillezési lehetőség. Olykor- főleg
a gyerekek – arra is rácsodálkoznak például, hogy az igazi tej
nem dobozból kerül az asztalra, és a tyúkok alól kiszedett tojásból fogyasztják a rántottát.
n Lovardájuk ma már ismert és elismert. Mit kap az idelátogató e téren?
– A lovarda egész évben nyitva tart. Szlogenünk egy régi arab
mondás: „ A ló hátán van a földi mennyország.” Célunk a lovaglás, mint szabadidős sporttevékenység népszerűsítése és környezetünk élővilágának megismertetése. Az oktatás minőségét talán az mutatja legjobban, hogy lovas egyesületünk fiataljai szinte
minden versenyen az első helyen végeznek. Egyébként magam
is, aki „civilben” könyvelőirodát vezetek, ide járok feltöltődni. A
vendégeink számára pedig olyan családias, figyelmes kiszolgálást nyújtunk, hogy
sok visszatérő vendégünk nyit be hozzánk azzal, „hazajöttünk”. Erre vagyunk
a legbüszkébbek.
Sárréti Pegazus Lovarda és Vendégház
4171 Sárrétudvari, Damjanich u. 6.
Telefon: 06 (30) 279-4538
E-mail: sarretipegazus@gmail.com
www.sarretipegazus.hu

Mammut R320 Event Hall

Új rendezvényterem a Mammutban!

Buda frekventált helyén, jó tömegközlekedéssel, több száz férőhelyes parkolóval,
modern, exkluzív környezettel várja Önt a Mammut R320 Event Hall.
750 nm-es rendezvényterem kivállóan alkalmas céges
rendezvények, gálavacsorák, konferenciák, exkluzív partyk,
esküvők, kiállítások, és vásárok megtartására.
A rendezvényterem a Mammut 1. bevásárlóközpont 3. emeletén található, 400 fő befogadására képes, minden igényt
kielégítő szolgáltatásokkal…
A teremhez ruhatár, 3 db VIP szoba, hinterland, mellékhelységek, és dohányzó terasz is kapcsolódik.
A terem hangulata a beépített ledes világítással variálható,

a legmodernebb hang-, fény-, vetítéstechnikával, konferencia- illetve koncerteszközökkel is rendelkezik.
A rendezvényteremhez igényelhető szolgáltatások: rendezvényszervezés, műsor-, programszervezés, rendezvénytechnika, catering, rendezvénybútor, dekor, foto-video…
A Mammut R320 Event Hall csapata várja jelentkezését!
Üzemeltető: PROvision Agency Kft.
Ber ta Zoltán: 06.20.926.3281
Krakk Egon: 06.20.468.7618
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Helyszínajánló

Symbol Rendezvényház 220 év történelme
Az óbudai több, mint 220 éves műemlékház,
amelyet ma Symbol Rendezvényházként ismerünk, évszázados titkokat, folyamatosan gyarapodó kedves emlékeket és felejthetetlen történeteket őriz.

E

gy háznak, különösen, ha régóta áll, valójában nem egy, hanem számtalan története van. A ház lakói, rég letűnt korokban élt emberek teszik le az alapokat, írják-élik saját történetüket. Majd az utánuk jövők folytatják, őket megint újak követik.
Mindannyian saját történetük főhősei.
Utólag visszanézve azonban látszik, hogy a különálló történetek
egésszé állnak össze: úgy rakódnak egymásra, mint a ház falában a téglák sora.

