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1. Turizmus egész évben… - Marketing innováció a 
balatoni szezon meghosszabbításáért

tartalomfejlesztés, szemléletformálás, e-learning, 
podcast, videok, omnichannel marketing,     
publikációk…

2. Fenntartható fesztiválok és rendezvények 

látogatói és szervezői attitűdfejlesztés, fesztiválok 
körforgásítása, zöld módszertan, szemléletformálás, 
publikációk…

3. Szemléletformáló programok

körforgásos gazdasági és üzleti modellek, tudásbázis, 
eszköztár, posztgraduális tréningek, nyári egyetem, 
versenyek, szemléletformáló anyagok…

IV. Főirány: FENNTARTHATÓ TURIZMUS



KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG 
és a TURIZMUS kapcsolata 



https://negyevszakbalaton.hu/

https://negyevszakbalaton.hu/


 20 négyévszakos élménytúra 
 Együttműködések szakmai partnerekkel 
 E-learning tananyagok

 Nemzetközi gazdaságtan
 Marketing
 Kulturális turizmus
 Vízparti turizmus

 Podcastok, podcast videok
 16 kisfilm 

EDDIG TÖRTÉNT: 



KISFILM



 Zalaszabar, Veszprém

 Központi téma: Hogyan alapítsunk körforgásos

gazdasági szemléletű startupot?

 Célcsoport: egyetemisták és középiskolások

EREDMÉNYEINK – SZEMLÉLETFORMÁLÁS : 

“A GreenLike programterve megfelelt az előzetes elképzeléseinknek. 

Mind a körforgásos gazdasággal, mind pedig a startup-okkal

kapcsolatos tréningeken tanultakat a jövőben alkalmazni tudjuk az

egyesületi tevékenységeink során. A különböző szakmai kirándulások

pedig megmutatták, hogy az elméleti dolgokat miként alkalmazzák

mások a gyakorlatban, amely további motivációt adott a mi 

céljainknak is.” – Fehérvári Dávid



 Célcsoport: középiskolások, egyetemisták

 Főbb témák: 

 a jövő körforgásosan gazdálkodó városa, 

 élelmiszerpazarlás csökkentése, 

 műanyag újragondolása, 

 műanyaghulladékok csökkentése



Csatornák: 

 GTK Facebook

 GTK Youtube

 GreenLike Spotify

 GTK honlap

 Negyevszakbalaton honlap

Főbb eredmények: 

 30.000 feletti Facebook elérés

 11.000 feletti Facebook megtekintés

 2.000 feletti Youtube megtekintés

 500 feletti Spotify lejátszás
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14 alkalom

Látogatói attitűd: 

• kérdőív (helyszíni, online)

• közel 3000 kitöltés

Szervezői attitűd: 

• közel 50 strukturált interjú;

• 3 fókuszcsoport

VESZPRÉMI UTCAZENE FESZTIVÁL

MAGYAR MOZGÓKÉP FESZTIVÁL

MŰVÉSZETEK VÖLGYE

BAKONY EXPO

BAKONY 200

KŐFESZT

VESZPRÉMI EGYETEMI NAPOK
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• Lassan, de haladunk – tudatosabb látogatók és szervezők

• Profil- és körülményfüggő attitűd (helyi értékek, zöld 
szempontok, törekvések/célok, források…)

• Globális külső hatások (Covid, háború, energiaválság…)

• Kihívás a szervezőknek – élmény vs fenntarthatóság?



Fesztiválszervezői kézikönyv

2019-1.3.1-KK-2019-00015

Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen

• Módszertan nem csak rendezvényeknek

• Kicsitől a nagyig

• Egyszerűtől a komplexig

• Hármas egyensúly (környezet-
társadalom-gazdaság)

• Nyomon követés a megvalósításban

18 tipp a 
fenntartható(bb) 

rendezvény-
szervezéshez

https://negyevszakbalaton.hu/ren
dezvenyszervezoknek/

https://negyevszakbalaton.hu/rendezvenyszervezoknek/


KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET


