Bakony & Balaton kártya – térségi kedvezménykártya bevezetése
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A Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. 62.519.453 forint összegű vissza nem térítendő
támogatást nyert el a Közép-dunántúli Operatív Program „Helyi és térségi turisztikai desztinációs
menedzsment szervezet létrehozása és fejlesztése” elnevezésű pályázata keretében a „Bakony és
Balaton Térségi TDM szervezet létrehozása” című projekt megvalósítására. A projekt összköltsége
77,1 millió forint.
A pályázat kedvezményezettje, a Bakony és Balaton Térségi TDM szervezet 2011 áprilisában 12
alapító taggal jött létre a terület idegenforgalmának fellendítésére és a turizmus térségi irányításának
összefogására. A térség által lefedett földrajzi terület Várpalotától Sümegig húzódik, magában
foglalva a Balaton keleti és a Bakony déli részét. A szervezet megalakulása óta új taggal bővült:
Tapolca város önkormányzata 2012. év közepén vált a szervezet tagjává, így már 13 taggal működik a
térségi TDM.
Az elmúlt időszakban a szervezet jelentős háttérmunkával elkészítette desztinációfejlesztési
stratégiáját. Megkezdődött a Bakony és Balaton térség következetes márkázása. Ennek egyik fontos
eleme volt az imázsfotózás Nánási Pál fotográfussal. A térségi TDM szervezet a kialakított képgaléria
és a térség adottságaiból adódó termékstruktúra alapján tematikus kiadványcsaládot jelentet meg.
Elindult a térség honlapja is, mely az 5 kialakított termékkategória (Vidék, Vízpart, Aktív, Kultúra,
Helyi ízek) mentén mutatja be a térség kínálatát. A honlapon lehetőség van ajánlatkérésre, illetve
szállásfoglalásra is.
A Bakony és Balaton Térségi TDM szervezet a tagok széleskörű összefogásának köszönhetően
2013.08.21-étől elindítja kedvezménykártya rendszerét. A térségbe érkező vendégek már 1 eltöltött
vendégéjszaka után igényelhetik ingyenes Bakony & Balaton kártyájukat a kibocsátó szálláshelyeknél.
Szinte mindegyik szállástípus megtalálható partnereink között (többek között veszprémi és zirci
szállodák és panziók; balatonkenesei kerékpárosbarát szállások; a kislődi apartmanok, faházak és
kemping; az ifjúsági szálláshelyek; a bakonybéli, kapolcsi, megyeri és nemesvámosi vendégházak) az
egész térséget lefedve, így minden idelátogató megtalálja a neki megfelelőt.
A kártyával egyelőre 34 helyen kaphatnak kedvezményeket a vendégek, melyek lefedik a térség teljes
termékkínálatát (vidék, vízpart, aktív, kultúra és helyi ízek termékkategóriák). Több szolgáltató 100 %os kedvezményt biztosít: ingyenes a belépés a Sobri Jóska Kalandparkba, a halimbai gyógynövényeket
bemutató Dr. Szalai Miklós Emlékházba, a Rőthy Mihály Egyháztörténeti Gyűjteménybe, a Kabóca
Bábszínházban egy gyermek jegye ingyenes egy felnőtt jegy vásárlása esetén vagy vehetnek részt
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díjtalanul veszprémi idegenvezetésen. A szervezet egyik stratégiai partnere, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park is számos látogatóhelyén kedvezményt biztosít a kártya felmutatóinak. Mindezek
mellett elfogadóhelyek még strandok, múzeumok és kiállítóhelyek, a Thury-vár, színházak,
borászatok, éttermek, pékség, állatpark, wellness szolgáltatást nyújtó szálláshelyek, egyházi
látogatóközpontok, szabadidőparkok is.
A kibocsátó és elfogadóhelyek köre a későbbiek során folyamatosan bővülni fog.
A Bakony & Balaton kártyát a teljes tartózkodási idejük alatt használhatják a vendégek. Átvételére a
kibocsátóhelyként megjelölt szálláshelyeken vagy Tourinform irodákban van lehetőség. Annak
érdekében, hogy a gyermekek számára is élményekkel teli legyen, minden 6 éven felüli gyerek saját
kártyát kap.
A Bakony és Balaton Térségi TDM szervezet a Cartographiával stratégiai megállapodást kötött,
melynek egyik elemeként a port.hu oldalon egy nyereményjáték keretében is népszerűsíteni fogják a
kártyarendszert.
A Bakony & Balaton kártya projektjén kívül a szervezet még ebben az évben elindítja
kerékpárkölcsönző hálózatát is, melyhez kapcsolódóan a Cartographia gondozásában kerékpáros és
túraútvonalakat ismertető térképeket is megjelentet majd, amelyek – szintén pályázati
finanszírozásúak lévén – ingyenesen állnak majd a vendégek részére elsősorban a turisztikai
információs irodákban.
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