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kizárólag Csurgó Város Önkormányzata felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható
anyagok nem tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / vagy a HU-HR
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A tanulmány angol nyelvű kivonata
MARKETING AND SERVICE CONCEPT AND OPERATIONAL PLAN
for the Csokonai Museum and Cultural Center
(abstract)
The planned location for the Csokonai Museum and Cultural Center is in the area of the
Historical Park in Csurgó (parcel number 14). The functions of the Museum correlate strongly
to the current services provided by the Historical Park. The professional operational staff is
working on developing common program packages, events and entry tickets. In this way the
two attractions, strengthening each other, are expecting an increasing number of visitors in
the years to come.
Literary memorial houses and memorial sites are a special segment of tourism. Memorial sites
show the life of a writer or a specific part of his life through his personal objects, works, or
memoirs. The Csokonai Museum and Cultural Center set the goal of commemorating the life
of our outstanding poet in Csurgó. The planned location for the Csokonai Museum and Cultural
Center is in the area of the Historical Park in Csurgó (parcel number 14).
There was no memorabilia left after Csokonai Vitéz Mihály, even his tomb does not stand
above his true grave in Debrecen. The exhibition presents the only legacy he left us, his oeuvre,
shown through his life’s story.
The exhibition presents the life-work of Csokonai Vitéz Mihály by following the journey of his
life. The exhibition is divided into the main stages of Csokonai’s life, highlighting the most
important and most characteristic memories from each of them. Parts of the permanent
exhibition are installations, paintings, contemporary prints and present-day drawings,
characteristic objects.
The exhibition will also have interactive elements, which are the following:
1) Poem-blower: The visitors find themselves in front of a dandelion engraved on a
standing plexiglass. When the visitors blow on the dandelion, its parachute-like seeds fly
towards a wall in the shape of letters, and, based on the intensity of the blow, they are
arranged into shorter or longer verses.
2) Poem-mender: a large open book, in which there are incomplete – but well-known
from the school curriculum –poems by Csokonai. The visitors have to take the words dancing

5

Csokonai Emlékhely és Kulturális Központ – Marketing és szolgáltatási koncepció és
üzemeltetési terv

on the margins into their hands and put them carefully into their correct places in the poem,
thus mending it.
3) Timeline: The visitor can control the interactive animation with a touch screen on
the wall and a bespoke "scroll". The timeline is symbolized by a long rope. Cards clipped to
this rope show important events in life (text and pictures). The rope can be pulled to the right
and left using the winding arm.
4) Map of Hungary with the locations of Csokonai’s life-journey: pressing the
corresponding button opens a 1 to 2 line explanation and possibly picture of what and when
did Csokonai do at that location.
5) Actors recite some poems, e.g. the Tihanyi ekhóhoz with the echoing of the chorus.
6) Depending on the acquisition of the rights, they provide one or two excerpts from MTV’s
Dorottya film adaptation (directed by Jenő Horváth in 1973). An alternative solution is the
film made of the Calvinist high school’s play, Karnyóné, the excerpts of which can be shown
under more favorable financial conditions.
The primary target group for the Museum is the students from middle and high schools, who
might choose Csurgó as the destination for their class trips. Another target group is the adults
(families) visiting with children. The secondary target groups are those tourists arriving in the
region, whose main motivation is not to visit the memorial site, but since they spend their free
time in the region, they might also visit the proposed attraction. Pensioners are also important
actors in the tourism market. Popular destinations for the, mostly one-day, trips organized by
retirement clubs and groups are the easily accessible yet providing new information and
experience museums memorial places and sites.
Based on the geographical location of the demand, it can be concluded that the offer of the
Museum can be most attractive to people living mainly in Pécs, Kaposvár, Nagykanizsa,
Zalaegerszeg, and their agglomeration, especially Nagyatád, Barcs and Marcali.
The most important tools for addressing the target groups are: online interfaces (Website of
Csurgó Town, Homepage of the Historical Park, Website of the Town Museum), social media,
billboards, personal contacts, personal sales, posters placed in schools, flyers, online
appearance, websites organizing class trips, opening booths at children’s events, flyers in local
and regional hotels, appearance in local and regional media, cooperation with tourist
destinations and tourist organizations in the region - Tourinform offices (Pécs, Kaposvár, etc.).
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The following table shows the main target groups of the Museum, their characteristics and
the suggested way of addressing them.
Target group

Characteristics

Way of addressing

Individuals or
families visiting
the town; adults
with children
visiting the town

Region of the South
Transdanubia; they make
their decisions at their
residence; they typically
conduct their own shopping
without an intermediary;

Online interfaces (Website of Csurgó
Town, Homepage of the Historical
Park, Website of the Town Museum),
social media, billboards

School children
visiting the town
(on class trips)

Tourists (groups
of friends,
families, multigeneration
families)
Tourists of school
age

Pensioners

People who enjoy
literature

Personal contacts, personal sales,
The decision is made 3-6
posters placed in schools, flyers,
months prior to the trip and it offers on online interfaces, websites
is made within the school
organizing class trips, opening
community with the partial
booths at children’s events (mainly in
participation of the parents
surrounding towns- Nagykanizsa,
Kaposvár…)
Flyers in local and regional hotels,
billboards, online interfaces,
Csurgó and its surroundings
appearance in local and regional
(Gyékényes, Kaszó etc.); they
media, cooperation with tourist
make their decisions during
destinations and tourist
their vacation;
organizations in the region Tourinform offices (Pécs, Kaposvár,
etc.)
Visitors of summer camps;
Cooperation with tourism servicethey make their decisions 1-2
providers in the region
months prior to their trip
Online interfaces (Website of Csurgó
They make their decisions in
Town, Homepage of the Historical
the weeks prior to their trip.
Park, Website of the Town Museum),
Safety and value for money is
social media, local and regional
important to them.
media
Online interfaces (Website of Csurgó
Strong need for high culture,
Town, Homepage of the Historical
they love special venues.
Park, Website of the Town Museum),
They make their decision
social media, local and regional
months prior to the trip.
media

The Memorial Site connects to town and national events and celebrations by temporary
exhibitions and programs. To highlight a few:
❑ Celebrating the Day of Hungarian Culture
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❑ The ceremonial opening of the Csokonai Memorial Site on Hungarian Poetry Day
❑ Cross-border literary events for schoolchildren, including school competitions on
poetry and folk dance, and amateur literary translation competitions
❑ Regular cross-border (Croatian-Hungarian) literary evenings
❑ Lime tree-planting event in front of the Csokonai Memorial Site
The main target groups of the Memorial Site are schoolchildren, especially school groups
(classes), for whom different educational-knowledge programs are planned. These programs
are:
❑ Special Literature classes on Csokonai and his time for the surrounding schools and
excursion groups (e.g. class trips)
❑ Museum-educational activities in Enlightenment, rococo, Csokonai’s poetry, and
Csokonai’s memory in Csurgó topics
❑ Quizzes based on the material of the exhibition for different school age-groups
❑ Writer-reader meetings with Csokonai researchers (Júlia Demeter, Márton Szilágyi,
Balázs Fűzfa, Attila Debreceni, Gábor Mészáros etc.)
In the operation of the Memorial Site great emphasis is placed on cross-border programs,
especially on the collaboration with the Birthplace of Petoma Preradović in Pitomača. As part
of the collaboration, events for schoolchildren are organized 4 times with the following
programs:
❑ a school competition on poetry and folk dance
❑ an audiovisual competition on the works of Csokonai and Preradović
❑ an amateur literary translation competition (translations of the works of Csokonai and
Preradović with mixed Hungarian-Croatian teams)
Town, regional and national events, festivals (e.g. Csusza Festival, Autumn Festival, Night of
Museums, Day of Hungarian Poetry) all offer a great opportunity for the Memorial Site to
organize programs and join the events together with local and regional service providers.
The marketing activity should be launched at the beginning of 2019, and should be carried out
continuously from then on. As a first step, it is important to design the image of the Memorial
Site, and to develop the related communication tools, then to continue the informational
communication, and to introduce the date of opening. At the beginning of 2019, the details
and channels of the pre-opening and opening campaign should be planned. Thus, the surfaces
needed for the billboard campaign must be reserved. In addition, a personal relationship is
needed with schools, so as to be able to offer them the services of the Memorial Site, which
can be reinforced by advertisements in the appropriate papers and online platforms.
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In the following table we make a recommendation concerning the professional contents of
the project’s PR campaign.

Tool
short film shown in local
television

Details
2 months, 5 occasions

in
2
rounds
(advertisements,
banners)
Facebook campaign
in 2 rounds
purchasing print media
purchase of advertising surfaces surfaces in national
media products
In total
online media campaign

Unit price

Unit

Total cost

Ft

piece

Ft

1 000 000

1

1 000 000

300 000

2

600 000

200 000

2

400 000

000 000

1

1 000 000
3 000 000

The features of the region as well as the proximity of the Croatian border also offer the
possibility of organizing multiple-day trips, thus as a complement to the one-day excursions
the following sites can be visited:
❑ the Birthplace of Pitomačan Petar Preradović,
❑ a medieval water castle in Szentgyörgyvár (Đurđevac) with a multimedia showroom,
and the „Đurđevački peski”, or „Croatian Sahara”, located in a marshy area near the
town, with a unique flora and fauna,
❑ a forest railway in Kaszópuszta, a canopy nature trail, forest educational trails, near
Lake Baláta, with educational trails and rare plants,
❑ the pebble mine lake in Gyékényes for fishing, diving, swimming and boating,
❑ the Holy Cross Church in Berzence,
❑ the Inkey Castle in Iharosberény.
For those groups of friends visiting for a longer period of time, the program can be
complemented with a wine tour (Wine Route along the Drava River), while for families and
pensioner groups the Danube-Drava National Park can be an additional attraction.
According to current plans, the Operator of the Memorial Site will be the Csurgó Sports Hall
Operator Nonprofit Ltd. (hereinafter: Operator). The Operator is a 100% municipality-owned
economic association; it is a basic institution of the Csurgó and micro-region sports and public
education since 2008. Thus it is responsible for mandatory tasks, provides a venue for events,
and organizes high-quality cultural, entertainment and sports programs. The main activity of
the company is the operation of the municipality-owned sports facilities, facilities for public
9
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education and tourism and the organization of events for town sports, public education and
tourism.
For future higher-quality operation of the Memorial Site, by the training of the current staff
or the hiring of new colleagues, the following tasks are recommended:
❑ A museum educator whose task is to develop the museum pedagogical activities of the
Memorial Site and to conduct the activities.
❑ Communication and sales associate who is responsible for the advertisement of the
Memorial Site’s programs and organizing visitor groups.
The operator Sports Hall Ltd. can keep the operation of the Historical Park and the Memorial
Site in a sustainable manner within the current management framework. The municipal
support that was needed up till now is likely to be needed in the future as well, however no
additional resource needs are likely to arise.
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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
Jelen tanulmány első verziója 2019. január 31-én készült el az akkor rendelkezésre álló
információk alapján. Időközben azonban több olyan esemény is bekövetkezett, amelyek
lényeges hatást gyakoroltak a projektre, emiatt szükségessé vált a tanulmány átdolgozása,
frissítése. A módosítás okai az alábbiak voltak:
❑ A kivitelezési közbeszerzés csúszása miatt a projekt véghatáridejének módosítása vált
indokolttá.
❑ A kivitelezési közbeszerzés csúszása miatt csúszott a tartalomfejlesztés I. ütemére
(emlékhely tervezésére) vonatkozó szolgáltatási szerződés határideje is, a kiállítás
tervek 2019. május 31-re készültek el.
❑ A kivitelezés csúszása miatt az egész intézmény csak 2019 őszén készül el,
decemberben lehet a megnyitó, emiatt az üzemeltetési tervet is módosítani kellett.
❑ Közben lezárásra került a 2018-as év, így az üzemeltető aktuális pénzügy beszámoló
számaival frissítve lett az anyag.
❑ A korábbi üzemeltetési koncepció középpontjában a Csokonai Emlékhely mint új
létesítmény szerepelt. Az átdolgozás során az üzemeltetési tevékenységeket,
bevételeket és kiadásokat kiterjesztettük a Történelmi Park projekt által érintett
funkcióira is, tekintettel arra, hogy a fejlesztés beágyazódik a már működő intézmény
tevékenységébe.
A Csokonai Emlékhely és Kulturális Központ tervezett helyszíne Csurgón a Rákóczi u. hrsz. 14.
alatt található Történelmi Park területén található. Az Emlékhely tevékenysége szorosan
kapcsolódik a Történelmi Park által jelenleg is nyújtott szolgáltatásokhoz. A szakmai
üzemeltetést végző stáb közös belépőjegyek, programcsomagok és rendezvények kialakításán
dolgozik. Ily módon a két látványosság egymást erősítve mind több és több látogatóra számít
az elkövetkező években.
A Csokonai Emlékhely és Kulturális Központ célul tűzte ki, hogy jeles költőnk életművének
emléket állít Csurgón. A kiállítás az életutat követve mutatja be Csokonai Vitéz Mihály
életművét. A kiállítás Csokonai életének főbb állomásai szerint tagolódik, mindegyikből
kiemelve a legfontosabb és legjellemzőbb emlékeket. Az állandó kiállítás részét képezik
installációk, festmények, korabeli metszetek és mai rajzok, jellegzetes tárgyak.
Az Emlékhely működtetése során nagy hangsúlyt helyeznek a határon átnyúló programokra,
különös tekintettel a pitomačai Petar Preradović Szülőházával történő együttműködésre. Az
együttműködés részeként 4 alkalommal szerveznek rendezvényeket iskolások számára, az
alábbi programokkal:
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❑ iskolai verseny költészet és néptánc témakörben
❑ audiovizuális verseny Csokonai és Preradović munkásságának feldolgozásával
❑ amatőr irodalmi fordítóverseny (Csokonai és Preradović munkásságának fordítása
vegyes magyar-horvát csapatokkal)
A Történelmi Park és annak részeként a Csokonai Emlékhely elsődleges célcsoportját az az
általános iskola felső tagozatos és középiskolás fiatalok jelentik, akik osztálykirándulás úti
céljául választhatják Csurgó felkeresését. További célcsoport a gyermekekkel érkező felnőttek
(családok) gyerekkel. A korcsoporti szegmentációban a másodlagos célcsoportot a térségbe
érkező olyan turisták jelentik, akiknek nem fő motivációja az emlékhely felkeresése, de mivel
a térségben töltik szabadidejüket, így felkereshetik a tervezett attrakciót is. A nyugdíjasok
szintén fontos szereplői az idegenforgalmi piacnak. A nyugdíjas klubok, csoportok által
szervezett – többnyire egynapos – utazások kedvelt célpontjai a könnyen bejárható, ezzel
együtt új ismereteket és élményeket nyújtó múzeumok, emlékházak és emlékhelyek.
A kereslet földrajzi elhelyezkedése alapján megállapítható, hogy főként Pécsett, Kaposváron,
Nagykanizsán és Zalaegerszegen, valamint e városok vonzáskörzeteiben, főleg Nagyatádon,
Barcson és Marcaliban élők számára lehet vonzó az Emlékhely kínálata.
A célcsoportok megszólításának fontosabb eszközei az alábbiak: online felületek (Csurgó Város
Honlapja, Történelmi Park Honlapja, Városi Múzeum Honlapja), social media, óriásplakát,
személyes kapcsolat, személyes értékesítés, iskolákban kihelyezett plakátok, szórólapok,
online felületen megjelenés, osztálykirándulást szervező weboldalak, gyerekrendezvényeken
kitelepülés, szórólap a helyi és környékbeli szálláshelyeken, helyi és regionális médiában
történő megjelenés, együttműködés kialakítása a régió turisztikai célpontjaival és turisztikai
szervezetekkel – Tourinform irodák (Pécs, Kaposvár stb.).
A Történelmi Park és annak részeként a Csokonai Emlékhely üzemeltetője a jelenleg ismert
tervek szerint a Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető)
lesz. Az Üzemeltető 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, a csurgói és
kistérségi sport és közművelődés alapintézménye 2008 óta, amely alapján gondoskodik a
kötelezően ellátandó feladatokról, rendezvényeknek helyszínt biztosít, színvonalas kulturális,
szórakoztató és sport programokat rendez. A társaság fő tevékenysége az önkormányzati
tulajdonú sportlétesítmény, közművelődési és turisztikai célú létesítmények üzemeltetésére
és a városi sport, közművelődési és turisztikai célú rendezvények szervezésére irányul.
A projekt fenntartása, üzemeltetése a Történelmi Park jelenlegi személyi apparátusával
biztosítható, ezért a Csokonai életműkiállításhoz nem szükséges újabb kollégák felvétele.
Az Emlékhely jövőbeli, magasabb színvonalú szakmai működtetéséhez a jelenlegi munkatársak
továbbképzésével vagy új kollégák felvételével az alábbi feladatkörök ellátása javasolt:
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❑ Múzeumpedagógus, akinek feladata az Emlékhely múzeumpedagógiai foglalkozásainak
kidolgozása és a foglalkozások megtartása.
❑ Kommunikációs és értékesítési munkatárs, akinek feladata az Emlékhely programjainak
kiajánlása, látogatócsoportok szervezése.
Az ideális az lenne, ha mindkettő feladatkörre fel tudna venni vagy a jelenlegi munkavállalók
továbbképzésével biztosítani tudna egy-egy szakembert az Üzemeltető. A pénzügyi korlátok
miatt valószínűleg egyszerűbben megvalósítható a munkatársak beiskolázása.
A Történelmi Park üzemeltetési kérdései közül ki kell emelni, hogy ezen, a Keleti épületben
külön projekt keretében zarándokszállásokat alakítottak ki, amelyek üzemeltetése jelen
fejlesztéstől függetlenül történik. Az üzemeltetési költségek és bevételek előrejelzése során
nem számoltunk a szálláshelyhez kapcsolódó tételekkel. Az üzemeltetőnél felmerülő
működési költségeket arányosítással határoztuk meg a jelen projektre, illetve a
zarándokszállásra vonatkozóan.
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a Történelmi Park és annak részeként a Csokonai
Emlékhely (ide nem értve a zarándokszállást) működésével kapcsolatos, a projekt révén
jelentkező többletbevételeket és többletköltségeket, valamint a várható eredményt 2020–
2024. évekre vonatkozóan. A Csokonai Emlékhely bevételei soron a Történelmi Parki
megtekintésére is érvényes belépőjegyekből származó tervezett díjbevételt tüntettük fel. A
Történelmi Park bevételei (Emlékhely nélkül) soron a helyiségek bérbeadásából, valamint a
rendezvényekből származó bevételeket mutattuk ki. Mivel várhatóan 2019 decemberében
nyílik meg a Csokonai Emlékhely, a kalkulációkat a 2020. évtől indítottuk. A számítások során
2020-tól évente átlagosan 1800 fizető látogatóval számoltunk.
1. táblázat: Üzleti terv 2020–2024. évekre vonatkozóan
Bevételek éves alakulása (nettó Ft)
Csokonai Emlékhely bevételei (kombinált)
Történelmi Park bevételei (Emlékhely nélkül)