Pali bácsi, Barna Sándor és fia, Barna György

E ház története ezért sok-sok ember története. Azoké, akik valaha itt éltek – a Hoffmannoké. Azoké, akik ma azért dolgoznak
itt, hogy ez a hely legyen, és különleges legyen – a tulajdonos
családtól a séfekig, a világbajnok mixertől a kis pohárleszedőkig
terjed a sor. És persze azoké ez a történet, akik ma, holnap és holnapután betérnek ide – Önök, a vendégeink.
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A Symbol születésének története
Barna Sándor 2000-ben vette meg a Bécsi utca 56. alatti rozoga
sváb műemlék házat. Az eredeti szándéka az volt, hogy a szezonális balatoni vendéglátás mellett egy állandóan nyitva lévő
budapesti éttermet létesítsen itt. Kezdetben egy óbudai kisvendéglőt álmodott ide, ám – mint tőle megszokott – változtatott a
tervein.
Erről így nyilatkozott: „Mindig olyan
helyre vágytam, ahová odaszoknak az
emberek, és ahová
szívesen
visszajárnak. Megláttam ezt a
házat, és azonnal beleszerettem. Tudtam,
hogy itt meg lehet csinálni ezt a helyet.”
Ez a hely lett a
Symbol.
A Symbol különlegessége a helyszínből
adódik: az ódon falak
közé épült megan�nyi vendéglátóegységből, amelyek változatos gasztronómiai élményt kínálnak, és egy helyen, mégis elkülönülten átélhető itt
sokféle hangulat.
Az épület kialakításánál az elsődleges szempont azt volt, hogy a
lehető legtöbbet megőrizzék az itt lévő műemléki értékek közül.
Az évszázadok és különösen az utóbbi évtizedek nyoma erősen
nyomot hagyott az épületen, de sikerült számos régi elemét megőrizni az eredeti épületnek.
Ősrégi a pince, amire a 220 éves jelző utal. Megmaradt a beugró, a tornác, a barokk fedélszékes padlástér. Máig áll a régi kút,
melyben a legenda szerint a Szent Koronát rejtették annak idején…
Az építkezést régészeti feltárás előzte meg. Az itt feltárt maradványok, tárgyak, fényképek az óbudai Aquincum Múzeumban
tekinthetőek meg.
Egy másik legenda is tovább él a falak között: Puskás Ferenc, illetve ahogyan mindenki ismeri és nevezi, Puskás Öcsi. Az ő emlékét viszi tovább a Puskás Pancho Sport Pub, amely különleges hangulatával és a sportkedvelők számára kedves berendezési
tárgyakkal teremt sajátos hangulatot.
A Symbol sokkal több, mint néhány étterem együttese: gasztronómiai szórakoztató és kulturális központ, rendezvényközpont,
ahol a hagyományos magyar, sváb, tót és zsidó ételek éppúgy
szerepelnek az étlapon, mint a legújabb gasztrotrendeket követő fogások. Programok terén a könnyűzenei koncertek, rendezvények, zongoraestek mellett a töreki művésztelep alkotásai is
megcsodálhatóak. Színházi előadások, tárlatok és más kulturális
eseménye sorát kínálja a ház nap mint nap, új élményt ígérve az
ide látogatóknak…. és azoknak, akik valamiyen különleges helyszínt keresnek rendezvényeiknek.

Origami Event Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 187-189.
+36 30 523 71 44
sales@origamievent.hu
www.origamievent.hu

Cégünk a rendezvénySzervezéS
teCHnikai területének Szakértője.
15 év szakmai tapasztalattal a Hátunk mÖgÖtt, minden esetben
a megfelelő megoldást kínáljuk, nem Hajszoljuk
fÖlÖsleges kiadásokba ügyfeleinket.

Színpadtechnika
• minőségi színpad- és hangtechnika
• a produkció méretének megfelelő fedéstechnika
• beltéri és kültéri megvalósítás
• látványterv készítés

Hangulatteremtő elemek
• izgalmas díszvilágítás
• falszínezés
• kreatív fényfestés, lézer show
• dinamikus vetítés

Minőségi konferencia
• jó beszédérthetőség
• nagy fényerejű projektor, vetítővászon
• videotechnika
• tolmácstechnika, EU szabványos felszerelésekkel

Ha az Ön rendezvényszervező ügynökségénél a minőség alapkövetelmény,
akkor emelje hitelességét hozzáértő szakmai partnerekkel.
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Rendezvény magazin nemzetközi híreinek
szerkesztője és online felülete

