
Marketingstratégia a dél-balatoni borvidék, mint idegenforgalmi régió és annak 

marketing támogatási lehetőségeiről, a szőlő- és gyümölcstermesztés feldolgozására 

megfelelő infrastruktúra kialakításáról 

 

A „Dél-Balatoni Bor” márka bevezetésével, a hírek generálásával és folyamatos 

kommunikációval az ismertség növelés és az értékesítés elősegítése a cél. Ehhez minden 

eszközt meg kell ragadnunk. Két fontos területen szeretnénk határozottabban fellépni, 

amelyekhez anyagi forrás szükséges.  

1. Az első ilyen terület a média. Fizetett hirdetésekkel, online és print 

médiakampányokkal, egyéb B2B eszközökkel szélesebb körű és intenzívebb 

ismertséget érünk el.  

 A borvidéki arculatot létrehoztuk, ezt használjuk minden kommunikációs formában 

(sajtóközlemény, hírlevél, rendezvény, molinó, strandzászló, póló, promóciós 

eszközök, stb.). 

 A hírek generálása folyamatos, azonban a hirdetésekhez, időszakos akciókhoz, 

promócióhoz nincs elegendő anyagi forrásunk.  

 A jövőben videofilmet szeretnénk készíteni a borvidékről, amelyet a kommunikációs 

csatornák mindegyikében népszerűsítenénk. Ennek megvalósításához szintén nincs 

elegendő anyagi forrásunk, noha hosszú távon állandó marketingértéke lenne.  

 Rádiós illetve televíziós interjúkat szervezünk, azonban ezek költségmentességük 

miatt csupán alkalmi jellegűek. 

 A dél-balatoni borászatok bemutatásának kiváló eszköze lenne egy helyi kiadvány 

létrehozása, amelyet rendezvényeinken és helyben is promóciós célra használhatnánk. 

Ehhez szintén anyagi forrás szükséges. 

 DM akciókat szervezünk, hírleveleket küldünk ki, ahol helyi programjainkról 

tudósítjuk mind a médiát, mind a lakosságot.  



 Reklámajándékainkat egyelőre az egyes borászatok termékei teszik ki, amelyeknek 

szeretnénk a jövőben egységes arculatot is adni. Erre jó eszköz például az 

„egyenmatrica”. A logó egyben a Dél-Balatoni Bor védjegyévé kell, hogy váljon. 

Ennek gyártási költsége egyelőre túl magasnak bizonyult.  

 A borvidék weboldalát létrehoztuk, folyamatosan aktualizáljuk, azonban erőforrás 

hiányában további lehetőségek, így például adott esetben webshop vagy 

eseménynaptár elkészítése nem lehetséges.  

 A későbbiek folyamán kedvezményi rendszert kívánunk kiépíteni (kártya), azonban 

infrastruktúrájának jelentős anyagi vonzata van.  

 A közösségi oldal működtetése folyamatos, azonban látványosabbá lehetne tenni 

például különböző infografikákkal, amelyek elkészítése szintén költségvonzattal jár. 

2. A másik fontos terület a rendezvények. 

 A rendezvények tekintetében kétféle megjelenést kell megkülönböztetni. Az egyik a 

helyben történő rendezvények és a borvidéken kívüli rendezvények. Azokon a 

rendezvényekhez, amelyek helyben történnek, egésznapos kiegészítő programokat kell 

szervezni.  

 Ezek olyan kommunikációs lehetőségek, amelyek keretében teljesebb képet adhatunk 

a borvidékről. Ezért fontos, hogy a pincészetek ezen alkalmakkor szervezett 

programokkal várják a fesztivál idején kívül is a vendégeket, és erről a borút is 

kommunikáljon.  

 Ki kell használni, hogy ezen alkalmakkor többezer, a bor iránt érdeklődő vendég 

jelenlétét. Nagyon fontos a dél balatoni turisztikai és már létező boros 

rendezvényekhez való kapcsolódás, mindez természetesen szervezett formában. 

Továbbá szervezett jelenlétet szeretnénk biztosítani az országos és regionális zenei 

fesztiválokon is.  