2020
1 074 496 Ft
2 000 000 Ft

2021
1 207 085 Ft
2 100 000 Ft

2022
1 367 928 Ft
2 205 000 Ft

2023
1 517 891 Ft
2 315 250 Ft

2024
1 679 640 Ft
2 431 013 Ft

Bevételek összesen

3 074 496 Ft

3 307 085 Ft

3 572 928 Ft

3 833 141 Ft

4 110 653 Ft

Költségek éves alakulása (nettó Ft)
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
ANYAGKÖLTSÉGEK
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK
KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK

2020
1 740 000 Ft
15 162 980 Ft
865 639 Ft
924 000 Ft
0 Ft

2021
1 826 400 Ft
16 224 389 Ft
908 921 Ft
876 600 Ft
126 000 Ft

2022
1 917 264 Ft
17 360 096 Ft
954 367 Ft
1 396 710 Ft
264 600 Ft

2023
1 996 651 Ft
18 575 303 Ft
1 012 952 Ft
1 466 546 Ft
280 476 Ft

2024
2 079 699 Ft
19 875 574 Ft
1 075 145 Ft
1 603 128 Ft
297 305 Ft

18 692 619 Ft 19 962 310 Ft

21 893 037 Ft

23 331 928 Ft

24 930 850 Ft

Költségek összesen
Eredményterv

Működési eredmény
Fenntartói (önkormányzati) támogatás
Kumulált eredmény

2020

2021

2022

2023

2024

-15 618 123 Ft -16 655 225 Ft -18 320 109 Ft -19 498 787 Ft -20 820 198 Ft
15 618 123 Ft 16 655 225 Ft 18 320 109 Ft 19 498 787 Ft 20 820 198 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft

Az Üzemeltető a jelenlegi gazdálkodási keretek között fenntarthatóan biztosítani tudja a
Történelmi Park és az Emlékhely üzemeltetését. Az eddigiekben igénybe vett önkormányzati
támogatásra továbbra is szükség lesz, de ezen felül további forrásigény valószínűsíthetően
nem merül fel.
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1. MARKETING ÉS SZOLGÁLTATÁSI KONCEPCIÓ
1.1Az Emlékhely szolgáltatási portfóliójának meghatározása és piaci
pozicionálása
1.1.1 A projektgazda bemutatása
1.1.1.1 Csurgó városának bemutatása
„Csurgó 5300 lelkes kisváros Somogy megye délnyugati részén három tájegység – BelsőSomogy, Zalai-dombság, és a Dráva vidék – találkozásánál. A települést közúton Nagykanizsa,
Nagyatád, illetve Barcs irányából érhetjük el, vasútállomása a Budapest-Gyékényes vonal
mentén található.
A Belső-Somogyi dombság déli lankáin fekvő település történelme, az államalapítás idejére
nyúlik vissza. Első okleveles említése a hagyomány szerint az 1019-es zalavári apátság
alapítólevelében történik, amelyben a vásártartási joggal felruházott települések között
szerepelt. E kiváltság ismeretében Csurgó már abban az időben központi szerepet töltött be a
környéken. (…)
A város fejlődése a kiegyezés után gyorsult fel. Megépült a vasút, tejszövetkezet alakult, len-,
és orsógyár létesült. Ebből az időből származik a városközpont képét meghatározó eklektikus
épületek többsége. Sajnos Trianont követően határszélre került a település, mely
meghatározta a további fejlődési lehetőségeket. 1950-ben hivatalosan is egyesült Alsokkal,
1989-ben nyerte vissza városi rangját. Majd 2013. január elsejétől ismét visszaszerezte a járási
központ szerepét a térségben.
A barátságos, bensőséges hangulatú város patinás középületei, múzeuma, a Református
Gimnázium történelmi könyvtára, érintetlen természeti környezete – a közeli Duna-Dráva
Nemzeti Park – maradandó élményeket nyújt az ide látogatóknak.”1
Az Emlékháznak helyet biztosító Történelmi Parkban „a honfoglalástól a török korig vezet egy
700 méteres tanösvény, tapintható közelségbe hozva hazánk és Csurgó történelmi
csomópontjait: benézhetünk egy jurtába, elfoglalhatjuk a palánkvár bástyáit, szagolhatjukízlelhetjük Török Bálintné kertjének gyógynövényeit. A tanösvény információs táblákkal
ellátott, kíséret nélkül is bejárható”, de vezető is igényelhető.2

1

Forrás: Csurgó Város Honlapja/Csurgó bemutatkozik (http://www.csurgo.hu/hu/turizmus/csurgobemutatkozik)
2
Forrás: Csurgó Város Honlapja/Szabadidő
(http://www.csurgo.hu/hu/turizmus/etkezes-szallasszabadido/szabadido)
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A városban öt panzió és több étterem, a környéken pedig további vendáglátó- és szálláshelyek
várja a vendégeket. A város rendszeresen szervez programokat, fesztiválokat (pl. Csurgói
Csuszafesztivál, Őszi fesztivál, Festetics Városok Találkozója).
„A Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal képviselő-testületek által létrehozott, helyi
önkormányzati költségvetési szerv, amely rendeltetése szerint ellátja a képviselő-testület, az
önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat,
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.(…) Illetékességi területe Csurgó Város és
megállapodás alapján Csurgónagymarton, Porrog, Porrogszentkirály, Porrogszentpál,
Somogybükkösd, Somogycsicsó, Szenta Községek közigazgatási területe.3

1.1.1.2 A Történelmi Park bemutatása
A Csokonai Emlékhely a 2017. óta működő Történelmi Parkban kap helyet. „A hely, ahol a
Történelmi Park felépült, a város legrégebbi emlékeit őrzi. Itt állt a johanniták rendháza az
1200-as években, itt volt a vár, ahol a törökök vívtak hol Zrínyi Miklós, hol Török Bálint
katonáival, a közelben folyik a Máriás-patak, melynek forrásánál IV. Béla is megpihent, és most
is itt áll a szerzetesek temploma, harangja hívogatja a Mária-út mai zarándokait. Szálláshelyük
a 18. századi birtokos, Festetics György majorságának épületében kapott helyet.
A Történelmi Park 10 állomása országunk és városunk történelmének csomópontjait eleveníti
meg változatos eszközökkel. Legkedveltebb a palánkvár, látványos bástyáival ostromra hív
gyermeket és felnőttet egyaránt. A gyógynövénykertet végigjárva a régi magyar
nagyasszonyok szorgalmas és küzdelmes életét is felidézhetjük, Török Bálintné Pemfflinger
Katalinra emlékezve. A séta végén pihenő- és tűzrakóhely, kemence várja a vendéget.”4
A Történelmi Park 5 fő munkavállalóval az alábbi feladatokat látja el:
❑ bevételes szakmai, magán rendezvények (esküvők, vacsorák, bálok stb.), konferenciák,
szimpóziumok, ankétok szervezése;
❑ Csurgó Város kulturális életének megszervezésében és lebonyolításában való
részvétel;
❑ segítségnyújtás a vendégek, egyesületi csoportok kiszolgálásában;
❑ külföldi vendégekkel, partner egyesületekkel kapcsolatos ügyintézések;
❑ nyilvántartás vezetése a szobafoglalásokról, a szabad szobákról és a szobák
kiosztásáról;

3

Forrás: Csurgó Város Honlapja/Közös Önkormányzati Hivatal (http://www.csurgo.hu/hu/varoshaza/kozosonkormanyzati-hivatal )
4
Forrás: https://www.tortenelmipark.com/
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❑ az érkező vendégek regisztrálása, a szobakulcsok kiosztása;
❑ tájékoztatás adása a szállás szolgáltatásairól, illetve a településen elérhető
szolgáltatásokról;
❑ tájékoztatás adása a szabad szobákról, és a szobafoglalások intézése;
❑ válaszadás a vendégek kéréseire és a reklamációkra;
❑ kapcsolatfelvétel a háztartási vagy karbantartó szolgáltatókkal, ha a vendégek
problémát jeleznek;
❑ számítógépes
vagy
manuális
rendszerek
segítségével
a
vendégek
költségelszámolásainak összeállítása és ellenőrzése;
❑ személyesen vagy telefonon, illetve telefonközponton keresztül üzenetek felvétele és
továbbítása;
❑ a távozó vendégek számlájának ellenőrzése és annak ellenértékének átvétele;
❑ a Történelmi Park területén és Csurgó városában egyének és csoportok
idegenvezetése, látnivalók bemutatása és háttérinformációk közlése az idegenforgalmi
nevezetességekről, azok kulturális, történelmi és művészeti értékeiről;
❑ helytörténeti érdekességek és kiállítások bemutatása, tájékoztatás nyújtása velük
kapcsolatban, és válaszadás a felmerülő kérdésekre;
❑ oktató jellegű és szabadidős tevékenységek vezetése gyermekek számára;
❑ a látogatók tevékenységének felügyelete, a létesítmény vagy a túra szabályai és
biztonsági gyakorlata betartásának biztosítsa érdekében;
❑ a látogatók és a túra résztvevőinek üdvözlése és regisztrálása;
❑ nyomtatványok szétosztása, audiovizuális bemutatók tartása és a helyszínen
betartandó szabályok elmagyarázása;
❑ gondoskodás a csoportok fizikai biztonságáról, és különféle tevékenységek végzése, pl.
elsősegélynyújtás, és vészhelyzet esetén a helyszín kiürítésének irányítása;
❑ a túra útvonalával, a szolgáltatásokkal vagy a szállással kapcsolatos problémák
megoldása;
❑ a Történelmi Park területének, kertjének és épületeinek karbantartása, gondnoki,
kertészeti és takarítói feladatok ellátása.

1.1.2 Piaci pozicionálás
1.1.2.1 Piacelemzés
A turizmus az emberiség és a történelem szerves része. Tömegjelenséggé a XX. század második
felében vált, mert a fejlett országokban ekkor teremtődtek meg az alapfeltételei annak, hogy
széles társadalmi rétegek kapcsolódhassanak be a turizmusba. Keresleti oldalról ezek a
szabadidő, a fizetett szabadság, a diszkrecionális jövedelem és az utazási motiváció. A kínálati
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oldalon megjelentek a modern közlekedési eszközök, a fogadóterületeken kiépült a turisztikai
infrastruktúra és az igényeknek megfelelő szolgáltatások. Nem utolsó sorban megjelent az
utazásszervező és utazásközvetítő szektor. A mai értelemben vett turizmus jelentős gazdasági
és társadalmi hatásokat kiváltó jelenség. Első lépésként a fejlett társadalmi–gazdasági
háttérrel rendelkező nemzetgazdaságokban figyelhető meg a térhódítása, majd a közepesen
és a gyengén fejlett országok is bekapcsolódtak a turizmusba.
Az 1950-es évektől a forgalom folyamatosan növekedik, melyet a negatív környezeti hatások
sem tudnak megtörni, az utóbbi években a növekedés egyre intenzívebb. A társadalmi jólét
emelkedésének hatására az emberek egyre nagyobb számban vesznek részt utazásokon,
illetve egyre gyakrabban élnek ennek lehetőségével. A Turisztikai Világszervezet (WTO)
statisztikái szerint napjainkban a turistaérkezések átlagosan évi 5%-os növekedése mellett,
hasonló ütemben emelkednek a nemzetközi turizmusból származó bevételek is.
Az idegenforgalom fejlődését, a turistaforgalmat nagymértékben meghatározzák a
világgazdaság és a küldő, illetve fogadó országok makrogazdasági folyamatai.

1.1.2.1.1 Turisztikai trendek
Európa fogadóterületként és küldő területként is vezető szerepet játszik a világ turizmusában,
azonban Ázsia és Amerika erőteljesen növekszik ezzel növelve piaci részesedését. A korábbi
észak-dél irányú mozgás helyett a kelet-nyugat irányú mozgás a jellemző.
A turisták jellemzően egy évben több alkalommal, rövidebb időre utaznak. A tömeges igények
helyett a személyre szabott, egyedi utazási csomagokra tartanak igényt. Az utazásban részt
vevők között nőtt az egészségtudatos utazóközönségnek számító senior korosztály aránya,
akikre az egészségmegőrző programok igénybevétele jellemző. Egyre nagyobb számban
jelennek meg a fiatal természetjáró párok is az idegenforgalmi piacon. A korábban népszerű
„sun-sea-sand” programok népszerűsége csökken. Tömegessé vált a légiközlekedés. Csökken
a papíralapú információ, az igény az online információ és az online foglalás felé tolódik. Új
fogyasztói csoportok jelentek meg a piacon (fiatalok, szinglik, árérzékeny csoportok stb.), akik
gyors, hirtelen változásokat jelentenek. Az utazáshoz szükséges döntési idő jelentősen
lerövidül. Nő a városlátogatás és a kulturális programok iránti igény.
A kiutazó turizmus bázisai a XX. században elsősorban a világ leggazdagabb országai voltak. A
XXI. században előreláthatólag újabb növekedési hullám indul majd el, melynek bázisa
áttevődik keletre. A turizmus 2020-ig várható tendenciái azt mutatják, hogy a 40 év feletti
turisták körében – akiknek aránya a legtöbb társadalomban nő – az autentikus ajánlatok, az
egyedi élmények és a tradicionális vendégszeretet jelentik az értéket.
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A következő időszakban várhatóan világszerte növekedni fog a belföldi kereslet és a belföldi
utazási kedv.
Megváltoznak a fogyasztói igények. A 40 év alatti lakosság világszerte világmárkák olyan
tipikus fogyasztójává vált és válik, akiknek fő célja a szabadság és a szórakozás, élményszerzés,
de szinte lényegtelen, hogy ezt melyik országban találja meg. Megnyerésükhöz komplex
turisztikai termékek megjelenésére és újfajta marketing eszközök bevonására van szükség.
Mindez azzal is együtt jár, hogy az emberek egyre kevésbé szeretnének többször ugyanarra a
helyre utazni, azáltal csökkenni fog az ismételt utazások száma.
Napjainkban is egyre jobban tapasztalható, hogy a turisták keresik és elvárják a kiváló
minőségű szolgáltatásokat, melyért a prognózisok szerint a jövőben nem lesznek hajlandóak
többet fizetni.
A biztonság és a higiénia iránti igény alapvető, a turizmusban azonban az elmúlt évek
terrorcselekményei miatt a turizmusban jelentősen felértékelődött. Azok a városok,
szálláshelyek, szolgáltatások, desztinációk lesznek továbbra is vonzóak, és versenyképesek,
ahol a biztonságra és a higiéniára kiemelt figyelmet fordítanak.
A turizmusban a 80-as évekig az úti cél kiválasztásában a kínált szolgáltatások szerepe volt a
döntő. Aztán a globalizáció során az egyes célterületek kínálata homogenizálódott. A
globalizációs folyamatok megváltoztatták a verseny természetét: a szolgáltatók helyett ma
már inkább a turisztikai célterületek, desztinációk versenyeznek. A turistának számtalan
választási lehetőség áll rendelkezésére, a turizmus piaca folyamatosan bővül. A kereslettel
párhuzamosan, a kínálati oldal is növekszik. A kínálat bővülése azt eredményezte, hogy csak a
célirányos fejlesztésekkel lehet hosszú távon fennmaradni a piacon. A homogén szolgáltatási
kínálat mellett fontos az úti cél jellege, felértékelődtek a különböző célterületek egyedi
jellemzői. Az utazók egyre inkább a megszokott tevékenységgel ellentétes, újszerű
élményeket, szolgáltatásokat keresik az utazásuk során. A mai turista tehát egyre inkább az
élmény miatt utazik, amiatt, hogy szokatlant lásson, tapasztaljon, kikerüljön a hétköznapok
világából. Az eredeti, autentikus pillanatok mellett a modern és divatos turisztikai élmény
egyre nagyobb szerepet játszik. Ez a modern és divatos élmény azonban eszköz lehet a további
célok eléréséhez.