Rendezvényszakmai Trendriport 2015
Az Event Manager Blog 2015-re vonatkozó Trendriportja alapján 2015 kulcsfogalma a technológiával átitatott, magával ragadó
rendezvény, ahol a résztvevők minden eddiginél jobban részeseivé válnak az eseményeknek. Még inkább eltűnhetnek a határok
a hallgatóság, előadók és szervezők között, a rendezvények még
személyesebbé, jobban átélhetővé, emlékezetesebbé válnak. Ennek legfőbb eszköze a modern technológia széleskörű alkalmazásra, amelyekre számos jó példát láthatunk.
n A résztvevők bevonására, interakciókra és kapcsolattartásra
minden eddiginél több lehetőség áll rendelkezésre, nem kis részben a számos start-up megoldásnak köszönhetően.
A bevonásra kiváló lehetőséget adnak a kön�nyen, szabadon körbeadható mikrofonok, mint a
Catchbox, vagy a résztvevők
okostelefonjait szavazógéppé
és kérdezőmikrofonná egyszerre alakító Crowdmics (a
magyar fejlesztésű Sopresoról már korábbi számunkban szóltunk). Új perspektívát adhat a rendezvénynek a
Brizi, egy többfunkciós léghajó, ami egyesíti egy drón
élőképét a közösségi élmén�nyel, hiszen a képközvetítés funkciója mellett, ami önmagában
egy új nézőpont, a repülési útvonalat a közösség interakciója határozza meg (applikáción keresztül, saját okostelefonnal). A közösséghez tartozás, együtt-élmény kifejezését segítik a Pixmob
karszalagok, amelyek a zenére és a test mozgására épülve reagálnak, és opciósan RFID-vel is szerelhetők.
http://www.flybrizi.com/

n A rendezvényszakma lehetőségeit megsokszorozzák a
mikrolokációs
szolgáltatások:
résztvevők azonosítása egy nagyrendezvényen belül, területre
szabott tartalom és szolgáltatás
bemutatása és felkínálása, még
több, precízebb és jobb visszajelzés. A beacon platform mellett
ilyen megoldások az xFocus intelligens, helymeghatározós, futurisztikus badge-i és a Pathfindr
mikrolokációs
szolgáltatásai.
Előbbi egy smart badge, egy applikáció és az adatok elemzését
elősegítő platform ötvözése, ami
nagyon hatékony információfeldolgozást tesz lehetővé. A vis�szajelzések gyűjtése, az adatok rendezett bemutatása pedig soha
nem volt ilyen könnyű és hatékony, mint a Satisfy app segítségével.
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n A szponzorációs lehetőséget a szponzorok és szponzort keresők hatékony összekapcsolása sokszorozza meg, mint a
sponsormyevent.com oldal is.
n Az előadók számára jelent új eszközt például a Speakerstack,
az online dokumentumtárolástól az előadás utáni interakciók
megkönnyítéséig. A T3interactive PresentR szoftver pedig az
előadók felkészítését segítő interaktív új eszköz mindenki számára: elemzi az előadásunkat, felismeri a szavakat (mint például
a túl gyakori, indokolatlan kötőszavakat), a beszéd hangerejét,
szüneteit, az előadó kéztartását, gesztusait.

Az eventmanagerblog.com Trendriportja alapján.