 A regionális borfesztivált pedig országos jelentőségű fesztivállá szeretnénk emelni, 

akár úgy is, hogy ezen fesztivál váljon a régió legjelentősebb rendezvényévé.  



 Ezt a hagyományteremtést a Parti Pezsgés fesztivállal elkezdtük, amelyet a jövőben 

minden évben megtartunk. Ahhoz, hogy a rendezvény országosan ismertté váljon, 

nagy anyagi forrást igényel, hiszen ismertsége nélkül csupán helyi rendezvény marad.  

 A másik fontos saját eseményünk az évente kétszer megrendezésre kerülő üzleti és 

médiarendezvényünk, amely nagy érdeklődésre tett szert idén.  

 A helyben történő rendezvények éppúgy fontosak a borút számára, mint az országos 

jelentőségű rendezvények, ezért ezek népszerűsítése is fontos feladatunk. Egyelőre a 

dm kampányok, sajtóközlemények és a közösségi oldal adta lehetőségeket tudjuk 

kihasználni anyagi forrás hiányában. Az eszközök bővítésére (hirdetés, plakát, 

szóróanyag, promóciós eszközök) anyagi támogatásra van szükség.  

 A boglári borudvar balatonlellei „Lellei Borhét” vagy a balatonlellei János napi 

borszentelés évek óta hagyományteremtő jellegű, ismertsége azonban tovább 

fokozható lenne médiatámogatással.  

 Valamennyi rendezvényünk alappillérei a látogatók. A látogatók eléréséhez 

marketingeszközökre van szükségünk. A marketingeszközök viszont csak anyagi 

forrással aknázhatók ki maradéktalanul. Ha mindez teljesül, a dél-balatoni borrégió 

borainak értékesítése olyan mértékű támogatást kap, amely a későbbiek folyamán 

könnyedén fenntartható, a programturizmust és a gasztroturizmust szinte magától 

segíti nemcsak a dél-balatoni régióban, hanem a Balaton egészére nézve.  

 Ahhoz azonban, hogy egy fesztivál vagy bármely rendezvény kitűnjön a többi közül, 

valami újat, maradandót kell nyújtani a látogatóknak, ami különbözik a többitől. A 

Parti Pezsgés például remek lehetőségeket rejt, azonban valamennyi programelem 

valóban nagyon költséges.  

 Jelenleg két választási lehetőségünk van: vagy erre az egy rendezvényre 

koncentrálunk egész évben vagy csak a többi rendezvényre, eseményre. Mindkét 

esetben elmondható, hogy forráshiányban sajnos még így sem tudjuk kihasználni 

maradéktalanul a marketingeszközök adta lehetőségeket. 

A dél-balatoni borvidék kommunikációs stratégiája elméletben elősegíti egy olyan 

összetett eszközrendszer létrehozását, mely magában foglalja a reklámtevékenységet, 



a kiállításokat és a vásárokat, a vásárlás és értékesítés ösztönzését és a PR 

tevékenységet, gyakorlatban ehhez anyagi forrás szükséges.  

Hisszük, hogy az irány nyílegyenes, megvalósítása azonban jelen anyagi helyzetben 

nehézkes és időigényes. 

A szőlőtermesztés és feldolgozása  

Termesztés: 

Az ültetvények 70%-a 15 évnél idősebb, hiányosak, felújításra szorulnak. A 

felvásárlási árak alacsonyak, ezért a termesztés önmagában nem rentábilis, ha a 

nyereségből kellene a termelőnek megoldania az ültetvények felújítását. A szőlő 

felvásárlási árának a kialakításban, a Törley nyomott árai az irányadóak, változtatni 

kell azon az állapoton, hogy a Törley az erőfölényével visszaéljen. 

Az ültetvények felújítása anyagi forrást igényel. A felvásárlási árakat állami 

támogatással kellene kiegészíteni azoknál a termelőknél, akik szerződésben vállalnák, 

hogy ezt az összeget a szőlő ültetvények rekonstrukciójára fordítják.  