1.1.2.1.2 Hazai trendek
A turizmus Magyarországon jelentős mértékben hozzájárul a gazdaság élénkítéséhez és a
munkahelyteremtéshez.
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A kereslet és a fogyasztói igények változásaira vonatkozó trendek tekintetében hazánk is a
nemzetközi kutatások előrejelzéseire hagyatkozik. Előtérbe került az élmény keresése, a
szabadidő aktív eltöltése. A turisták elsősorban programot keresnek, ehhez kapcsolják a
szállást, az étkezést és az szolgáltatásokat.
Közismert, hogy az idegenforgalom fenntartható fejlődésének az alapja az erős belföldi
turizmus. Hazai tapasztalataink alapján talán meglepő, hogy világszinten a nemzetközi és a
belföldi turizmus aránya 10 százalék a 90 százalékhoz. Ugyanakkor Magyarország – részben a
többszörös jövedelmi különbségek, részben pedig az idegenforgalom hagyományos
devizatermelő szerepe miatt – döntően a jóval magasabb átlagos költésű külföldi vendégekre
specializálódik. Ez a specializálódás azonban sajátos csapdahelyzetet rejt magában, hiszen
külföldi fizetőképes turistákat csak olyan ország képes tartósan és tömegméretekben
magához vonzani, ahol a belföldi turizmus is fejlett, vagyis ahol létezik olyan középosztály,
amely holtszezon idején is belső keresletet támaszt. Az olyan idegenforgalmi gyakorlat, amely
szinte kizárólag a külföldi vendégekre épít, nem lehet tartósan sikeres. Ugyanakkor az
előrejelzések azt mutatják, hogy Magyarországnak továbbra is az Európából érkező
vendégekre, azok megnyerésére célszerű koncentrálnia.
A világban zajló gazdasági, társadalmi és politikai változások hatására a legfontosabb küldő
piacokon megváltozik a fő és további (második, harmadik) utazások közötti arány a rövidebb
utazások javára. Ezek a fő tendenciák összefüggenek a célterület megközelítésének, az ott
tartózkodásnak a biztonságával. Az utazási cél, illetve motiváció egyes turisztikai termékek
esetében szoros kölcsönhatásban áll az időtöltés formáival, a tevékenységek körével. A
városok, történelmi, kulturális nevezetességek megtekintése, múzeumok, kulturális
programok látogatása széles körű érdeklődéssel és a különböző területekhez tartozó
tevékenységek összekapcsolódásával párosul. Az utazások egyediségének erősödésével a
vendégkör megtartható illetve bővíthető az „egycélú“, szakosodott kínálati csoportok
színesítésével, az utazásszervezés rugalmasságának erősítésével.

1.1.2.2 A Dél-Dunántúli régió turizmusa5
„Az 1998-ban kialakított Dél-Dunántúli Turisztikai Régiót Baranya, Tolna és Somogy megye
alkotja, utóbbinak a Balaton Turisztikai Régióhoz tartozó településeinek kivételével.” A három
megyéből álló, 24 járásra felosztott régió összterülete 14,2 ezer km2, ezzel hazánk harmadik
legnagyobb régiója. A régióban élő népesség, valamint a települések területi eloszlása és
sűrűsége rendkívül egyenetlen. A Dél-dunántúli régióban 2015-ben összesen 909 ezer fő élt,
5

Az anyagrész A dél-dunántúli régió turizmusa 1990-2015 között: leszakadás és differenciálódás (szerzők: Aubert
Antal, Horváth Andrea, Jónás-Berki Mónika, Szeidl Klaudia, megjelent: Közép-Európai Közlemények, 10. évf. 3.
(38.) sz. / 2017) felhasználásával készült.
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ez az ország lakosságának mindössze 9,2%-a, így a régió a legalacsonyabb lélekszámú és
egyben legritkábban lakott régió is.
„Nemzetiségek szempontjából a Dél-dunántúli régió az ország egyik legszínesebb régiója. A
2011-es népszámlálás adatai szerint a régióban összeírt, magukat valamely nemzetiséghez
tartozónak vallók 43,4%-a mondta magát cigány nemzetiségűnek, továbbá 43,0%-a német és
8,9%-a horvát nemzetiségűnek.”
A településhálózat alapvetően aprófalvas szerkezetű, ezt az 500 fő alatti települések számának
növekedése is igazolja. „2014. január elsején a régió 586 települése közül mindössze 32
rendelkezett városi ranggal.” A térség legnagyobb városai: Pécs, a régió központja, valamint a
két megyeszékhely, Kaposvár és Szekszárd. „Ezek mellett a régió kiemelkedő városai közé
tartozik Paks, Dombóvár és Komló.”
„A Dél-dunántúli turisztikai régió olyan sokszínű vonzerő kínálattal rendelkezik, mely nem a
klasszikus tömegturisztikai termékek alapját képezheti.” Bár a többi régióhoz hasonlóan itt is
rendelkezésre állnak a gyógy- és termálvizek, azonban ezek a Dél-Dunántúlon mégsem tudnak
vezető szerepet játszani. Az egészségturizmus mellett a kulturális turizmusnak vannak kiváló
adottságai, alapjai, melyek az elmúlt évtizedekben tovább erősödtek. A régióközpont Pécs,
mely a világörökségi címet is elnyerte, hazánk egyik klasszikus történelmi-kulturális centruma.
A régió borturizmusába az 1990-es évek óta jelentős befektetések érkeztek, ez hatással volt a
a borvidékek turisztikai szerepvállalására is. A régióban – többek között a kiváló táji-társadalmi
adottságoknak – hagyományosan erős a vidéki turizmus. Ennél a terméknél különösen fontos
az együttműködés, illetve a szereplőket összefogó és támogató szövetség megléte
helyi/térségi illetve megyei/régiós szinten. A vidéki turizmus a falusi turizmusnál lényegesen
többet jelent, hiszen a vidékhez kapcsolódó további termékeket, így az aktív turizmus legtöbb
típusát is magában foglalja. „Szintén fontos termék az ökoturizmus, melynek legfontosabb
szereplője a régióban a Duna-Dráva Nemzeti Park a Dél-Dunántúlon, mely a nemzetközi és
hazai trendekhez illeszkedve több látogatóközpontot alakított ki az elmúlt évtizedekben.”

1.1.2.3 A csurgói térség
„A csurgói térség Magyarország dél-nyugati részén, Belső-Somogy tájegységben, a KözépDráva Völgyben, a Kelet-Zalai-dombság és a Nyugat-belső-Somogy dombságának
találkozásánál található.” Területe 496,19 km2, mely Dél-Dunántúli régió területének 3,5%-át
a megye területének pedig 8,2%-át teszi ki, ezzel Somogy megye egyik legkisebb térsége.
„Délkeleten a barcsi, keleten a nagyatádi, északkeleten a marcali térségek, északnyugaton Zala
megye, délnyugaton Horvátország határolja.” Csurgó, a térség központja Nagykanizsától 27,
Kaposvártól 75, Budapesttől 236 kilométerre van. A csurgói térség 18 településből áll, melyek
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megoszlása a következő: egy város, egy nagyközség, tizenhat község. A települések közül öt
zsáktelepülés.
Somogy megye természeti képe és természetföldrajzi felosztása egyaránt változatos. A tájra
jellemző dombokat és térszínformákat a vízfolyások alakították ki. „A csurgói térség két
nagyobb tájegységhez: Belső-Somogyhoz és a Zalai-dombvidékhez tartozik.” Területe a BelsőSomogy tájegységen belül, a Közép-Dráva Völgyben, a Kelet-Zalai-dombság és a Nyugat-belsőSomogy dombság találkozásánál található. Déli természetes határa a Dráva folyó. A BelsőSomogy 3000 km2-es területével Somogy megye legkisebb tájegysége. „A belső-somogyi
tájegység kelet-nyugati irányú kiterjedése 30 km, észak-dél irányú kiterjedése 100 km.”
Földrajzi fekvéséből következően a térség éghajlata is eltér a megye többi területétől, sőt
országosan is egyedüli a mikroklímája. Csurgó időjárására egyaránt jellemző az augusztus
végén, szeptember elején érkező csapadékos idő, és a február eleji felmelegedés.
„Csurgó és térsége hazánk délnyugati határán, az V. Pán-Európai Közlekedési Folyosón
helyezkedik el.” A térségben jelenleg nem található közvetlen elérhetőséget biztosító
gyorsforgalmi út, „egyetlen főközlekedési út érinti, a 61-es számú főút, mely Iharosberényen
keresztül Kaposvárt és Nagykanizsát kapcsolja össze.” Jelentős előrelépésnek tekinthető, hogy
2008-ban elkészült az M7-es Letenyéig tartó szakasza, így a térség nagy része 20-30 km-re
került az autópályától.6
„A város és a térség öt fő irányból közelíthető meg: Budapest-Pécs irányából a 6-os számú,
Kaposvár irányából a 6623 számú, Balatonszentgyörgy-Nagyatád irányából a 68-as számú,
Csurgó irányából a 6819 számú főközlekedési utakról, illetve Horvátország irányából a 6.
számú főúton keresztül.” A térség fontos közlekedési csomópontja Berzence, mivel Nagyatád
és a horvát határ felé irányuló közutak kiindulási pontja. 7
„A közúthálózat minősége a főközlekedési utakon közepes, a mellékutak, valamint a
településeket a főutakkal összekötő bekötőutak minősége rossz, állaguk folyamatosan romlik.
A térségi úthálózat több helyen is hiányos.”8
A térség rendkívül gazdag műemlékekben, közülük is kiemelkedik a csurgói Szentlélek
templom, és a berzencei Szent Kereszt templom. A térség legtöbb településének temploma
műemlék jellegű, de látogatásuk nehézkes a miserenden kívüli nyitva tartás hiánya miatt.
Annak érdekében, hogy a műemlék jellegű és műemléktemplomok látogathatók lehessenek
misén kívül is, szerződéskötés szükséges a templomok gazdáival. További műemlék jellegű
építmények a berzencei várrom, a csurgói Szentlélek templom műemléki környezete, az
6

Forrás: http://www.virtualis-csurgoterseg.hu/terseg-leirasa
Forrás: Csurgó Integrált Településfejlesztési Stratégia, Megalapozó vizsgálat
8
Forrás: Csurgó Integrált Településfejlesztési Stratégia, Megalapozó vizsgálat
7
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iharosberényi Szent Flórián szobor és a somogyudvarhelyi közkút. A térségben egyetlen
állandó kiállítóhely található, a csurgói Városi Helytörténeti Gyűjtemény, ahol az állandó
kiállítások mellett havonta új időszaki kiállítások is megtekinthetőek. A Református
Gimnázium régi könyvtára egyénileg, vagy csoportok esetén bejelentkezés után, míg a
gimnázium parkja - a Festetics kapuval, a Csokonai paddal, és Csurgó elhunyt nagyjainak
emléket állító Panteonnal – szabadon látogatható. A környéken lévő kastélyok általában
közintézményként funkcionálnak, az iharosberényi Inkey-kastélyt, a berzencei volt Festeticskastélyt, az inkei Rohonczy-kastélyt, a zákányfalui Zichy-kastély, a somogybükkösdi Perczelkastély belülről nem látogatható.
A térség gazdag kulturális néphagyományokkal rendelkezik, amelyek megőrzése és életben
tartása nagyon fontos. Ezen hagyományok őrzésének megrendezése fontos eszköze a Csurgón
minden évben megrendezésre kerülő Csuszafesztivál és Őszi fesztiválok, ahol a térségi
települések népkörei és tánccsoportjai lehetőséget kapnak a bemutatkozásra. Az
Iharosberényben megrendezésre kerülő Gesztenye fesztivál szintén nagyszerű lehetőség a
hagyományőrzői, amatőr művészeti csoportok fellépésére. Az Iharosban megrendezésre
kerülő Szent László napi lovagi hagyományok a lovagi hagyományok őrzésére biztosít
lehetőséget. A rendezvény iránti érdeklődést mutatja, hogy a kezdeti falusi programot
felváltotta egy országos jelentőségű esemény, hiszen évről-évre több megyéből érkeznek
lovagrendek, hagyományőrző egyesületek. Meg kell említeni az Őrtilosban megrendezésre
kerülő Szent Anna napi búcsút, amely lehetőséget ad a szomszédos községek lakói számára a
hagyományok, rokoni-baráti kapcsolatok ápolására. Porrogszentkirályon Szent László nap
keretében néptáncbemutatókat és főzőversenyt rendeznek. További jelentősebb térségi
rendezvények: a Zrínyi kastély és falunap – Zákányfalu; a Szenta díjugrató verseny; a Kukorikúkukoris fesztivál - Csurgónagymarton; a Kossuth vacsora – Gyékényes. A térségi településeken
nagy hagyománya van a hagyományos szüreti felvonulásoknak és a borversenyeknek, viszont
ezek a rendezvények jelenleg csak helyi vonzerővel rendelkeznek.9

1.1.2.4 Az emlékházak helyzete Magyarországon
A Csokonai Emlékhely a hazánkban számos helyen működő emlékházak közé fog tartozni,
tevékenységét, működését a projekt során megismert jó gyakorlatok alapján alakítjuk ki.
A Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesületének (MIRE) Alapszabálya szerint „Irodalmi
emlékház: egy adott nemzet irodalmának emlékeit funkcionálisan őrző hely, mely egyrészt
kultuszhely, a kollektív emlékezet helye, másrészt a kánon alakulásával változó jelentőségű
lokális emlékezetközpont. Kollektív emlékezet minden olyan társadalmi gyakorlat,

9

Forrás: http://www.virtualis-csurgoterseg.hu/terseg-leirasa
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mechanizmus, intézmény, emlékezeti forma, médium és annak megnyilatkozása (pl. az
emlékhelyek, emlékházak), melyet az adott közösség együtt gyakorol, művel, ír; azt sajátjának
tekinti. Az emlékezés ilyetén gyakorlatai az önelképzelésre, az önértelmezésre, a kollektív
identitásra, a csoport saját énképének folyamatossá tételére, időtállóságára, fenntartására és
fenntarthatóságára irányulnak.”10 Az irodalmi emlékházak, emlékhelyek a turizmus speciális
szegmensét jelentik. Az emlékhelyek egy-egy szerző életútját vagy életének egy adott
szakaszát mutatják be személyes tárgyai, művei, illetve visszaemlékezések segítségével.
Általánosságban elmondható, hogy az emlékházak látogatottsága elmarad ugyan a
múzeumokétól, ugyanakkor az utóbbi években jelentős megnőtt a kereslet az emlékházak
által kínált látnivalók és programok iránt.
A tervezett Csokonai Vitéz Mihály Emlékhely a jelenlegi tervek szerint a Magyar Irodalmi
Emlékházak Egyesületének tagja lesz. A MIRE a Petőfi Irodalmi Múzeum kezdeményezésére
alakult meg 2008-ban azért, hogy az irodalmi emlékházak megőrzésének, korszerű
működtetésének és fejlesztésének munkáját segítse.
Az egyesület szakmailag támogatja új emlékházak alapítását, új kiállítások megrendezését és
a kapcsolódó tudományos kutatásokat is. Célja az irodalmi emlékházak hálózatának kiépítése,
aktív részvétel a helyi és régiós társadalmi események alakításában, az iskolákkal való szoros
együttműködés azért, hogy az egyes emlékházak élő, kulturális színterei legyenek az adott
közösségeknek.
A MIRE a kapcsolatok kialakítására és az emlékházak lehetőségeinek legjobb kiaknázására
törekszik országosan és a határokon átívelőn is. Ebbe a munkába szeretne minden, az irodalmi
emlékházak jövője iránt elkötelezett személyt és intézményt bevonni.11
A MIRE nyilvántartása alapján Magyarországon jelenleg mintegy 60 irodalmi emlékház,
múzeum, illetve emlékszoba található. Az emlékházak többségét a hatvanas-hetvenes
években nyitották meg, ugyanakkor az utóbbi években ismét fellendült az emlékházak
kialakítása, számos emlékház, emlékszoba készül jelenleg is.
Az emlékházak bizonyítják, hogy a fenntartó, a megtartó helyi közösségek büszkék íróikra.
Tágabb értelemben azt is jelzik, hogy a magyarok elkötelezettsége az írott nemzeti értékek
mellett rendkívül erős. Az emlékházban őrzött szellemi és tárgy kultúra többnyire az adott táj
s régió fontos művelődéstörténeti emléke, egyben kulturális és turisztikai érdekessége is. Az
emlékházak nem csak városokban, hanem községekben, kisfalvakban, forgalmas utaktól távoli
településeken, gyönyörű természeti környezetben találhatók. Az emlékházak kezdetben
nagyon népszerűek voltak, a nyolcvanas években azonban megfogyatkoztak az érdeklődők, a

10
11

Forrás: http://www.mire.hu/hu/about/statutes
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rendszerváltás után pedig tragikussá vált a helyzet, az emlékházak látogatottsága radikálisan
csökkent, gazdaságilag szinte minden ház ellehetetlenült. Az épületek állapota fokozatosan
romlott, a kiállítási installációk elfáradtak, vagy éppen a kutatás újabb eredményei miatt a
tartalom vált elavulttá. A házak már nem tudták betölteni azt a szerepet, amelyet az alapítók
nekik szántak.
A Petőfi Irodalmi Múzeum ezért dolgozta ki 2007-ben a Magyar Irodalmi emlékházak
megújulásának hétéves fejlesztési programját, mely nagyszabású változásokat indított el. A
program során az emlékházas kiállítások átlagéletkorát 22 évről 8 évre csökkentették,
valamint szakmai továbbképzést nyújtottak az emlékházak fejlesztése iránt elkötelezett
munkatársaknak A program egyik legfontosabb eredménye, hogy fordulat történt az irodalmi
kiállításokról való gondolkodásban: a korábban irodalomtörténeti vagy kultusztörténeti
megközelítést felváltotta az irodalmat művészetként is értelmező felfogás. A kiállítási
koncepciók változatosak, a 21. századi muzeológiai kihívásokra úgy válaszoltak, hogy közben
az irodalomtudomány eredményeit is integrálták a maguk rendszerébe. Úgy „populárisak”,
hogy mindegyik mögött komoly tudományos megalapozottság van, mégis élményszerűek. Az
információkat az érzelmekre is hatva, érdekesen mutatják be, befogadásuk ez által könnyebb.
Az új kiállítások mindegyikére jellemző a kiállítás- és múzeumpedagógiai módszertani
tudatosság már a tervezési időszakban is. E kutatásoknak és tapasztalatoknak az eredményeit
felhasználva fogalmazták meg a tartalmat, alakították ki a tereket. A megvalósulások
sikerességét jól kifejezi a házak látogatószámának növekedése és a szakmai díjak is.12

1.1.2.5 Keresletelemzés
A keresletelemzés során meg kell határoznunk az emlékhely tervezett szolgáltatásainak
potenciális fogyasztóit, azok jellegzetességeit, és azokat a fő folyamatokat, eszközöket,
amelyek hatnak rájuk. Az elemzés során a térség vendégforgalmi statisztikáit és a meglévő
attrakciók vonatkozó felméréseit, tapasztalatait vettük számba és alapul.
Európában a kulturális turizmus bővülése várható, ezt az egyes kulturális turisztikai úti célok
növekvő népszerűsége mellett az általános képzettségi szint emelkedése is motiválja. A
kulturális értékkel bíró vonzerők megtekintése egyre szélesebb rétegeket vonz, a motivációk
a speciális igényekkel szemben az általános kulturális érdeklődés irányába tolódnak el, ami a
kulturális turizmus és egyéb szabadidős termékek összekapcsolását támogatja.
Az utazási motívumok alapján a turistákat két alapvető csoportba lehet sorolni: szabadidős
(vakációs) és üzleti utazók. A szabadidős utazókon belül, szintén a motívumok alapján további
három altípust különíthetünk el: megismerés-orientált, kikapcsolódás-orientált, és
12

Forrás: http://irodalomismeret.hu/archivum/193-20144
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önmegvalósítás-orientált utazók. A megismerés-orientált turisták esetében is fontos az
élmény, a kikapcsolódás-orientált turisták esetében pedig alapvető fontosságú.
A régióba érkező turisták 50 százalékának fő motivációja, az országos átlagnak megfelelően, a
szabadidő eltöltése. A kulturális és természeti látnivalók megtekintése mind a kirándulások,
mind pedig az utazások esetében a negyedik legfontosabb motiváló tényező. A régióba érkező
több napig tartó, és így a legtöbb költést és vendégéjszakát eredményező főutazások
elsődleges kiválasztási szempontja a régió természeti adottsága. A főutazások 27 vizsgált
motivációs tényezője közül a természeti és kulturális látnivalók megtekintése, az ötödik
legfontosabb tényező.

1.1.3 Kínált szolgáltatások
A Történelmi Park 2017. óta nyújt szolgáltatásokat a látogatók számára. A Történelmi Park
2018. és 2019. évi programjai a Mellékletek között, a 3.1 és a 3.2 pontok alatt található. A
projekt révén a Történelmi Park tevékenysége, a nyújtott szolgáltatások köre kibővül az új
helyszíneken: az északi épületben a színház- és moziterem, a díszterem, valamint a Csokonai
Emlékhelyen tervezett tevékenységekkel.

1.1.3.1 Tervezett tevékenységben a Történelmi Park új helyszínein
A Történelmi Park újonnan létrejövő, illetve megújuló helyszínein, az északi épületben a
színház- és moziteremben, valamint a díszteremben az alábbi tevékenységeket,
rendezvényeket tervezzük:
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

felnőtt és gyermek előadások
bábelőadások
diavetítések
filmvetítések
zenés-táncos programok
koncertek
kiállítások
konferenciák
esküvők
városi rendezvények
ismeretterjesztő, egészségmegőrző előadások
vacsorák, bálok, egyéb magánrendezvények
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1.1.3.2 A Csokonai Emlékhely ideiglenes és állandó kiállításai13
„Csokonai Vitéz Mihály után nem maradt fenn semmilyen tárgy, még a síremléke sem valódi
sírja fölött áll Debrecenben. A kiállítás egyetlen ránk maradt örökségét, az életműávét mutatja
be a költő élettörténetébe ágyazva.” A fennmaradt tárgyak hiányában a kiállítás célja, hogy
élővé tegye Csokonai életművét a művek hangulatát megjelenítő korabeli tárgyakkal,
képekkel, illusztrációkkal. A kiválasztott részletekhez szó- és fogalom-magyarázatokat fűznek
a kiállítás megalkotói, mely magyarázatok megvilágítják az irodalmi kapcsolatokat, műfaji
jellegzetességeket. A magyarázatok egy részét felhajtható fiókocskákban helyezik el, feltáró
munka végzésére sarkallva ezzel a látogatókat.
A „bakancsos ruhába öltözött pajzán múzsa” ihlette versekhez kapcsolódóan további
kukucskálásra kapnak lehetőséget a látogatók: Kisfaludy Károly erotikus jelenetet rejtő
szelencéje egy kis lyukon keresztül lesz megtekinthető, míg Csokonai pajzán verseit színészek
előadásában, fülhallgatóval hallgathatják meg az érdeklődők.
Egyes versek digitálisan, képernyőn keresztül lesznek elérhetők, míg külön füzetkében lesz
olvasható Csokonai és a komáromi költőnő, Vályi Klára 2-2 verses levélváltása.
Idegen nyelvű látogatók angol fordításban és magyar eredetiben találhatnak Csokonai
verscsokrot a kiállításon, ez az angolul tanuló diákok számára is érdekes lehet. Ehhez
kapcsolódik majd egy gyűjtemény Petar Preradović verseinek angol és magyar fordításaiból,
természetesen az eredeti horvát mellett.
Csokonai csurgói kultusza, utóélete képernyőn lesz megtekinthető.
Csokonai életútja öt állomásból áll. A kiállítás az életutat követve mutatja be Csokonai Vitéz
Mihály életművét: Csokonai életének főbb állomásai szerint tagolódik, mindegyikből kiemelve
a legfontosabb és legjellemzőbb emlékeket. Az állandó kiállítás részét képezik installációk,
festmények, korabeli metszetek és mai rajzok, jellegzetes tárgyak.
A látogatói útvonal, annak „megállói” megegyeznek Csokonai életútjának állomásaival:
1.
2.
3.
4.
5.

13

Debrecen (tanulás és tanítás) – hely és mecénáskeresés
Pest, Pozsony – Diétai Magyar Múzsa
Komárom – Lilla
Csurgó – tanítás
Debrecen

A fejezet Demeter Júlia: Csokonai-kiállítás koncepciója felhasználásával készült
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A kiállítás, követve a költő életútját, az alábbi témák köré szerveződik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

„Poézisra született
„Jöszte poétának” –
„Lantolok ily haza innepében”
„Lillám, elég csak egy szó”
„A vidám természetű poéta”
„Csurgón is játszottak komédiát”
„Óh idő, futós idő!”
„Egy nádas házba szorult cosmopolita”

A kiállításnak interaktív elemei is lesznek, melyek a következők:
1) Versfújó: A látogató egy álló plexilapba vésett pitypanggal találja szemközt magát. Ha
a látogató megfújja a pitypangot, akkor annak ejtőernyős terméseiként betűk repülnek
egy fal felé, és ott – a fújás intenzitása szerint – rövidebb vagy hosszabb verssorokká
rendeződnek. Az egyszerre megmosolyogtató és elbűvölő élmény több puszta
játéknál: egyrészt hangulatában a felidézett versek emelkedett, filozofikus
gondolataihoz illeszkedik; másrészt megfigyeléseink szerint a látogató – fiatal és
idősebb egyaránt – el is olvassa az általa elővarázsolt sorokat, amelyre hagyományos
eszközökkel (tipikusan: falra kiírt versekkel) sokkal kisebb az esély.
2) Versfoltozó: nagy nyitott könyv, melyben egy-egy hiányos – ismert, az iskolai
tananyagban szereplő – Csokonai-vers jelenik meg. A margókra került, ott táncoló
szavakat a látogatónak a tenyerébe véve, óvatosan kell a megfelelő üres helyre
beraknia, mintegy befoltoznia a verset. A digitális technológia (Kinect 3Dkamera)
újszerű alkalmazásával egy jól ismert iskolai zsánergyakorlatot (hiányzó szavak
pótlását) fordít át az alkalmazás olyan élménnyé, mely – a technológiának
köszönhetően az interakció lassúsága révén is – a versre irányítja a látogató figyelmét,
azzal már-már intim kapcsolatba hozva őt, miközben a körülállók ugyanúgy aktív
részesei lehetnek a történéseknek.
3) Idővonal: A látogató a falra helyezett érintőképernyővel és a mellette található, egyedi
készítésű „tekerővel” irányíthatja az interaktív animációt. Az idővonalat egy hosszú
kötél szimbolizálja. Erre a kötélre felcsíptetett lapokon jelennek meg az életút
fontosabb eseményei (szövegek és képek formájában). A kötelet jobbra és balra lehet
húzni a tekerő kar segítségével. A fizikai animációval előállított finom mozgás a lengő
papírlapok hatását keltik.
4) Magyarország-térkép a Csokonai életút helyeivel: a megfelelő gombra megnyílik egy
1−2 sornyi magyarázat és lehetőleg kép arról, mit, mikor csinált az adott helyen
Csokonai.
5) Színészek mondanak néhány verset, pl. a Tihanyi ekhóhozt, a refrének
visszhangosításával.
6) A jog megszerzésének függvényében 1−2 részletet adnak a MTV Dorottya
filmfeldolgozásából (rend. Horváth Jenő, 1973). Alternatív megoldási lehetőséget kínál
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a református gimnázium által elkészített Karnyóné előadásából készített film,
amelynek részleteit kedvezőbb pénzügyi feltételek mellett lehet bemutatni.

1.1.3.3 Kulturális események (irodalmi, színházi, filmművészeti)
A Történelmi Park és annak részeként a Csokonai Emlékhely kapcsolódik a városi és országos
rendezvényekhez, ünnepekhez alkalmi, illetve időszaki kiállításokkal, programokkal. Ezek
közül kiemelendők az alábbiak:
❑ A Magyar Kultúra Napjának megünneplése
❑ A Csokonai Emlékhely ünnepélyes megnyitója a Magyar Költészet napján
❑ Határon átnyúló irodalmi rendezvények iskolások számára, ezen belül iskolai verseny
költészet és néptánc témakörben, valamint amatőr irodalmi fordítóverseny
❑ Rendszeres határon átnyúló (horvát-magyar) irodalmi estek
❑ Hársfa ültető rendezvény a Csokonai Emlékhely előtt

1.1.3.4 Oktatási programok
Az Emlékhely fő célcsoportját az iskolások, különösen az iskolai csoportok (osztályok) jelentik,
számukra különböző oktatási-ismeretátadó programokat terveznek. Ezek a programok az
alábbiak:
❑ Rendhagyó irodalomórák Csokonairól és koráról egyrészt a környező iskoláknak,
másrészt kiránduló csoportoknak (pl. osztálykirándulás)
❑ Múzeumpedagógia foglakozások felvilágosodás, rokokó, Csokonai költészete, illetve
Csokonai kultusz Csurgón témakörökben
❑ A kiállítás anyagára épülő vetélkedők különböző iskolai korosztályoknak
❑ Író-olvasó találkozók egy-egy Csokonai-kutatóval (Demeter Júlia, Szilágyi Márton, Fűzfa
Balázs, Debreceni Attila, Mészáros Gábor stb.)

1.1.3.5 Közös szolgáltatások meghatározása más szolgáltatókkal,
különösen a pitomačai Petar Preradović Szülőházával14
A projekt a horvát-magyar irodalmi és költészeti élet első elő kapcsolata, melynek hatása
többrétű:

14

A fejezet a „Preradović & Csokonai - celebration of romantic poets of the cross-border area
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❑ Ösztönzi a lakosságot arra, hogy megismerjék a szomszédos ország kulturális és
irodalmi értékeit és részt vegyen az irodalmi eseményeken
❑ Határon átnyúló mobilitás (nő a határ túloldaláról a régióba látogatók, illetve az
eseményeken részt vevők száma)
❑ Az irodalmi események a régió turisztikai kínálatába integrálhatók akár idegenforgalmi
csomagok részeként. Ennek hatására nő a látogatók száma, amely gazdasági
növekedést is eredményez
- Nő a kulturális intézmények, határon átnyúló együttműködések iránti érdeklődés,
igény, ami a közös iskolai költészeti esteken, színházi előadásokon részt vevő diákok
számának növekedését eredményezi.
Fentiekkel összefüggésben az Emlékhely működtetése során nagy hangsúlyt helyeznek a
határon átnyúló programokra, különös tekintettel a pitomačai Petar Preradović Szülőházával
történő együttműködésre. Több közös rendezvényt terveznek, melyek az alábbiak:
❑ nyitó- és zárókonferencia Pitomačán és Csurgón
❑ A Csurgóban évente Magyar Kultúra Napja - költészeti est, irodalmi viták pitomačai és
csurgói irodalmi egyesületek részvételével (2x a projektidőszakon belül)
❑ Költészet napja az emlékhely megnyitó ünnepségén - költészeti est, a múzeumban
bemutatásra kerülő előadásokkal Csurgón
❑ 3 napos megemlékezés a határmenti térség romantikus költőiről Pitomačán és
Zágrábban:
o 1. nap: Petar Preradović 200. születésnapjának közös megünneplése
(Irodalmi nap a pitomačai Petar Preradović Általános Iskola, a viroviticai
Petar Preradović Középsikola és a csurgói Csokonai Vitéz Mihály
Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium diákjainak
részvételével
o 2. nap: Kulturális szakemberek, Petar Preradović szerepei színpadi
előadóinak szakmai találkozója
o 3. nap: Horvát és Magyar Írók Szövetségének találkozója
❑ Határon útnyúló irodalmi események Csurgón:
o Rendszeres, határokon átnyúló horvát-magyar irodalmi események
szervezése a magyar és horvát résztvevőkkel
o Iskolai verseny költészet és néptánc témakörben
o Iskolai dráma (előadás) verseny (téma: romantika)

Methodology of involving relevant tourism- related professional or societal organisations in Pitomača (HR) and
Csurgo (HU) Municipalities during the project implementation and sustainability of results„ felhasználásával
készült
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o audiovizuális verseny Csokonai és Preradović munkásságának
feldolgozásával
o amatőr irodalmi fordítóverseny (Csokonai és Preradović munkásságának
fordítása vegyes magyar-horvát csapatokkal)

Az együttműködés részét képezi a Csokonai Emlékhely és Kulturális Központ előtti hársfa
ültető rendezvény is.
A városi, regionális és országos rendezvények, ünnepek (pl. Csuszafesztivál, Őszi Fesztivál,
Múzeumok Éjszakája, Magyar Költészet Napja) mind remek alkalmat kínálnak arra, hogy az
emlékhely – összefogva a helyi és környékbeli szolgáltatókkal – programokat szervezzen,
bekapcsolódjon a rendezvényekbe.