Rendezvényes trendek,
példák a Las Vegas-i CES-ről
A Trendriporthoz illeszkedve bemutatjuk a januári las vegasi,
170 ezer látogatót vonzó CES 2015 legizgalmasabb, már működő rendezvényes megoldásait is, ezek a drónok, robotok,
virtuális valóság, a 3D nyomtatás és a viselhető technológia.
Futurisztikusan hangzik, pedig mindegyikük bizonyított már
rendezvényen.
Izgalmas és profi drónok, mint a Parrot, FlyHawk, vagy Nixie
(ami egy fejlesztés alatt álló, viselhetőnek tervezett mini kamerás
drón) mindenképpen új perspektívába helyezik a rendezvénydokumentációt, ilyen felvételeket mindannyian láttunk már, sőt
azt is hallottuk, hogy csomagkézbesítéshez is tesztelik a drónok
használatát. A dél-afrikai OppiKoppi zenei fesztiválon azonban,
a szervezők, a Darkwing Aerials és a Windhoek Beer partnerségében megvalósuló megoldásban a vendégek okostelefonos
alkalmazással rendelhettek italokat maguknak, amiket drónok
szállítottak ki GPS alapján, és mini ejtőernyőkkel juttattak célba.
A robotok mindennapi életben való használata sincs már mes�sze, de a rendezvény megvalósításában való közreműködésre
is van már példa: a Mark Shark eszközt a M.I.T. Senseable City
Lab álmodta meg a Coca-Cola-val és a Bacardi Rums-szal közösen, az olasz Carlo
Ratti Associati megvalósításában. A robot
applikáción keresztül
fogadta az egyedi koktélrendeléseket, elkészítette az italokat, lehetőséget adott a megosztási

Hírek a nemzetközi rendezvényszervezés világából

Színes hírek: látványos pillanatok
n Berlinben, a Fal leomlásának 25. évfordulóján novemberben,
a Fal nyomvonalát követve, egy vizuális művészeti alkotás keretében 8000, leddel megvilágított gömböt eresztettek a levegőbe
egyszerre.

funkciók használatára és monitorozta a fogyasztási szokásokat.
n A 3D nyomtatás területén folyamatosak a fejlesztések, a felhasználói lehetőségek végtelenek, a CES-en is számos megoldás mutatkozott be. Az egyik legizgalmasabb megoldás a tavalyi évből a kanadai Art Gallery of Ontario által megvalósított
Absolut bár installáció volt, ahol az üres üvegek összekapcsolásához szükséges egyedi elemeket 3D nyomtatással állították elő
a műalkotásokhoz.
n A virtuális valóság fontossága nő, melyet az is bizonyít, hogy
a CES-en egy külön dedikált kiterjesztett valóság pavilonban
mutatkoztak be a legújabb fejlesztések. A zászlóshajó eszköz egyértelműen az Oculus Rift (360 fokos virtuális valóság szemüveg/
headset). Használták már arra, hogy bepillantást engedjen egy
Fashion Week modell csillogó pillanataiba a Canon szponzorálásában, vagy hogy az IMEX Amerika látogatói virtuálisan körbenézhessenek a London Eye tetején.

n Egy különleges gerillamegoldás San Francisco-ból: Emily
McDowell a Golden Gate híd ködét használta vetítési felületnek,
amikor saját képeslap és művészeti kollekcióját népszerűsítve
idézeteket jelenített meg Valentin napon.

http://www.bizbash.com/

Superbowl Show, USA, Arizona
Természetesen a negyedév áttekintésekor nem hagyhatjuk ki a
Superbowl showját sem, ahol nem csak maga a show különleges, de a színpad felállítása is – a rendelkezésre álló extra rövid
idő miatt. Ezen a linken a teljes szünet timelapse videója nézhető
meg, a show képei mellett lenyűgöző látvány a színpad létrejötte
majd eltűnése percek alatt.
http://dwurl.hu/escHkN

A setup gyorsasága mellett különleges volt a teljesen újra és újra
megújuló színpadkép és a számos táncos. A showban Katy Perry
robot tigris hátán és repülés közben is énekelt, a színpadot és környékét interaktív padlóvetítéssel és videomappinggel keltették
életre, a Firework számot pedig természetesen tűzijáték kísérte.

n A kajak-kenu energiája képekben: az ontarioi fotós, Stephen
Orlando a vízfelszíni mozdulatokat örökíti meg sportolás során
programozott LED fényekkel, a fényfestést lenyűgöző természeti
csodákkal ötvözve.

n A Skoda Fabia új kampányához új eszközt vetett be a
18 Feet & Rising ügynökség: a
weboldalon szemmozgást követő technológia segítségével
segít meghatározni, majd bemutatni, hogy melyik, a hirdetésben szereplő autó ragadja
meg legjobban a látogató figyelmét.
Összeállította: Csíky András, Dobos Zsófia, Szelestey Judit
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Hírek a hazai rendezvényszervezés világából
Az EVENTER.HU szerkesztésében

PROMO DATA
Magyar részvétel az ITB-n
Március 4-én nyílt meg a „vásárok vásáraként“ is emlegetett 49.
ITB, amelyen 186 országból 10 096 kiállító vett részt 26 pavilonban, Magyarország 299 négyzetméteres standdal.
A 2.2 pavilon / 209 számú magyar standon 27 társkiállító személyesen, 4 cég pedig a kiadványokkal képviseltette magát. Az országunk vízkincseit hangsúlyozó, vizes arculatú magyar stand,
mely az elmúlt 4 évben 9 díjat nyert el, idén a görög, francia, és
szerb nemzeti turisztikai hivatalok standjainak társaságában
volt található. Az MT Zrt., amelynek teljes vezérkara jelen volt a
vásáron, 4 attrakcióval is készült. Kürtőskalács sütéssel, melyet
a tömeg szinte már követel, borkóstoltatással, a Rubik Stúdió világbajnok Rubik-kocka kirakója, Bernát Balázs is szórakoztatta
az érdeklődőket, és péntek délutántól magyar néptánc oktatás és
szórakoztatás vette kezdetét a nagyközönség számára.
(turizmus.com)

Utazás kiállítás:
fókuszban az egyéni belföldi turizmus
A rendezvényes szakma nem igazán volt jelen az idei Utazáson,
amelyen alig vettek részt a korábbiakban az egymás melletti
standokon bemutatkozó hazai hotelek. A Hungexpo Vásárközpontban az utolsó februári napokban megtartott 38. turisztikai
vásárt a szervezők sikeresnek ítélték, hiszen mintegy 40 ezer látogatót vonzott. A szakmai program keretében a turizmusért felelős helyettes államtitkár, Ruszinkó Ádám az ágazat sikereiről
és további lehetőségeiről beszélt, az UNWTO ügyvezető igazgatója, Somogyi Zoltán pedig a gasztroturizmust helyezte a középpontba. A Turizmus Zrt „nyílt napján” mutatták be a régóta hirdetett 2015-2017-es marketing tervet. Faragó Péter vezérigazgató
kiemelte: most először sikerült nem kis összeget: 8 milliárd forintos EU-forrást szerezni, s ennek nagy szerepe lehet az ország
külföldi népszerűsítésében. A kiállítás legnagyobb attrakciója az
a hatalmas, 180 m2-es Magyarország térkép volt, amely egymillió LEGO® kockából készült, és amelyre felkerült az ország tíz
jelentős látványossága. Az Utazással egy időben volt látható a
HUNGEXPO-n az Afrika Expo és a Port.hu Bringaexpo is.
(MTI)

Vadászati világkiállítás Budapesten 2021-ben?
50 év után ismét hazánkban rendezhetnék meg a 2021-es vadászati világkiállítást - közölte a február 12-16. között megtartott
22. FeHoVa kiállításon Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes,
aki egyben az Országos Magyar Vadászati Védegylet (OMVV)
elnöke is. A régió legnagyobb vadász- és horgász-kiállításán 54
ezren vettek részt. Kiemelt téma volt a vadhús és halfogyasztás
népszerűsítése, és a szervezők szerint a gasztronómia hangsúlyozása a FeHoVá-n azért volt különösen fontos, mert 2016-ban
itt rendezik a nemzetközi szakácsverseny, a Bocuse d‘Or magyar döntőjét azt megelőzően, hogy az európai döntőt jövő év
májusában ugyancsak Budapesten, a Hungexpón tartják. A kiállítás helyszínén ülésezett a Nemzetközi Vadászati és Vadvé-
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delmi Tanács (CIC) végrehajtó bizottsága. Ebből az lakalomból
tartották meg a 4. FeHoVa-MEOE Nemzetközi Kutyakiállítást
is, amelyen több mint ezer kutyát vonultattak fel. Az ugyancsak
most rendezett Budapest Boat Show 9500 négyzetméterével immár hagyományosan Magyarország legnagyobb szárazföldi kikötője volt, a kiállításon 65 kiállító mutatkozott be, több mint
80 hajóval.