Feldolgozás: 

A borvidéken egy jelentősebb feldolgozó üzem van, a volt BB(Törley), amely a 

borvidéken megtermelt szőlő kb. 50 % -át dolgozza fel. A kisebb borászatok jelentős 

hitelekkel fejlesztettek a jobb minőség elérése érdekében, de csak a saját termésüket 

dolgozzák fel, illetve, a felesleget ők is értékesítik. Megoldást jelenthetne, egy állami 

beruházással, a szőlőtermelőkkel közösen létrehozott pinceszövetkezet, ismerve a 

szőlőtermelőknél jelentkező forráshiányt. 

Gyümölcstermesztési, értékesítési, feldogozási, fejlesztési koncepció 

Mindenképpen ki kellene aknázni a megye különlegesen jó termelési és geopolitikai 

adottságait. Ágazatfejlesztési koncepció lényege , hogy jó minőségű termékeket 

tudjunk a piacra vinni és termelésbővítést hajtsunk ezért végre. A szükséges technikai 

és technológiai fejlesztések után is a leg kézimunka igényesebb kultúra marad a 

kertészet.  



A megyében bejegyzett viszont több megyére kiterjedően működő Termelői Szervezet 

21. TÉSZ a BALATON-KER-TÉSZ SZÖVETKEZET. A gazdákat összefogó 

szövetkezet 12 éve szervezi és értékesíti a gyümölcstermékeket. A fejlesztések után is 

alkalmas marad arra, hogy termékkörökhöz kötődő logisztikai központokat alakítson 

ki és üzemeltessen. Az elmúlt évek pozitív elképzelései mellett elég kritikus a helyzet, 

mivel elmaradtak a technikai és technológiai fejlesztések. Ezért nem áll -az 

adottságokhoz mérten – rendelkezésre olyan mennyiségű és minőségű termék, amit a 

piac igényel. A sok, heterogén minőségű termék piacra kerülésével, hozzájárulunk a 

gyatra minőségű – olcsó áru – térnyeréséhez. Ahhoz, hogy ez a jelenség megszűnjön 

meg kell teremteni a korszerű termelés és áruvá készítés feltételeit, valamint az ágazati 

marketinget. Nem elhanyagolható a fejlesztések során a szaktanácsadói munka 

összehangolása az oktatás újra indítása a kertészeti ágazatban. Ezen feladatok 

összehangolására a megye fejlesztési forrásai adnak lehetőséget.  

Az egyre globalizáltabb piac ellátását az árukoncentráció hiánya és az értékesítés 

szervezetlensége nehezíti. Ezért pontosan meg kell határoznunk a termékköröket a 

(tömegpiaci és réspiaci) az érési időszakokat és erre tudatos marketing stratégiát kell 

építeni. 

A kedvezőtlen őstermelői és adópolitikai rendszerről nem is kívánunk itt szólni.  

Egyértelmű , hogy az ágazat pozitív irányba való elmozdítását segíti a megyei 

fejlesztési támogatás . Ennek hatékony felhasználására a következő rövidtávú 

stratégiát, cselekvési tervet határozzuk meg. 

Cselekvési terv 

Jelenlegi helyzet 

Jelenleg nem érdekelt abban a termelő, hogy fejlessze termelését, átláthatóan 

gazdálkodjon. Ezért óriási a feketekereskedelem, ami az ágazatot kiszolgáltatottá és 

szabályozatlanná teszi. Áfa kérdés – a kertészeti tevékenység jövedelmezőségi szintje 

10 % körül van ezért a kertészeti termékek áfa kulcsát is 10 %-ban kellene 

meghatározni. Ez nagyban hozzájárulna a termékek fogyasztásbővüléséhez, növelné a 

termelést, bővítené a legális kereskedelmet. A fordított áfa bevezetése a szektorban a 



hazai beszállítók pozícióját javítaná. Mindemellett el kell végezni az ágazat 

fejlesztését.  

Szaktanácsadás 

Kritikus szintre csökkent a szakember ellátottság, a gazdálkodáshoz szükséges 

szakmunkás és technikus réteg teljesen lecsökkent. A gazdálkodók felnőttképzési 

programja elsődleges, mivel ismereteik elmaradnak a kor követelményeitől, 

gazdálkodáshoz szükséges szakmai ismereteik csökkentek. Jelenlegi szaktanácsadási 

rendszerünk inkább a gazdák adminisztrációs kötelességeit segítik.  