1.2Célcsoportok
1.2.1 A célcsoportok meghatározása és szegmentálása
Ahogy az 1.1.2.4. fejezetben jeleztük, jelenleg Magyarországon mintegy 60 irodalmi emlékház
üzemel, és számos emlékház áll előkészítés alatt. Az országos hírű emlékházak, illetve
emlékmúzeumok (pl. József Attila Emlékmúzeum Balatonszárszón, Gárdonyi Géza
Emlékmúzeum Egerben, Petőfi Sándor Emlékkiállítás Kiskőrösön vagy a Jókai Mór Emlékház
Balatonfüreden) évi 10-25 ezer látogatót vonzanak, míg a kisebb emlékhelyek éves
látogatószáma 2-3 ezer fő. Bár a látogatók többségét még mindig az iskolai csoportok alkotják,
az utóbbi években jelentősen megnőtt az egyéni látogatók száma. Egyrészt a SZÉP-kártya
elterjedésével egyre több (kis)gyermekes család utazik/kirándul Magyarországon, másrészt a
nyugdíjas csoportok számára szervezett kirándulások is gyakran érintik az emlékházakat,
illetve a kultúra iránt érdeklődő aktív korúak száma is figyelmet érdemel.
A Történelmi Park és annak részeként az Emlékhely potenciális látogatóit 9 szegmensre
oszthatjuk. A következőkben röviden bemutatjuk az attrakció iránti kereslet szempontjából
jelentős szegmenseknek a turizmus marketing tervezéséhez fontos sajátosságait.
❑ A városlátogató vendégek: A fő küldő területek a Dél-dunántúli és a Nyugat-dunántúli
régió. A vendégek döntéseiket lakóhelyükön hozzák meg. Jellemzően közvetlenül
vásárolnak, nem vesznek igénybe közvetítőt.
❑ Városlátogató iskolás gyerekek: A fogyasztott termék az attrakciókra épülő látogatás,
amely lehet osztálykirándulás de irányulhat adott múzeumpedagógiai foglalkozásra is.
Az együtt utazók köre az iskolai osztály, tanárok (osztályfőnök) vezetésével. A döntés
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az utazást 3-6 hónappal előzi meg és az iskolai közösségben, részben a szülők
bevonásával történik.
❑ Városlátogató felnőttek gyerekkel: Fogyasztott termékeik közt jellemzőbb az üdülés
aktív időtöltésekkel kiegészítve. Komoly érdeklődést tanúsítanak az interaktív, tudást
megosztó kiállítóhelyek és egyes speciális attrakciók iránt (pl. Állatkert). Az együtt
utazók köre családok és ezek baráti társaságai. Tartózkodási idejük 1-2 nap.
❑ Az üdülővendégek: A fogyasztott termékek az aktív programok, az örökség turizmus
és a rurális turizmus (pl. borkóstolók). Döntéseiket a nyaralás alatt hozzák meg, a
kirándulások, programok előtt 1-2 nappal, esetenként csak néhány órával (az időjárás
függvényében). A vendégek többsége jellemzően közvetlenül vásárol, vagyis keres fel
attrakciókat, vesz részt programokon.
❑ Iskoláskorú üdülővendégek: Nyári táborok lakói, esetleg kiegészítő programként
vesznek részt csurgói városnézésen. Az interaktív attrakciók iránti érdeklődésük
intenzív. Döntésüket utazás előtt 1-2 hónappal hozzák meg.
❑ Önállóan üdülő fiatalok: Főként baráti társaságok együtt utazása jellemző. Az üdülés
során a pihenés mellett – vagy az előtt – a szórakozási, esetleg aktív szabadidő-töltési
lehetőségek érdeklik őket. Komoly keresletet támaszthatnak kulturális attrakciók iránt,
a múzeumok azonban inkább csak különlegességekkel (pl. interaktív tematikával vagy
sajátos kiállítás-technikai megoldásokkal) hívhatják fel magukra a szegmens figyelmét.
Döntéseiket hasonlóan az üdülővendégekéhez 1-2 nappal, vagy csak néhány órával az
utazás előtt hozzák meg.
❑ Gyerekkel üdülő felnőttek: Az együtt utazók köre a családok, illetve a baráti családok.
Kulturális érdeklődésüket az időjáráson túl a gyerekek is „behatárolják”, így egy kellően
játékos, interaktív tárlat vagy egy mesterség-bemutató lehet vonzó számukra.
Jellemző, hogy hosszabb időt, akár egy napot is szeretnének eltölteni. Döntéshozatali
mechanizmus az üdülővendégekéhez hasonló.
❑ Nyugdíjasok: A nyugdíjasok számára fontos olyan helyszín kiválasztása, amely hasznos
időeltöltésnek bizonyul. Döntésüket az utazás előtti hetekben hozzák meg. Fontos
számukra a biztonság és a megfelelő ár-érték arány. Csoportos utazás e terméktípus
elérésére nem jellemző.
❑ Irodalom, kultúra iránt érdeklődők: Főként szakmai, de laikus érdeklődők. Nagyobb,
tematikus rendezvények vonzzák őket.
Korcsoport alapján elemezve a tervezett Emlékhelyre érkező turistákat megállapítható, hogy
az elsődleges célcsoportot azok az általános iskolás felső tagozatos és középiskolás fiatalok
jelentik, akik mindenekelőtt osztálykirándulás úti céljául választhatják Csurgó felkeresését.
További célcsoport az elsődleges kategóriában a felnőttek gyerekkel (családok). A kategória
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legfontosabb jellemzője a szülőkkel utazó és ennek megfelelően még nem önállóan döntő
gyerek(ek) meghatározó szerepe. Ebben az esetben a felnőttek döntéseiben a legfontosabb
jellemző a gyerek(ek) fiziológiai (biztonság, kényelem) és szellemi (tanulás, játékos szórakozás)
igényeinek elsődlegessége, mely optimális esetben a szülők igényeivel (kikapcsolódás,
újdonság keresése, testi és szellemi rekreáció, családi együttlét) együttesen elégíthető ki.
A korcsoporti szegmentációban a másodlagos célcsoportot a térségbe érkező olyan turisták
jelentik, akiknek fő motivációja nem az emlékhely felkeresése, de mivel a térségben töltik
szabadidejüket, így felkereshetik a tervezett attrakciót is. Ebben a szegmensben szintén
megjelennek a családok gyerekkel, valamint a fiatal felnőttek. Ebbe a kategóriába tartoznak a
16-35 éves sávban, – életkortól többé-kevésbé függetlenül – az olyan egyedülálló vagy tartós
párkapcsolatban élő fiatal emberek, akiket érdekel az irodalom a kultúra, a helyi hagyományok
őrzése.
A nyugdíjasok szintén fontos szereplői az idegenforgalmi piacnak. A nyugdíjas klubok,
csoportok által szervezett – többnyire egynapos – utazások kedvelt célpontjai a könnyen
bejárható, ezzel együtt új ismereteket és élményeket nyújtó múzeumok, emlékházak és
emlékhelyek.
A kereslet földrajzi elhelyezkedése alapján megállapítható, hogy főként Pécsett, Kaposváron,
Nagykanizsán és Zalaegerszegen, valamint e városok vonzáskörzeteiben, főleg Nagyatádon,
Barcson és Marcaliban élők számára lehet vonzó az Emlékhely kínálata. A kultúra
megismerésére törekvő turista az alapján választja ki úti célját, hogy az milyen kulturális
adottságokkal, attrakciókkal rendelkezik. Az ilyen turisták becslések szerint a kulturális
turizmus egész piacának csupán mintegy 5-10%-át képviselik. Őket elsősorban az átlagost
meghaladó szintű ismeretek szerzésének vagy egy jelentős eseményen való részvételnek a
lehetősége vonzza. Amennyiben csoportosan utaznak (ami egyébként kevésbé jellemző rájuk),
legszívesebben tanulmányutakon vesznek részt.
A célcsoportot alkotó turisták általában magas képzettségűek, közepes vagy magas
jövedelemmel rendelkeznek, ám egyúttal költségérzékenyek is: csak valóban kiemelkedő
minőségű kulturális termékre hajlandóak áldozni. A kiválasztott kulturális attrakció(ka)t
alaposan igyekeznek megismerni, indokolt esetben szívesen tartózkodnak hosszabb ideig is az
adott helyen (a tartózkodás időtartama függ az attrakció(k)tól, így lehet 1-2 óra és 1-2 nap is).
Mivel a kulturális attrakciók elsődleges jelentőségűek számukra, már indulás előtt biztosak
akarnak lenni abban, hogy valóban lehetőségük lesz megismerni azokat (pl. tudni akarják,
mikor vannak nyitva a múzeumok, igénylik a lefoglalt programok visszaigazolását stb.).
Jellemzően kerülik a tömegturizmus által „sújtott” helyszíneket és időpontokat, tisztában
vannak az igényeikkel és nem a divat hatására hozzák meg döntéseiket.
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1.2.2 Szolgáltatások definiálása az egyes célcsoportok számára
Ahogy korábban bemutattuk, az emlékhely fő célcsoportja az iskolás korosztály. Számukra a
rendhagyó irodalomórán és a múzeumpedagógiai foglalkozásokon túl egyéb programok
kínálhatók, ilyenek lehetnek a táborok, valamint az egy- illetve többnapos osztálykirándulás
csomagok. Az egynapos osztálykirándulás az Emlékhely-látogatáson túl ebédet és Csurgó
nevezetességeinek (ez Emlékhelynek is helyet adó Történelmi Park, a Csokonai Park, Csurgó
Város Helytörténeti Gyűjteménye, a Szentlélek Templom) meglátogatását foglalhatja
magában.
A térség adottságai, valamint a horvát határ közelsége többnapos kirándulások szervezésére
is lehetőséget nyújt, ennek keretében az egynapos kirándulás kiegészítéseként
meglátogatható
❑ Pitomačán Petar Preradović szülőháza,
❑ Szentgyörgyváron (Đurđevac) középkori vízi vár, multimédiás bemutató teremmel,
valamint a „Đurđevački peski” vagyis a „horvát Szahara”, amely a városhoz közeli
mocsaras vidéken terül el, egyedülálló növény- és állatvilággal,
❑ Kaszópusztán erdei vasút, lombkorona tanösvény, erdei tanösvények, a közelében
Baláta-tó tanösvénnyel és növényritkaságokkal
❑ Gyékényesen a kavicsbánya tó horgászat, búvárkodás, fürdés, csónakázás céljából,
❑ Berzencén a Szent Kereszt templom,
❑ Iharosberényben az Inkey-kastély.
A hosszabb időre térségbe látogató baráti társaságok számára a program kiegészíthető
bortúrával (Dráva-menti Borút), míg a családoknak és nyugdíjas csoportoknak a Duna-Dráva
Nemzeti Park jelenthet plusz vonzerőt.

A kiállítás interaktív elemei segítségével 5-10 fős születésnapi program is szervezhető az
irodalom iránt érdeklődő iskolások számára.

1.3Marketingkommunikációs stratégia
1.3.1 Főbb kommunikációs üzenetek
A fejlesztés keretében létrejövő Emlékhely az országban egyedüliként mutatja be Csokonai
Vitéz Mihály teljes életútját. A kiállítás interaktív elemeket is tartalmaz, a látogatókat aktív
részvételre ösztönzi, ugyanakkor azok is jól érzik magukat, akik a passzívabb, szemlélődő
ismeretszerzést részesítik előnyben. Az Emlékhely több interaktív állomáson kínál
élményszerű ismeretszerzést. Az interaktív állomások olyan szórakoztató eszközöket
jelentenek, amelyek segítenek a már meglévő tudás felelevenítésében, illetve új ismeretek
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megszerzésében. Az állandó kiállítás mellett az Emlékhely egyszeri programokkal kapcsolódik
a helyi, regionális, illetve országos rendezvényekhez, ezzel biztosítva a töretlen látogatói
érdeklődést és ezzel a termék hosszú távú fenntarthatóságát. Az elsődleges célcsoport felé
közvetíteni kívánt üzenet az irodalom iránti fogékonyság növelése, amelyet a kialakított
tematika és a szakmai tartalom is alapul vett. A kiállítás sokszínűsége minden korosztály
számára megfelelő kikapcsolódást biztosít.
A kiállítás szakmai tartalmának kialakításakor a tervezők figyelemmel voltak arra, hogy minden
korcsoport, kiemelten a megcélzott gyerek-ifjúsági közönség megtalálja a maga számára
leginkább érdekes programelemeket. A fejlesztés egyediségét az adja, hogy Csokonai Vitéz
Mihály életútját bemutató kiállítás még nem található Magyarországon. A kiállítás szakmai
tartalmát kidolgozó szakemberek személye a garancia arra, hogy színvonalas, egyedi kiállítás
jön létre. Ehhez hozzájárul, hogy a környéken (30 km-es körzetben) nem található olyan
turisztikai attrakció, amely ennek a korosztálynak zárt térben, minőségi programot képes
biztosítani.
A kiállítás tematikája, az interaktív elemek, valamint a Petar Preradović szülőházával közös,
határon átnyúló programok egyedisége és újszerűsége komoly vonzerőt jelent, a település és
a térség turizmusára várhatóan pozitívan hat, és a meglévő látnivalók diverzifikálásával
látogatószám bővülésre és a tartózkodási idő növekedésére lehet számítani. A Dráva-menti
Borút és a Duna-Dráva Nemzeti Park látogatói számára is új kínálati elemként jelenik meg az
Emlékhely, amely rossz idő esetén is élményt nyújtó kikapcsolódást tud biztosítani.
A turisztikai vonzerőként való értelmezésen túl azonban a létesítmény kulturális központtá
nőheti ki magát, vonzóvá teheti a diákok számára a tématerületet, valamint hidat képezhet a
magyar és a horvát iskolák, irodalmi-kulturális szervezetek, egyesületek között.
A potenciális versenytársakat elemezve megállapítható, hogy a tervezett új attrakció a
térségben már működő múzeumokkal, valamint a térségben üzemelő hasonló célcsoportokra
fókuszáló vonzerőkkel fog versenyezni. Azonban – mivel Csokonai Vitéz Mihály életútját
bemutató kiállítás nem csak a térségben, de Magyarországon sincs –, a térség kulturális
idegenforgalmi kínálatát inkább kiegészíti, vonzerejét növeli az Emlékhely. A kiállítás
tematikájával, interaktív elemekkel játékosan ismereteket közvetítő missziójával új színfoltot
jelent a térség turisztikai kínálatában.
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1.3.2 Kommunikációs eszközök és csatornák
Marketing mix

1.3.2.1 Termék
A fejlesztés keretében létrejövő Emlékhely egy olyan egyedi, tudományos igényességgel
szórakoztató, interaktív szolgáltatást biztosít, amely hiánypótló, hiszen ez az első Csokonai
életmű kiállítás Magyarországon. A kiállítás mintegy 100 m2-en kínál olyan élményszerű
ismeretszerzést, mellyel szórakoztató módon, könnyebben sajátítható el a témákhoz
kapcsolódó tudás. Az elsődleges célcsoport felé közvetíteni kívánt üzenet az irodalom, a
költészet és Csokonai alkotásai iránti fogékonyság növelése, amelyet a kialakított tematika és
a szakmai tartalom is alapul vett. A látogatók, különösen a diákcsoportok számára
múzeumpedagógiai foglalkozások teszik színesebbé a programot.

1.3.2.2 Árképzés
Az árképzési stratégia meghatározásánál több tényezőt vettünk figyelembe. Elsősorban
tisztában kell lenni az Emlékhely piaci helyzetével és betöltött szerepével: ismeretátadó és
interaktív kikapcsolódási alternatíva a szabadidő értelmes eltöltésére. Ennek tükrében meg
kellett vizsgálni a versenytársak árazási szokásait és ez alapján összehasonlítani a kínált
szolgáltatások minőségét, mennyiségét is.
Tekintettel kellett lenni a keresleti oldal árérzékenységére, illetve a kialakult fogyasztói
szokásra is, amely már-már elvárás a célcsoportjainknál: a kedvezmények kínálatára. Fontos
szempont továbbá az egyén döntési lehetőségének nyitva hagyása, és választható programok
– ezzel együtt jegykombináció – kínálata. Az árképzésről bővebben a 2.2.2 fejezetben írunk.

1.3.2.3 Értékesítési csatornák
Az Emlékhely lehetséges értékesítési csatornái az alábbiak lehetnek
❑ Jegypénztári értékesítés: saját értékesítő közreműködésével az egyéni látogatók részére. Az
attrakció számára a legkedvezőbb, hiszen nem merül fel értékesítési jutalék.
❑ Jegypénztári értékesítés (Csurgói Sportcsarnok): saját értékesítő közreműködésével az egyéni
látogatók részére. Az attrakció számára a legkedvezőbb, hiszen nem merül fel értékesítési
jutalék, tekintettel az azonos üzemeltetőre.
❑ Csoportos értékesítés: saját értékesítő közreműködésével iskolák számára közvetlen
értékesítés, egyedi ajánlatok kidolgozásával.
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❑ Személyes eladás: saját értékesítő közreműködésével a célterületen elérhető turisztikai
vállalkozások közvetlen megkeresésével és egyedi csomagok és kedvezményrendszer
kialakításával.
❑ Online értékesítés: annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat közvetlenül is
értékesíthessük, honlapunkon ki kell alakítani annak lehetőségét, hogy a magyar és
külföldi vendégek jegyet foglalhassanak. Különösen fontos a honlap idegen nyelvű (angol,
horvát) verziójának elkészítése és folyamatos frissítése.

1.3.2.4 Marketing kommunikációs terv
A kommunikációs eszközöket a korábbiakban meghatározott célcsoportok jellemzőihez
igazodva célszerű meghatározni annak érdekében, hogy a potenciális látogatók minél
szélesebb körét elérjék.
A korábbi fejezetekben azonosított célcsoportok az alábbiak:

2. táblázat: Turisztikai célcsoportok és megszólítási módjaik
Célcsoport

Jellemzői

Megszólítás módja

A városlátogató egyéni
és családos vendégek;
városlátogató felnőttek
gyerekkel

Dél-Dunántúli régió;
döntéseiket
lakóhelyükön hozzák
meg; jellemzően
közvetlenül
vásárolnak, nem
vesznek igénybe
közvetítőt;

Online felületek (Csurgó Város
Honlapja, Történelmi Park Honlapja,
Városi Múzeum Honlapja), social media,
óriásplakát

Városlátogató iskolás
gyerekek
(osztálykirándulók)

A döntés az utazást
3-6 hónappal előzi
meg és az iskolai
közösségben, részben
a szülők bevonásával
történik

Üdülővendégek (baráti
társaságok, családok,
többgenerációs
családok)

Csurgó és környéke
(Gyékényes, Kaszó
stb.); döntéseiket a
nyaralás alatt hozzák
meg;

Személyes kapcsolat, személyes
értékesítés, iskolákban kihelyezett
plakátok, szórólapok, online felületen
ajánlat, osztálykirándulást szervező
weboldalak, gyerekrendezvényeken
kitelepülés (főleg a környező
városokban – Nagykanizsa, Kaposvár…)
Szórólap a helyi és környékbeli
szálláshelyeken, óriásplakát, online
felületek, helyi és regionális médiában
történő megjelenés, együttműködés
kialakítása a régió turisztikai
célpontjaival és turisztikai
szervezetekkel – Tourinform irodák
(Pécs, Kaposvár stb.)
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Célcsoport
Iskoláskorú
üdülővendégek

Nyugdíjasok

Irodalomkedvelő
közönség

Jellemzői
Nyári táborok lakói;
döntésüket utazás
előtt 1-2 hónappal
hozzák meg
Döntésüket az utazás
előtti hetekben
hozzák meg. Fontos
számukra a biztonság
és az megfelelő árérték arány.
Jellemző a magas
kultúra iránti igény,
szeretik a különleges
helyszíneket. Utazási
döntést hónapokkal
korábban hozzák.

Megszólítás módja
Környékbeli idegenforgalmi
szolgáltatókkal történő együttműködés

Online felületek (Csurgó Város
Honlapja, Történelmi Park Honlapja,
Városi Múzeum Honlapja), social media,
helyi és regionális média

Online felületek (Csurgó Város
Honlapja, Történelmi Park Honlapja,
Városi Múzeum Honlapja), social media,
helyi és regionális média

A fentiekben bemutatott turisztikai célcsoporton túl fontos, hogy az Emlékhely, mint új
turisztikai attrakció a helyi és térségi lakosok körében is megkapja azt az ismertséget, hogy az
egy elfogadott szolgáltatásként kerüljön be a köztudatba. Ezért az alábbi célcsoport
megszólítása is kulcsfontosságú, főleg a bevezetés időszakában:
3. táblázat: Az Emlékhely további célcsoportjai
Célcsoport

Üzenet

Helyi és térségi lakosok

Új turisztikai attrakció a
településen

A térség turisztikai
szolgáltatói, munkavállalói

Új turisztikai attrakció a
térségben

A térség vállalkozói
(későbbi támogatók
lehetnek)

Sajtó

Az Emlékhely küldetése
Csokonai emlékének,
örökségének megőrzése,
ismeretátadás, az irodalom
megszerettetése a diákokkal
Új turisztikai attrakció a
településen, folyamatos
tájékoztatás az
eseményekről

Megszólítás módja
Helyi és térségi média
felületek, eseményszervezés
pl. nyílt nap
Személyes kapcsolatfelvétel,
eseményszervezés pl. nyílt
nap
Eseményszervezés pl. nyílt
nap

Sajtótájékoztató, meghívás
rendezvényekre, folyamatos
kapcsolattartás
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1.3.2.5 Együttműködések
Az alábbiakban bemutatjuk az Emlékhely potenciális együttműködő partnereit, valamint az
együttműködés javasolt szakmai tartalmát.

4. táblázat: Projekt megvalósítása során javasolt együttműködések
Partner
megnevezése

Csurgó Városi
Önkormányzat

Történelmi Park

Csokonai Park

Csurgó Város
Helytörténeti
Gyűjtemény
Mária út Egyesület

Baksay Sándor
Alapítvány

Együttműködés javasolt szakmai tartalma
❑ Az Önkormányzat, mint a Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság fenntartója aktívan
részt vesz az Emlékhely marketingjében és a
jegyértékesítésben.
❑ Az Önkormányzat honlapján az Emlékhelyet bemutató aloldal
fog működni
❑ Az Emlékhely eseti programokkal, alkalmi kiállításokkal
kapcsolódik az Önkormányzat által szervezett eseményekhez
(pl. Csuszafesztivál)
❑ Az Emlékhely a Park területén fog üzemelni, a Park látogatói és
szállóvendégei nagy valószínűséggel meglátogatják. A
Történelmi Park munkatársai részt vehetnek az emlékhely
megismertetésében, népszerűsítésében, a belépőjegyek
értékesítésében.
❑ Az Emlékhely és a Történelmi Park közös, akár szabadtéri
programokat szervezhet.
❑ A Csokonai Park kellemes környezete nagyon jól kiegészíti az
Emlékhely látnivalóit, csomagajánlatban összekapcsolható az
attrakciók kínálata.
❑ A kiállítás – hasonlóan a Csokonai Parkhoz – közös csomagban
ajánlható osztálykirándulások, baráti társaságok, de akár
egyéni turisták számára is. A helyi látnivalók
összekapcsolásával egész napos programot biztosíthatunk a
városba látogatóknak
❑ Az Egyesület részt vehet az Emlékhely népszerűsítésében
❑ Az Egyesület és az emlékhely közös programokat szervezhet
❑ Az Alapítvány részt vehet az Emlékhely népszerűsítésében,
honlapján célszerű megjelentetni legalább az Emlékhely
honlapjára mutató linket
❑ Az Alapítvány által szervezett rendezvényeken elhelyezhető az
emlékhely szórólapja
❑ Az Emlékhely információs standján elhelyezhetők az Alapítvány
tájékoztató anyagai
❑ Az alapítvány és az Emlékhely közös programokat szervezhet
mind a turisták, mind a helyi lakosok számára
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Partner
megnevezése
Csokonai Vitéz
Mihály Református
Gimnázium,
Általános Iskola és
Kollégium

Együttműködés javasolt szakmai tartalma
❑ Az iskola diákjai alkotják az Emlékhely egyik fő célcsoportját. Az
emlékhelyen kihelyezett irodalomórák tarthatók, nyári táborok
szervezhetők az iskola diákjainak
❑ Az iskola által szerevezett eseményeken elhelyezhető az
emlékhely szórólapja.

❑ Az iskola diákjai alkotják az Emlékhely egyik fő célcsoportját. Az
Kolping Nagyváthy
emlékhelyen kihelyezett irodalomórák tarthatók, nyári táborok
János Szakgimnázium
szervezhetők az iskola diákjainak
és Szakközépiskola
❑ Az iskola által szerevezett eseményeken elhelyezhető az
emlékhely szórólapja.
❑
Az iskola diákjai alkotják az Emlékhely egyik fő célcsoportját. Az
Csurgói Eötvös József
emlékhelyen kihelyezett irodalomórák tarthatók, nyári táborok
Általános Iskola
szervezhetők az iskola diákjainak
❑ Az iskola által szerevezett eseményeken elhelyezhető az
emlékhely szórólapja.
❑ Az iskola diákjai alkotják az Emlékhely egyik fő célcsoportját. Az
Arany János
emlékhelyen kihelyezett irodalomórák tarthatók, nyári táborok
Általános Iskola
szervezhetők az iskola diákjainak
❑ Az iskola által szerevezett eseményeken elhelyezhető az
emlékhely szórólapja.
❑ Az Iskola és az Emlékhely közös kiállítást szervezhet
❑ Az Iskola részt vehet az emlékhely által szervezett időszaki
kiállítás kiállítási tárgyainak elkészítésében
❑
Az Iskola által szervezett eseményeken, kiállításokon
Réti József Művészeti
elhelyezhető az emlékhely szórólapja
Iskola
❑ Az Emlékhely információs standján elhelyezhetők az Iskola
információs anyagai
❑ Az Emlékhely és az Iskola közös tábort szervezhet
Református
Gimnázium
Nagykönyvtára

Csokonai Közösségi
Ház

Városi Könyvtár

❑ Minden Csurgóra érkező csoport látogatási célpontja volt az
elmúlt évtizedekben.
❑ A Közösségi Ház részt vehet az Emlékhely népszerűsítésében,
illetve a jegyértékesítésben, honlapján célszerű megjelentetni
legalább az Emlékhely honlapjára mutató linket.
❑ Az Emlékhely információs standján elhelyezhetők a Közösségi
Ház programjait bemutató prospektusok, információs anyagok.
❑ A Közösségi Ház és az Emlékhely (akár a Városi Könyvtár
bevonásával) közös programokat szervezhet mind a turisták,
mind a helyi lakosok számára
❑ A Városi Könyvtár részt vehet az Emlékhely népszerűsítésében,
honlapján célszerű megjelentetni legalább az Emlékhely
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Partner
megnevezése

Podravina Borút
Egyesület

Csurgó-Óvárosi
Művészeti Egyesület

Fehérvári József
Zenei Egyesület

Harmónia
Énekegyüttes

Csurgói Hegyigazdák
Egyesülete

Együttműködés javasolt szakmai tartalma
honlapjára mutató linket.
❑ Az Emlékhely információs standján elhelyezhetők a Városi
Könyvtár programjait bemutató prospektusok, információs
anyagok.
❑ A Városi Könyvtár és az Emlékhely közös programokat
szervezhet mind a turisták, mind a helyi lakosok számára (pl.
író-olvasó találkozó, irodalomtörténeti előadás, stb.), melybe a
Közösségi Ház is bevonható
❑ Az Egyesület részt vehet az Emlékhely népszerűsítésében
❑ Az Egyesület és az emlékhely közös programokat szervezhet
❑ Az Egyesület részt vehet az Emlékhely népszerűsítésében,
honlapján célszerű megjelentetni legalább az Emlékhely
honlapjára mutató linket.
❑ Az Emlékhely információs standján elhelyezhetők az Egyesület
programjait bemutató prospektusok, információs anyagok.
❑ Az Egyesület és az Emlékhely (akár a Városi Könyvtár
bevonásával) közös programokat szervezhet mind a turisták,
mind a helyi lakosok számára
❑ Az Egyesület részt vehet az Emlékhely népszerűsítésében,
honlapján célszerű megjelentetni legalább az Emlékhely
honlapjára mutató linket.
❑ Az Emlékhely információs standján elhelyezhetők az Egyesület
programjait bemutató prospektusok, információs anyagok.
❑ Az Egyesület és az Emlékhely (akár a Városi Könyvtár
bevonásával) közös programokat szervezhet mind a turisták,
mind a helyi lakosok számára
❑ Az Együttes részt vehet az Emlékhely népszerűsítésében,
honlapján célszerű megjelentetni legalább az Emlékhely
honlapjára mutató linket.
❑ Az Emlékhely információs standján elhelyezhetők az Együttes
programjait bemutató prospektusok, információs anyagok.
❑ Az Együttes és az Emlékhely közös programokat szervezhet
mind a turisták, mind a helyi lakosok számára
❑ Az Egyesület részt vehet az Emlékhely népszerűsítésében,
honlapján célszerű megjelentetni legalább az Emlékhely
honlapjára mutató linket.
❑ Az Emlékhely információs standján elhelyezhetők az Egyesület
programjait bemutató prospektusok, információs anyagok.
❑ Az Egyesület és az Emlékhely (akár a Városi Könyvtár
bevonásával) közös programokat szervezhet mind a turisták,
mind a helyi lakosok számára
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Partner
megnevezése
Városi
Szabadidősport
Egyesület

Zis-Tóért Szabadidős
Egyesület
NagyatádRinyamente
Turisztikai
Desztinációmenedzsment
Egyesület

Azúr Vendéglő,
Panzió

Balogh Étterem és
Panzió

Fehérló Vendéglő

LIMO Kávézó és
Ételbár

Együttműködés javasolt szakmai tartalma
❑ Az Egyesület részt vehet az Emlékhely népszerűsítésében,
honlapján célszerű megjelentetni legalább az Emlékhely
honlapjára mutató linket.
❑ Az Emlékhely információs standján elhelyezhetők az Egyesület
programjait bemutató prospektusok, információs anyagok.
❑ Az Egyesület részt vehet az Emlékhely népszerűsítésében,
❑ Az Egyesület által szervezett rendezvényeken elhelyezhető az
emlékhely szórólapja
❑ Az Emlékhely információs standján elhelyezhetők az Egyesület
tájékoztató anyagai
❑ Részvétel az Emlékhely megismertetésében
❑ Segítség/információ nyújtása a térségi programokhoz,
rendezvényekhez való kapcsolódáshoz

❑ Szórólap helyezhető el az étteremben, az étterem dolgozói
ajánlhatják az Emlékhely meglátogatását vendégeinek, az
Emlékhely előterében egy általános információs részen
elhelyezhető a vendéglő szórólapja. Osztálykirándulások,
szervezett csoportok számára előzetes foglalással étkezést
biztosíthat a Vendéglő.
❑ Szórólap helyezhető el a Panzióban, a Panzió dolgozói
ajánlhatják az Emlékhely meglátogatását vendégeinek, az
Emlékhely előterében egy általános információs részen
elhelyezhető a Panzió szórólapja. Osztálykirándulások,
szervezett csoportok számára előzetes foglalással étkezést
biztosíthat az étterem.
❑ Szórólap helyezhető el az étteremben, az étterem dolgozói
ajánlhatják az Emlékhely meglátogatását vendégeinek, az
Emlékhely előterében egy általános információs részen
elhelyezhető a Vendéglő szórólapja. Osztálykirándulások,
szervezett csoportok számára előzetes foglalással étkezést
biztosíthat a Vendéglő.
❑ Szórólap helyezhető el a kávézóban, a kávézó dolgozói
ajánlhatják az Emlékhely meglátogatását vendégeinek, az
Emlékhely előterében egy általános információs részen
elhelyezhető a kávézó szórólapja. Osztálykirándulások,
szervezett csoportok számára előzetes foglalással étkezést
biztosíthat a Kávézó.
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Partner
megnevezése

Varga Apartman

Zarándokszállás,
Történelmi Park

Sylvia Apartman

Porrogszentkirály –
Öreg tölgy fogadó

Gyékényes –
Posseidon Panzió

Együttműködés javasolt szakmai tartalma
❑ Szórólap helyezhető el az apartmanban, az apartman dolgozói
ajánlhatják az Emlékhely meglátogatását vendégeinek, az
Emlékhely előterében egy általános információs részen
elhelyezhető az Apartman szórólapja. Osztálykirándulások,
szervezett csoportok számára előzetes foglalással étkezést
biztosíthat az Apartman.
❑ A Zarándokszállás az emlékhely közvetlen közelében található,
így ideális szálláshely osztálykirándulások, baráti társaságok
számára. Az Emlékhelyhez közeli szállás többnapos
osztálykirándulás szervezése esetén támogatóan hathat az úti
cél kiválasztására.
❑ Szórólap helyezhető el az apartmanban, az apartman dolgozói
ajánlhatják az Emlékhely meglátogatását vendégeinek, az
Emlékhely előterében egy általános információs részen
elhelyezhető az Apartman szórólapja. Osztálykirándulások,
szervezett csoportok számára előzetes foglalással étkezést
biztosíthat az Apartman.
❑ Szórólap helyezhető el a Fogadóban, a Fogadó dolgozói
ajánlhatják az Emlékhely meglátogatását vendégeinek, az
Emlékhely előterében egy általános információs részen
elhelyezhető a Fogadó szórólapja. Osztálykirándulások,
szervezett csoportok számára előzetes foglalással étkezést
biztosíthat a Fogadó.
❑ Szórólap helyezhető el a Panzióban, a Panzió dolgozói
ajánlhatják az Emlékhely meglátogatását vendégeinek, az
Emlékhely előterében egy általános információs részen
elhelyezhető a Panzió szórólapja. Osztálykirándulások,
szervezett csoportok számára előzetes foglalással étkezést
biztosíthat a Panzió.