(ProfitLine)

Bocuse d’Or: magyar különdíj és 13. hely
Ismét szépen szerepelt a magyar csapat a 15. kétévenkénti szakácsolimpián: Molnár Gábor és társai a 24-es döntőben a szerencsés 13. helyet szerezték meg, egyúttal elnyerték a legjobb
poszternek járó különdíjat. Ezt legutóbb, 2 éve is a magyarok
kapták, amikor is Széll Tamás csapata a 10. lett. Az alapító Paul
Bocuse városában, Lyonban megtartott gasztro világdöntő első
helyével járó 20 ezer eurót a norvég Orjan Johannessen nyerte,
és az Egyesült Államok ezüstérme utáni svéd harmadik hely sem
okozott meglepetést, hiszen a skandinávok régóta a legjobbak a
letisztult fogásaiknak, a professzionalizmusuknak és nagy szervezettségüknek köszönhetően. A küzdőtéren nyitott konyhákban elkészült látványos menüket zenei kíséret mellett szolgálták
fel a résztvevő országok zsűritagjainak, miközben a lelátókon
mintegy 1500 néző nemzeti zászlókat lengetve szurkolt a séfeknek, akiknek 5 óra 35 perc állt rendelkezésükre, hogy elkészítsék
a hús- és a halfogást. Molnár Gábor a kötelező alapanyagot, a
pisztrángfilét fűszeres zöldség juliennel és scampival töltve, torma és tintaspagetti-ívvel a tetején készítette el. Mellé a helyszínen kialakított piac zöldség kínálatából és édesköményből rögtönzött zöldség köretet. A húsételt a verseny hagyományainak
megfelelően dísztálon mutatták be, ennek központi motívuma
a húsból formázott Gömböc volt, mint a hazai találékonyság és
alkotó szellem jelképe. A Bocuse d`Or következő európai fordulóját Budapesten rendezik 2016-ban.
(MTI)

A Sziget lett Európa legjobb nagyfesztiválja
Az augusztusban 415 ezer rekord látogatót fogadott Sziget Fesztivál 3 év után ismét megnyerte a Best Major Festival díjat. A hollandiai Groningenben most adták át a European Festival Awards
idei elismeréseit több kategóriában. Gerendai Károly fő szervező-tulajdonos elmondta: remélni sem merte, hogy másodjára is
fődíjasok lesznek, méghozzá ilyen rövid időn belül, hiszen an�nyi jó fesztivál van Európában, és a szakmát is meglepte a Sziget
ismételt győzelme, mert ilyenre eddig nem volt példa. Az idén a
Sziget Produkció összes megarendezvénye bekerült az európai
shortlistre, így a közepesek között volt a 120 ezres soproni VOLT
és a 145 ezres zamárdi Balaton Sound, továbbá a tavaly Európa
Legjobb Új Fesztiváljának minősített balatonaligai Be My Lake
is, amelyen tavaly az elektronikus zene 40 ezer rajongója vett
részt. A 2014-es év szavazásán kétszer annyian, 1,2 millóan vok-

Hírek a hazai rendezvényszervezés világából

soltak és 35 ország több száz fesztiválja közül kategóriánként 2021 került csak a döntőbe. Az idei 23. Sziget fesztiválra (amely augusztus 10-17. között lesz) már elkezdték árulni a kedvezményes
árú: 72 ezer Ft-os hetijegyeket, s közölték: az egyik sztárvendég
Robbie Williams lesz.