Ültetvénykorszerűsítés 

A rossz ültetvény szerkezet évről évre visszatérő kínálati problémát okoz. A 

gyümölcstermelés alacsony termésátlagai és alacsony étkezési arányt figyelembe véve 

elkerülhetetlen az intenzitás növelése, termésbiztonság fokozása, minőség javítása. A 

megyében az alma termőterületek kivágása részben megtörtént, kérdés, hogy 

ültetődik-e helyette alma vagy más fajta. 

Öntözésfejlesztés 

Természetes vizeink hasznosítása. A megyei vízügyi stratégia kialakítása a kertészettel 

összehangolva. 

Minőség ellenőrzés - minőség biztosítás  

Elfogadhatatlan, hogy az ellenőrző szervek, csak a legálisan működő cégeket 

ellenőrzik. A nepper felvásárlók nem szerepelnek az ellenőrök listáján. Az ellenőr 

erőforrásokat nem a cégtáblával rendelkező termelők túl ellenőrzésére kellene 

fordítani, hanem a minőség ellenőrzési rendszer bevezetésével a magyar áruk 

védelmére a feketekereskedelem felszámolására. Saját megyei védjegy beállítása – 

földrajzi árujelző bevezetése. Minőségtanúsítási rendszerek alkalmazása: 

GLOBALGAP- IFS- IFS BRÓKER 

Kereskedelemszervezés 

Az alapból 27 %-os előnnyel induló fekete kereskedelemmel kell versenyezni közben 

úgy, hogy költséges nyomon követési és minőségbiztosítási rendszert kell üzemeltetni.  



A TÉSZ integráló szerepe elengedhetetlen a kereskedelemfejlesztésben. Üzletember 

találkozók, szalonok - klubok szervezése. Kiállításokon, vásárokon való részvétel.  

Marketing 

Csomagoló anyag tervezés és fejlesztés a piacon való megjelenés minőségi növelését 

is eredményezi. A kiegyensúlyozottan magas minőséget takaró jelölés a vevői 

bizalmat erősíti, és fogyasztásnövekedést eredményez.  

A belső fogyasztás ösztönzés során elérhető cél, hogy az egy főre jutó napi fogyasztás 

emelése az ágazat gazdasági teljesítményét növelje.(alig éri el a WHO által ajánlott 

szintet) termelési szezonhoz igazított termék promóciós programok , kóstoltatások.  

Zöldség- gyümölcs feldolgozás 

Fő feladat a termőkörzethez igazítva magyar érdekeltségű feldolgozó ipari háttér 

megteremtése, ennek megoldása, hogy társulási tulajdonban lévő feldolgozó üzemet 

hozzunk létre.  

Célok és várható eredmények  

Csomagolt termékeinkkel egy magasabb minőségű áru kerül a piacra, ami magasabb 

árbevételt von maga után. Ezzel együtt az életszínvonal emelkedése a 

munkanélküliség csökkenése is várható.  

Fejlesztések és intézkedések költségtervezete 2016-2020 közötti időszakban  

 Intézkedés megnevezése időszak összes költség 

1 képzés- 

továbbképzések  

2016-20 10.000.000 

2 szaktanácsadók 

képzése- 

tanulmányutak 

2016-20 10.000.000 



3 szilárd utak 

kialakítása 

ültetvényekhez  

2016-17 100.000.000 

4 technológai 

fejlesztés- 

csomagolás 

/telephelyi/ 

2016-17 50.000.000 

5 marketing- 

promóciók, 

kóstoltatás 

2016-20 25.000.000 

6 kereskedelem 

szervezés 

2016-20 10.000.000 

7 minőség biztosítás-

földrajzi árujelző-

védjegy 

2016-20 50.000.000 

8 feldolgozó üzem 

kialakítása 

Lengyeltótiban 

2016-17 450.000.000 

9 Karádi 

csomagolóház 

építése  

2016-17 250.000.000 

 összes költség  1.000.000.000 

 

 

 