A határ túloldalán szintén számos szervezettel nyílik lehetőség az együttműködésre, melynek
formái hasonlóak a fenti táblázatban szereplő, magyarországi szervezetekkel történő
együttműködéshez. A potenciális horvátországi együttműködő partnerek listája a 3.3 pont
alatt található.

1.3.2.6 Nyomtatott sajtó, TV/rádió és online média
Az Emlékhely költségvetése és várható árbevétele nem teszi lehetővé és indokolttá az
országos televíziós- és rádiócsatornákon való megjelenést, ugyanakkor a helyi tévéadóban
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célszerű bemutatni az attrakciót, melyre az Önkormányzat már szerződést kötött csakúgy,
mint a projektről szóló 2 db újságcikk elkészítésére. Ügyelni kell azonban arra, hogy a
megfelelő hatékonyságot csak akkor érhetjük el, ha a hirdetések kapcsolódnak a térségről
szóló hírekhez, rendezvényekhez. Az online marketing kiemelkedő szerepet kap az Emlékhely
megismertetésében. Létre kell hozni egyrészt a Csokonai Emlékhely és Kulturális Központ
weboldalát, másrészt egy, a projektről szóló aloldalt Csurgó Város honlapján, ezekre a
feladatokra szintén érvényes szerződéssel rendelkezik az Önkormányzat.
A honlapon és az Önkormányzat honlapján lévő aloldalon kívül – a fiatalok minél szélesebb
körének elérése érdekében – mindenképpen javasoljuk Facebook profil létrehozását, illetve
Facebookon elhelyezett hirdetések megjelentetését is. Az osztalykirandulas.hu weboldal
szintén hatékony felülete lehet az Emlékhely megismertetésének, a kínált program
értékesítésének.
Elsősorban értékesítő partnereink, valamint a térség különböző rendezvényeinek honlapján
célszerű online hirdetések elhelyezése. Fontos lehet a célcsoportot közvetlenül elérő, a
pedagógusoknak szóló online felületeken is hirdetések elhelyezése.
Az Emlékhelyről készülő háromnyelvű brosúrán kívül az 1.3.2 pontban is jelzett szórólapokat
a város és a régió idegenforgalmi szolgáltatóinál, illetve a vasútállomáson és az autóbuszpályaudvaron célszerű elhelyezni. Saját kiadványainkat értékesítő partnereinken keresztül,
vagy a személyes találkozók során juttathatjuk el a célcsoporthoz. Szintén fontos szerepet
játszanak a szálláshelyek vendégei, akik ezeknek a prospektusoknak a segítségével új
ügyfeleket szerezhetnek nemcsak a szállodának, hanem az attrakciónak is.

1.3.2.7 Direkt marketing eszközök
Az Emlékhely fő célcsoportját, az iskolákat legegyszerűbben és leghatékonyabban direkt
marketing eszközökkel lehet elérni. A közvetlen e-mail a legolcsóbb marketing eszköz,
emellett javasoljuk a helyi és környékbeli iskoláknak és azok fenntartóinak – Klebelsberg
Központ és egyházi fenntartók – személyes felkeresését, illetve a városi és regionális
rendezvényeken történő megjelenést is.

1.3.3 A projekt keretében megvalósításra kerülő PR kampány részletes
szakmai leírása
A marketing tevékenységet 2019. év közepén célszerű elindítani, majd ettől kezdődően azt
folyamatosan kell végezni. Első lépésként fontos feladat az Emlékhely arculatának
megtervezése, a kapcsolódó kommunikációs eszközök kialakítása, majd ezek alapján a
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tájékoztatási kommunikáció folytatása, valamint a nyitás időpontjának bevezetése. A nyitást
megelőzően meg kell tervezni a nyitás előtti és nyitási kampány részleteit, csatornáit. Továbbá
ki kell építeni a személyes kapcsolatot az iskolákkal, amelynek mentén ki lehet már ajánlani
nekik az Emlékhely szolgáltatásait, amire a megfelelő lapokban, online felületeken történő
hirdetések is ráerősíthetnek.
A további időszakokat tekintve hatékony marketing eszköz lehet, ha a régióban lévő
szolgáltatók megismerik a helyszínt és szórólapokat tesznek ki a saját vendégeik számára,
továbbá a környékbeli egyéb turisztikai szolgáltatókkal élő együttműködéseket alakít ki az
Emlékhelyet üzemeltető cég.
A PR kampány szakmai tartalmára három alternatívát dolgoztunk ki, amelyek között a
különbség az egyes kommunikációs eszközök használatában és gyakoriságában jelentkezik.
Javasoljuk, hogy Csurgó Város Önkormányzata az alábbi lehetőségek közül válassza ki a PR
kampány megvalósítani kívánt tartalmát.
5. táblázat: PR kampány szakmai leírása 1. változat
Eszköz
helyi televízióban
bemutatott rövidfilm

Részletek
2 hónap, 5 alkalom

2 fordulóban (hirdetések,
bannerek)
Facebook kampány
2 fordulóban
print média felületek
hirdetési felületek vásárlása vásárlása
országos
médiatermékekben
Összesen
médiakampány online

Nettó
egységár
Ft
1 000 000

Egység
db

Költség
összesen
Ft

1 1 000 000

300 000

2

600 000

200 000

2

400 000

1 000 000

1 1 000 000
3 000 000

6. táblázat: PR kampány szakmai leírása 2. változat
Eszköz

Részletek

4 fordulóban (hirdetések,
bannerek)
Facebook kampány
4 fordulóban
print média felületek
hirdetési felületek vásárlása vásárlása
országos
médiatermékekben
Összesen
médiakampány online

Nettó
Egység
egységár
Ft
db

Költség
összesen
Ft

300 000

4

1 200 000

200 000

4

800 000

1 000 000

1

1 000 000
3 000 000
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7. táblázat: PR kampány szakmai leírása 3. változat
Eszköz
helyi televízióban bemutatott
rövidfilm
médiakampány online
Facebook kampány
hirdetési felületek vásárlása

Részletek
2 hónap, 5 alkalom
3
fordulóban
(hirdetések, bannerek)
3 fordulóban
print média felületek
vásárlása
országos
médiatermékekben

Összesen

Nettó
Egység
egységár
Ft
db

Költség
összesen
Ft

1 000 000

1

1 000 000

300 000

3

900 000

200 000

3

600 000

500 000

1

500 000
3 000 000

1.4Akcióterv eseményekhez és egyéb közös tevékenységekhez a projekt
fenntartási időszaka alatt
Célszerű az első évet követően (2020-tól kezdőden) éves marketing keretet elkülöníteni,
melynek felhasználása az alábbiak alapján javasolt.
8. táblázat: Éves marketing keret javasolt felhasználása 2020–2023. évekre vonatkozóan
Nettó
Költség
Egység
egységár
összesen
Eszköz
Részletek
Ft
db
Ft
magyar/horvát nyelvű leaflet A/4 méretben,
80 1 000
80 000
utánnyomás
hajtogatott, 4 szín color
A/2 méretű plakát, 4
plakátok készítése
200
100
20 000
szín color
programozás, szöveg
önálló honlap karbantartása és
megírása, képek
üzemeltetése
300 000
1
280 000
elkészítése és
(magyar/angol/horvát)
szerkesztése
marketing ajándéktárgyak
szóró ajándékok
100 000
1
100 000
Összesen
480 000
Az Emlékhelyen a fenntartási időszakban is rendszeresen megrendezik a jeles alkalmak ünnepi
programjait. Ezek közül kiemelendők az alábbiak:
❑ A Magyar Kultúra Napjának megünneplése
❑ A Magyar Költészet napjának megünneplése
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❑ Határon átnyúló irodalmi rendezvények iskolások számára, ezen belül iskolai verseny
költészet és néptánc témakörben, valamint amatőr irodalmi fordítóverseny
❑ Rendszeres határon átnyúló (horvát-magyar) irodalmi estek
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2. ÜZEMELTETÉSI TERV
2.1Az üzemeltetés szervezeti háttere
2.1.1 Üzemeltetési feladatok
2.1.1.1 A Történelmi Park és annak részeként a Csokonai Emlékhely fizikai
infrastruktúrájának bemutatása
A Csokonai Emlékhely és Kulturális Központ tervezett helyszíne Csurgón a Rákóczi u. hrsz. 14.
alatt található Történelmi Park területén található. Az Emlékhely tevékenysége szorosan
kapcsolódik a Történelmi Park által jelenleg is nyújtott szolgáltatásokhoz. A szakmai
üzemeltetést végző stáb közös belépőjegyek, programcsomagok és rendezvények kialakításán
dolgozik. Ily módon a két látványosság egymást erősítve mind több és több látogatóra számít
az elkövetkező években. A Történelmi Park 2018. és 2019. évi programjai a Mellékletek között,
a 3.1 és a 3.2 pontok alatt található.
1. ábra: Helyszínrajz

47

Csokonai Emlékhely és Kulturális Központ – Marketing és szolgáltatási koncepció és
üzemeltetési terv

A fejlesztés megvalósítása az Északi és a Keleti épületben történik. A helyszínrajzon Közösségi
épület néven szerepel az Északi épület, valamint Szállás – foglalkoztató épület néven szerepel
a Keleti épület.

2.1.1.1.1 Északi épület
2. ábra: Északi épület

Az egykori műhelyépületben korábbi pályázat keretein belül kerültek kialakításra a közösségi
terek, úgy mint kiállító és előadó terem, valamint a díszterem a hozzá kapcsolódó fogyasztó
térrel. Az épület helyiségeinek alapterülete 511,34 m2.
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3. ábra: Az Északi épület alaprajza

Az épület főbejárata az akadálymentes bejárat is egyben. Belépve az előcsarnokba érkezünk.
Az előcsarnokból nyílik a ruhatár, a kétnemű mosdók, valamint az akadálymentes mosdó. Az
előcsarnoktól nyugati irányba helyezkedik el a fogyasztó tér. A fogyasztó térből raktárak,
előkészítő helyiség és a kazánház nyílik. Az épület nyugati végében található a díszterem. Az
előcsarnoktól keleti irányba helyezkedik el a kiállító- és előadóterem és a hozzá kapcsolódó
raktár. Az épület homlokzata és belső terei az eredeti, barokk hangulatnak megfelelő anyag és
színhasználattal vannak kialakítva, a történeti hitelesség és az építészeti összhang miatt.
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4. ábra: A tervezett színház- és moziterem az északi épületben

Az épület keleti részében színház-, illetve moziterem kerül kialakításra székekkel berendezve
kb. 120 fő részére, valamint színpad kerül beépítésre a nagy terem keleti oldalán 4,8 m
szélességben, déli oldalon min 1,10 m széles átjárást biztosítva az öltözők felé. A teremben
mobil széksorok kerülnek beépítésre annak érdekében, hogy a helyiséget egyéb rendezvények
megtartására is lehessen használni. Az újonnan kialakított színpad mögött öltözők és
vizesblokkok kerülnek kialakításra a volt raktárhelyiségből. A nagyterem és az öltöző közötti
ajtó áthelyezésre kerül a déli oldalra. A terem ablakaira, a fal belső síkjára árnyékoló rolók
kerülnek. A teremben gépi szellőzés és hűtés fog működni.
Az északi épület teljes egészében jelen projekt megvalósítási helyszínét képezi, a tervezett
programok, rendezvények a fentiekben ismertetett helyiségekben kapnak helyet.
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2.1.1.1.2 Keleti épület
5. ábra: Keleti épület

Az egykori gazdasági épületben a vallási turizmus keretein belül zarándokszállásokat
alakítottak ki, valamint foglalkoztató helyiségek kaptak helyet az épületben. Az épület
helyiségeinek alapterülete 559,28 m2.
6. ábra: A Keleti épület alaprajza

Az épület északi felében – a főfalak meghagyásával – egy 16 ágyas, két kétágyas és egy
egyszemélyes (akadálymentes) szobát alakítanak ki, minden szobához saját zuhanyzós
fürdőszoba is csatlakozik. A szálláshoz egy nagyméretű raktár is kapcsolódik. A zarándokszállás
közösségi tere egyben étkezője is, az innen nyíló kis teakonyhából tálalható fel a reggeli. A
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közösségi tér mögötti folyosóról nyílva a közös használatú terek, a mosóhelyiség, a
szárítóhelyiség és a gépészeti (kazán) helyiség található.
Az épület másik rendeltetése, hogy foglalkoztató helyiségeknek is helyet biztosítson. Ezekben
a helyiségekben kézműves foglalkozásokat, népi mesterségek bemutatóit vagy kis létszámú
lelki gyakorlatokat tartanak. Az épület végében, az utolsó traktusban nyitott szín található,
mely szintén fedett-nyitott foglalkoztatóként, vagy gyülekezeti térként használható. Az épület
homlokzata és belső terei az eredeti, barokk hangulatnak megfelelő anyag és színhasználattal
vannak kialakítva, a történeti hitelesség és az építészeti összhang miatt.
Az épület jelenleg nyitott részén a déli oldalon a bemutató helyiséget alakítanak ki oly módon,
hogy a meglévő padlórétegrend elbontásra kerül és helyére hő és vízszigetelt padló kerül a
meglévő téglaburkolat újrahasznosításával, valamint a helyiség fölötti mennyezet utólagos
hőszigetelést kap. A meglévő rácsok mögé új fa nyílászárók kerülnek beépítésre melyek
fényvédő fóliával vannak ellátva.
7. ábra: A Keleti épület jelenleg nyitott déli része
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A bemutató helyiségekben fűtési és hűtési rendszert építenek ki, valamint kiemelt világítás
kerül be a bemutatásra kerülő tárgyak részére. Ezekben a helyiségekben kap helyet az
Emlékhely fő látványossága, a korábbiakban részletesen bemutatott Csokonai életmű kiállítás.
A keleti épületben jelen projekt keretein belül a zarándokszállástól déli irányban található
bemutató helyiségek hasznosítása történik meg mintegy 250 m2 alapterületen. A jelenleg is
működő és mind népszerűbb zarándokszállás hasznosítása nem tárgya jelen projektnek.
Összességében az északi épületben 511 m2 és a keleti épületben 250 m2, együttesen 761 m2
alapterületű helyiségek alkotják az Emlékhely fizikai infrastruktúráját.

2.1.1.2 A Történelmi Park és annak részeként a Csokonai Emlékhely
üzemeltetési feladatai
A Történelmi Park és annak részeként a Csokonai Emlékhely üzemeltetési feladatai – a
klasszikus épületüzemeltetésen, karbantartáson túl – a rendezvényhelyszínként,
kiállítótérként és Csokonai életmű kiállításként funkcionáló helyiségek minél nagyobb
kihasználtsággal történő hasznosításában öltenek testet.
2.1.1.2.1 Északi épület – színház- és moziterem
A termet jelenlegi állapotában is hasznosítja az üzemeltető: esküvők, baráti összejövetelek,
születésnapok, táncos estek, szilveszteri rendezvények helyszíneként a helyi lakosok kedvelt
szórakozóhelye a közel 220 m2 alapterületű helyiség.
A projekt révén a terem funkciója kibővül: a színpad és a mobil széksorok révén a jelenlegi
rendezvényeken kívül színházi és filmes események helyszíneként is hasznosíthatóvá válik. Az
üzemeltető szakmai stábja a lakossági igényfelmérés alapján a kivitelezés ideje alatt kidolgozza
az éves programtervet.
2.1.1.2.2 Északi épület – díszterem
A termet jelenleg helyi alkotók műveinek kiállítóhelyeként hasznosítja az üzemeltető. A 2018.
évben a 12 hónap – 12 alkotó sorozatban az alábbi művészek munkáit tekinthették meg az
érdeklődők: Hirka Monika (január), Gáncsos Ildikó (február), Nagy János (március), Somogyi
Zsuzsa (április), Légrádi Márta (május), Tihanyi Árpádné (június), Witt Katalin (július), Szörcsök
Istvánné (augusztus), Németh Zoltánné (szeptember).
A projekt megvalósítását követően a terem funkciója nem változik, továbbra is helyi művészek
kiállítóhelyeként kívánják hasznosítani a kb. 89 m2 alapterületű helyiséget.
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2.1.1.2.3 Keleti épület – bemutatótermek
A foglalkoztató helyiségekben jelenleg kézműves foglalkozásokat, népi mesterségek
bemutatóit vagy kis létszámú lelki gyakorlatokat tartanak. Az épület nyitott része esküvők,
baráti összejövetelek helyszíneként funkcionál.
A projekt révén a fenti helyiségek funkciója átalakul, ezen a mintegy 250 m2-en kap helyet az
Emlékhely fő látványossága, a korábbiakban részletesen bemutatott Csokonai életmű kiállítás.