(Blikk,Sziget.hu és Eventer)

Leáldozó Torkos Csütörtök – Országos Étterem Hét
Az öt évvel ezelőtti fele - a tavalyihoz hasonlóan - csak 610 étterem vett részt az idei Torkos Csütörtök akcióban, amikor is
féláron fogyaszthattak az érdeklődők a jelentkező helyszíneken. A 2006-ban indult akció fél évtized alatt szépen felfutott
1300 résztvevő étteremre, de azután megkezdődött a visszaesés.
A kezdeményező Turizmus Zrt. összesítése szerint majd minden évben jelentkeztek újdonságokkal a szervezők: folyamatosan bővült az éttermeknek kedvezményeket nyújtó beszállítók
köre, és voltak olyan évek, amikor szálláshelyek is részt vettek a
mozgalomban, úgynevezett Torkos csomagajánlatokkal. Az elmúlt években több száz szálláshely nyújtott kedvezményeket az
akció keretében. Mint elmondták: jövőre megújul a Torkos Csütörtök és több néphagyományhoz is szeretnének hasonló országos akciót kapcsolni, hiszen sok olyan jeles ünnepünk van (például a pünkösd, a húsvét, a szüret, vagy az arató ünnep), amihez
ugyanilyen akció köthető. A NAV revizorai a Torkos Csütörtökön tartott 63 ellenőrzésből 5 esetben találtak csak valamilyen
szabálytalanságot: hogy nem adtak nyugtát vagy nem volt bejelentve a kisegítő mosogató...
Aki kiheverte a Torkos Csütörtököt, és nem fogyózik, nem böjtöl, nem méregtelenít, az már készülhet is a következő nagy éttermi próbára, ami egy teljes héten át tart. Országszerte több
mint százhúsz vendéglátóhely kínálja kedvezményesen menüit
március 16. és 22. között a DiningCity által szervezett 8. Országos Étterem Héten. Aki előzetesen asztalt foglal a weboldalukon,
minőségi, háromfogásos ebéd- vagy vacsoramenüt fogyaszthat
alapállásból 3300 forintos áron a résztvevő éttermekben. Az idei
újdonság viszont valamivel többe kerül: egyötödük, a csúcskategóriájú éttermek prémium menüket kínálnak 4900 forintért.
A regisztrált helyek között ezúttal is jó néhány olyat találunk,
amely szerepel „Az 50 legjobb magyar étterem” listáján, illetve
rangos hazai elismeréssel, vagy éppenséggel Michelin ajánlással
bír. De a program szervezői eleve csak minőségi felső-és középkategóriás éttermek jelentkezését fogadják el.
(HVG.hu, MTI)

Magyar Borok Bálja: Gere Zsolt kitüntetése
A Villányi Borrend vezetője kapta az idén a borászok hagyományos bálján a Gál Tibor Emlékdíjat, amelyet a 2005-ben 46.
évesen elhunyt nemzetközi hírű egri borász tiszteletére alapítottak, s amelynek személyére az Év Borásza cím birtokosai tesznek
javaslatot. Gere Zsolt hangsúlyozta, hogy Villány pozíciójának
erősítését és természetesen a magyar bor nemzetközi hírnevének
javítását tartja a legfontosabb feladatának. A Gere borász dinasztia most kitüntetett ifjú tagja az emlékdíjjal kapott egy 250 000
forintos szakmai ösztöndíjat és egy online hirdetési csomagot is
félmillió forint értékben. Az InterContinentalban február 21én megrendezett 10. Magyar Borok Bálja az ország egyik legnagyobb presztízsű bálja, ahol nemcsak a hazai üzleti, kulturális és

diplomáciai élet szereplői jelennek meg, hanem a legjobb magyar
borok készítői is.
A Corinthia Hotelben pedig egy nappal korábban rendezték meg
a 4. Eger-Szekszárd Bikavér Párbajt, amelyet végül is „nagy meglepetésre“ döntetlenre hoztak ki. A teltházas rendezvényen 13
egri és 13 szekszárdi pincészet mutatta be bikavéreit. A program
egy mesterkurzussal kezdődött: Mészáros Gabriella nemzetközi
borakadémikus kóstolóval egybekötött előadásán a régebbi évjáratok boraival ismerkedhettek a résztvevők, valamint a bikavérek érlelhetőségét vizsgálták. A 200 résztvevő fele szakmabeli volt: sommelier-k, borkereskedők és szakújságírók kóstolták
Eger és Szekszárd legjobb bikavéreit.
(Borászportál)

Ötcsillagos hotel lesz a Párizsi Udvar
Európa legnagyobb kerámiadíszítésű épülete, a fél évtizede üresen álló, lepukkantan is szép Párizsi Udvar két éven belül ötcsillagos hotel lesz - a szomszédságában lévő három éve megnyitott
Buddha Bar Hotelhez hasonlóan. Aláírták a felújítási szerződést
az V. kerületi tapasztalt ingatlanos önkormányzat vezetői és a
hazánkban közel két évtizede hoteleket fejlesztő és üzemeltető
két jordániai származású üzletember. Az egykor hazánkban tanuló Sameer Hamdan és Zuhair Awad három éve Arany Érdemkeresztet kapott a Mellow Mood Group hotel- és ingatlanfejlesztéseiért, hiszen már 14 szállodájuk van, köztük jó pár négy és az
ötcsillagos Buddha Bar is. A 2,1 milliárd forintos vételár mellett
most további 12 milliárdért állítják eredeti állapotába vissza az
egykor patinás épületet, s alakítanak ki benne luxus szállodát.
A még Rogán Antal polgármestersége idején eladott Párizsi Udvart kiemelt kormányberuházássá nyilvánították, így az építésügyi hatósági ügyekben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni, nem kell településképi véleményezési
eljárást lefolytatni, és településképi bejelentési eljárásnak sincs
helye.
(MTI)

Beatles hotel-múzeum nyílik Egerben
A patinás belvárosban a Hotel Koronában Liverpoolt, Hallét és
Buenos Airest követően május 5-én ünnepélyes keretek között,
számos hazai művész részvételével nyitják meg Magyarország
első, a világon pedig a legmodernebb, leginteraktívabb Beatles
múzeumát. Az Egri Road (=> Abbey Road) néven nyíló állandó tárlat anyagát Peterdi Gábor és Molnár Gábor páratlan gyűjteménye adja majd. A két rajongó évtizedek óta gyűjti a zenekarhoz kapcsolódó hangzóanyagokat és relikviákat. A kiállítást
a szálloda termeiben és a pincében alakítják ki, s rövid, filmes
bevezető után multimédiás falak alkalmazásával mutatják majd
be a Beatles történetét. Filmrészletek, korabeli híradók, interjúk, koncertfelvételek lesznek gombnyomásra megtekinthetők,
illetve fejhallgatón keresztül hallgathat majd bele a látogató a zenekar műveibe. A vitrinekben korabeli sajtótermékek, ruhadarabok, makettek, limitált kiadások, ritkaságok kerülnek elhelyezésre. 25 éve nyílt meg a svéd-finn-magyar tulajdonú, ma már 52
szobás Korona Hotel, amely csapatépítők és konferenciák helyszínéül is szolgál.
(HVG.hu)
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Rendezvénykiegészítők

Miért éppen a LemmonBar?

A

LemonBar elegáns és egyben fiatalos formájával, eredetiségével és az élénk sárga színével mindenhol magához vonzza a közönséget. A csodálatos frissen facsart gyümölcslevek rendkívül
gyorsan, mégis professzionális módon, egy valódi show keretein
belül készülnek közvetlenül a vendég szeme előtt. A Lemonbarban mindig jó a hangulat, a látogató tehát nemcsak egy egészséges ital tiszta ízét élvezheti, hanem eközben egy izgalmas élmény
részesévé is válik.
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Minden rendezvényszervező célja, ügyfelei sikere és partnerei
elégedettsége:
„Ha sikeres rendezvényt szeretnél,
akkor válaszd a LemonBar Hungary-t”!
Elérhetőség:
Telefon: 06 70 363 3732 • 06 1 226 7385
Email: gcpjunior1@gmail.com

So, do not hesitate to
contact us, how could we
put into practice
even your most crazy imagines.
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