2.1.2 Szervezeti felépítés
2.1.2.1 Az Üzemeltető bemutatása
Az Emlékhely üzemeltetője a jelenleg ismert tervek szerint a Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető
Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) lesz. Az Üzemeltető 100%-ban önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaság, a csurgói és kistérségi sport és közművelődés alapintézménye
2008. óta, amely alapján gondoskodik a kötelezően ellátandó feladatokról, rendezvényeknek
helyszínt biztosít, színvonalas kulturális, szórakoztató és sport programokat rendez. A társaság
fő tevékenysége az önkormányzati tulajdonú sportlétesítmény, közművelődési és turisztikai
célú létesítmények üzemeltetésére és a városi sport, közművelődési és turisztikai célú
rendezvények szervezésére irányul.
Az Üzemeltető elsődleges célja, hogy a hagyományokat megtartva, még magasabb
színvonalon lássa el feladatait a fenntartó és a lakosság részére, ügyeljen a lakosság szellemi
és testi frissességének megóvására.
Az Üzemeltető ellátja a Sótonyi László Sportcsarnok (8840 Csurgó, Sárgáti utca 18.),
közművelődési megállapodás alapján a Csokonai Közösségi Ház (8840 Csurgó, Széchenyi tér
1.) üzemeltetését és a Festetics Major, Történelmi Park (8840 Csurgó, Táncsics tér 2.)
üzemeltetését.

2.1.2.2 A Történelmi Park és annak részeként a Csokonai Emlékhely
humánerőforrás igénye
Annak érdekében, hogy a Történelmi Parkot és annak részeként a Csokonai Emlékhelyet
fenntartható módon, megfelelő színvonalon lehessen üzemeltetni – az elvárt műszaki és
technikai feltételek biztosítása mellett – kiemelten fontos, hogy a fennakadások gyors és
hatékony elhárításához egy szakmailag felkészült és megfelelő tapasztalattal bíró, stabil
humánerőforrás álljon rendelkezésre. Mivel az üzemeltetési költségek egy jelentős részét a
személyi jellegű költségek teszik ki, ezért figyelemmel a fenntartói elvárásokra a nyitási
időszakban és azt követően is az egyes munkakörök pontos meghatározásával egy olyan
minimális létszám került meghatározásra, amellyel a működési feltételek színvonalasan
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teljesíthetőek, de nem jelentenek plusz terhet a fenntartónak. Ehhez elengedhetetlen egy
stabil és megbízható munkavállalói kör, hiszen a fenti elvárások teljesítése érdekében az egyes
munkakörök nem tölthetők be eseti megbízásokkal.
Az Emlékhely célcsoportjait tekintve kiemelt fontosságúnak tekinthetőek az iskolás csoportok,
amelyek tervek szerint a teljes forgalom 45%-át adják. Erre figyelemmel szükséges
megtervezni a Emlékhelyen a csúcsidőszakokban jelentkező humánerőforrás igényt, amelynek
illeszkednie kell a fő célcsoport utazási szokásaihoz, illetve a turisztikai trendekhez. A
fenntartás költségérzékenységére is figyelemmel, a színvonal fenntartása érdekében ezekben
az időszakokban szükség lehet további részidős vagy eseti munkavállalók bevonására, hiszen
a meglévő humánállomány várhatóan nem lesz képes teljes egészében ellátni a munkaköréhez
rendelt feladatokat. Ezeknek a plusz munkavállalóknak a foglalkoztatásához a
költséghatékonyság elvének biztosítása érdekében javasolt az egyszerűsített foglalkoztatási
forma alkalmazása, valamint akár diákok iskolaszövetkezeten keresztül vagy az önkéntes
munka terhére történő bevonása, esetleg a kulturális közfoglalkoztatotti rendszer használata.
A tapasztalatok alapján megállapítható, hogy az Emlékhely megnyitását követő időszakban a
felvett munkavállalókra jelentős mennyiségű munka hárul, de tekintettel a bérköltségek
minimalizálására az induláshoz betervezett munkaköröknél olyan összevonásokat érdemes
megtenni, amelyek a költségszintet nem engedik túllépni, de a létesítmény szakszerű
működtetését is garantálni tudják.
Az Emlékhely elindításához és a szakszerű gazdasági, szakmai, turisztikai üzemeltetéséhez
szükséges 5 fős személyi állomány a Történelmi Park révén már jelenleg is rendelkezésre áll.
Mivel a Történelmi Park és a Csokonai Emlékhely és Kulturális központ hasonló célközönséget
szolgál ki közös programokkal és azonos helyszínen, a jelenlegi munkatársak várhatóan
megfelelő színvonalon el tudják látni mindkét látványosság működtetési feladatait.
Az Emlékhely jövőbeli, magasabb színvonalú szakmai működtetéséhez a jelenlegi munkatársak
továbbképzésével vagy új kollégák felvételével az alábbi feladatkörök ellátása javasolt:
❑ Múzeumpedagógus, akinek feladata az Emlékhely múzeumpedagógiai foglalkozásainak
kidolgozása és a foglalkozások megtartása.
❑ Kommunikációs és értékesítési munkatárs, akinek feladata az Emlékhely programjainak
kiajánlása, látogatócsoportok szervezése.
Az ideális az lenne, ha mindkettő feladatkörre fel tudna venni vagy a jelenlegi munkavállalók
továbbképzésével biztosítani tudna egy-egy szakembert az Üzemeltető. A pénzügyi korlátok
miatt valószínűleg egyszerűbben megvalósítható a munkatársak beiskolázása.
A fenti feladatkörök összevonhatók, egy munkavállaló akár több feladatkört is elláthat.
Tekintettel arra, hogy az Emlékhely nyitvatartási ideje nem feltétlenül igényel főállású
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munkavállalókat, részmunkaidős és megbízási szerződéssel történő foglalkoztatás is megoldás
lehet.

2.1.3 Kiszervezett tevékenységek
Az Emlékhely üzemeltetése során külső szolgáltató igénybevételét tervezzük az alábbi
tevékenységek kapcsán:
❑
❑
❑
❑
❑
❑

reklám, marketing
jogi tanácsadás
vagyonbiztosítás
egyéb igénybevett szolgáltatások (pl. könyvelés, bérszámfejtés, rendszergazda)
egyéb épület karbantartás (tűzvédelem, szellőzőrendszer, érintésvédelem)
IT eszközök karbantartása

2.1.4 Az Emlékhely jövőbeli fejlesztési lehetőségei
A Csokonai Emlékhely és Kulturális Központ távlati elképzelésként muzeális intézményként
fog működni, emiatt alapvető fontosságú a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény áttekintése.
A fenti jogszabályban foglalt egyik legfontosabb előírás, hogy muzeális intézmény címet akkor
viselhet az intézmény, ha rendelkezik a miniszteri engedéllyel.
Néhány fontosabb törvényi előírás:
7/A. § (1) Az e törvényben meghatározott, a kulturális javak védelmével összefüggő célok
megvalósításának legfontosabb letéteményesei a muzeális intézmények.
(2) A muzeális intézmény
a) a társadalom szolgálatában áll,
b) a közösség számára nyilvános,
c) a közösségekkel, településsel aktív kapcsolatot tart,
d) alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre,
e) a kulturális javakhoz széles körű és egyenlő hozzáférést biztosít.
Az Emlékhely kialakítása a fenti szempontok figyelembe vételével történik.
(3) A muzeális intézmény rendelkezik a szakmai besorolása szerinti követelményszint
biztosításához szükséges tárgyi és személyi (a muzeális intézményben múzeumi
közművelődési szakember, múzeumpedagógus vagy az állandó kiállítás témájának
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megfelelő szakképzettségű muzeológus munkakört létesít, amelyet a muzeális
intézményekben foglalkoztatottak képesítési követelményeire és jogviszonyára irányadó
jogszabályokban meghatározott képesítéssel rendelkező szakember tölt be) feltételekkel,
amely által ellátja az e törvényben meghatározott feladatokat.
Az Emlékhely intézményében múzeumpedagógust terveznek alkalmazni, ezzel biztosítva a
törvényi megfelelést.
(7) A muzeális intézmény szakmai besorolása szerint lehet:
a) közérdekű muzeális kiállítóhely,
b) közérdekű muzeális gyűjtemény,
c) múzeum:
ca) tematikus múzeum,
cb) területi múzeum,
cc) megyei hatókörű városi múzeum,
cd) országos szakmúzeum,
ce) országos múzeum
Az Emlékhely besorolása közérdekű muzeális kiállítóhely lesz.
39. § (1) Muzeális intézményt bármely jogi és természetes személy vagy törvény alapíthat.
A muzeális intézménnyé nyilvánítást – a törvény által alapított muzeális intézmény
kivételével – a miniszter által kiadott működési engedély igazolja.
(2) A működési engedély kiadására irányuló eljárás a fenntartó kérelmére indul meg. Az
eljárásban az ügyfelet költségmentesség illeti meg.
3) Működési engedély akkor adható ki, ha a muzeális intézmény által kezelt javak a kulturális
javak körébe tartoznak és a muzeális intézmény fenntartója biztosítja a folyamatos és
rendeltetésszerű működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket.
(4) A muzeális intézmény fenntartója a (3) bekezdésben meghatározottak érdekében eleget
tesz a muzeális intézmény szakmai besorolásának megfelelő
a) a muzeális intézményt befogadó épület helyiségeire, az elektronikus, mechanikus vagy
élőerővel ellátott védelmére;
b) a kulturális javak kiállításon való folyamatos bemutatására, a látogatói hozzáférésre és
az online, továbbá a közművelődési és múzeumpedagógiai szolgáltatásokra;
c) a kulturális javakhoz való kutatói hozzáférésre;
d) a szakmai munkakörök létesítésére és betöltésére; valamint
e) a kulturális javak nyilvántartásba vételére
vonatkozó előírásoknak.
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Az engedélyezés részleteit a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 376/2017.
(XII. 11.) Korm. rendelet tartalmazza, ezen belül az 1. sz. melléklet az engedélyezési kérelem
adattartalma.
A kérelemhez csatolni kell az Alapító Okiratot és a Küldetésnyilatkozatot (a múzeumok szakmai
tevékenységét megalapozó írott dokumentum, amely az e törvényben meghatározott
feladatok teljesítése érdekében a gyűjtemények, valamint a szakmai és tárgyi infrastruktúra
alapján rögzíti a múzeum belső és külső adottságait, továbbá ennek alapján kijelöli helyi
társadalmi szerepvállalásának stratégiai céljait).
Az Emlékhely fenntartója Csurgó Város Önkormányzata. A fenntartó feladata az Emlékhely
alapító okiratának kiadása, a szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása, a személyi
és infrastrukturális feltételek biztosítása, az intézmény fenntartásával, irányításával
kapcsolatos, jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása, valamint az intézmény
vezetője felett a munkáltatói jogok gyakorlása.
Amennyiben az Emlékhelyet muzeális intézménnyé nyilvánítják, megnyílik a pályázati
lehetőség működési támogatás elnyerésére, amely révén kiszámíthatóbbá válik az
üzemeltetés pénzügyi háttere.

2.2Bevételi terv, árképzés, díjszabás
2.2.1 Ingyenes szolgáltatások
Az Emlékhely a tervek szerint ingyenes belépést biztosít az alábbi esetekben:
❑
❑
❑
❑
❑

pedagógusoknak,
70 éven felülieknek,
csurgói diákoknak,
fogyatékkal élő személyeknek egy fő kísérővel,
20 fő belépése esetén 1 fő kísérőnek.

2.2.2 Szolgáltatások – a marketing koncepcióban meghatározott minden
szolgáltatásra vonatkozó díjszabás
Az árképzési stratégia meghatározásánál több tényezőt vettünk figyelembe. Tisztában kellett
lennünk az Emlékhely piaci helyzetével és betöltött szerepével: interaktív irodalmi
kikapcsolódási alternatíva a szabadidő értelmes eltöltésére. Meg kellett vizsgálnunk a
versenytársak árazási szokásait és összehasonlítottuk a kínált szolgáltatások minőségét,
mennyiségét is.
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Az alábbi táblázatban bemutatjuk az Emlékhelyhez hasonló intézmények 2018-ban érvényes
(áfás) árait.
9. táblázat: Az Emlékhelyhez hasonló intézmények 2018-ban érvényes (áfás) árai
Szabó Magda
Jókai
József Attila Jókai Mór Kisfaludy Sándor Nádasdy Ferenc
Emlékház
Emlékszoba
Emlékhely
Emlékház
Emlékház
Múzeum
Debrecen
Budapest
Budapest Balatonfüred
Sümeg
Sárvár
Felnőtt
500 Ft
500 Ft
800 Ft
1 600 Ft
500 Ft
1 600 Ft
Diák és nyugdíjas
400 Ft
250 Ft
400 Ft
800 Ft
300 Ft
800 Ft
Családi (2 felnőtt és 1 gyermek)
1 500 Ft
Családi (2 felnőtt és 2 gyerek)
3 000 Ft
Tárlatvezetés (fő)
1 000 Ft
2 000 Ft
Múzeumpedagógia foglalkozás (fő)
500 Ft
Múzeumpedagógia foglalkozás
600 Ft
(amely tartalmazza a diákbelépőt)
Pedagógusok
ingyenes
ingyenes
Helyi lakos
800 Ft
ingyenes
Csoportos jegy (10 főtől)
600 Ft
Balaton Best teljes árú
1 120 Ft
Balaton Best kedvezményes
560 Ft
Ferencvárosi diákok
ingyenes
70 éven felüliek
ingyenes
ingyenes
Jegytípusok

Tekintettel voltunk a keresleti oldal árérzékenységére, illetve a kialakult fogyasztói szokásra is,
amely már-már elvárás a célcsoportjainknál: a kedvezmények kínálatára. Fontos szempont
továbbá az egyén döntési lehetőségét nyitva hagyni, és választható programokat – ezzel
együtt jegykombinációt – kínálni.
A hasonló profilú intézmények közül a József Attila Emlékhely (1093 Budapest, Gát utca 3.)
árait tekintjük leginkább irányadónak, ezért a Csokonai Emlékhely belépőjegyeinek árait
hozzájuk igazítottuk.
A fentiek alapján az alábbi jegytípusokat és (bruttó) jegyárakat javasoljuk bevezetni. Az alábbi
jegyek megvásárlásával a látogatók igénybe vehetik a Történelmi Park szolgáltatásait is.
10. táblázat: Javasolt jegytípusok és áraik (2020-2024)
Megnevezés

Mértékegység

2020

2021

2022

2023

2024

Felnőtt jegy

Ft/jegy

800

850

900

950

1 000

Gyermek, diák és nyugdíjas jegy

Ft/jegy

400

425

450

475

500

Ft/jegy

1 800

1 900

2 000

2 100

2 200

Ft/jegy

2 100

2 200

2 400

2 500

2 600

Ft/fő/jegy

680

720

770

810

850

Ft/fő/jegy

340

360

380

400

430

Családi jegy (2 felnőtt és 1
gyermek)
Családi jegy (2 felnőtt és 2
gyermek)
Csoportos jegy felnőtt (min. 15 fő
/ csoport)
Csoportos jegy gyermek, diák és
nyugdíjas látogatók (min. 15 fő /
csoport)
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Megnevezés
Múzeumpedagógia (amely
tartalmazza a diákbelépőt)

Mértékegység

2020

2021

2022

2023

2024

600

650

700

750

800

Ft/fő/jegy

A látogatószámokat bemutató táblázatból jó látszik, hogy 7 jegytípus alkalmazása alapvető
fontosságú a célcsoport szempontjából, hiszen felnőttek érkeznek gyerekekkel, családok
eltérő számú gyermekkel, lehetnek nyugdíjas kísérők és ők jöhetnek csoportosan vagy
egyénileg is. Fontos kialakítani egy olyan jegytípust is, amellyel a Történelmi Park is
látogatható. A „csomagárak” kialakításakor további fontos szempont, hogy az árak legyenek
elérhetőek/megfizethetőek, összhangban a csomag által nyújtott élménnyel, de egyben
tükrözzék a minőséget is.
A jegyek kialakításánál az alábbi technikát alkalmaztuk:
❑ a családi jegyáraknál 12% kedvezményt terveztünk a ténylegesen megvásárolható
jegyek és a kombinált között
❑ a csoportos jegyáraknál 15% kedvezményt terveztünk
További javasolt kedvezmények:
❑ Csurgó kártyához kapcsolódóan 50%-os kedvezmény
❑ egyes kedvezménykártyák elfogadása
❑ együttműködő partnerek számára kedvezményes jegy biztosítása (10%)

2.2.3 Támogatások (helyi, kormányzati stb.)
A Történelmi Park és az Emlékhely Üzemeltetője a működési bevételek mellett önkormányzati
támogatás igénybe vételével tudja fedezni a felmerülő költségeket. Az Emlékhely
üzemeltetése során jelentkező többletbevételek várhatóan fedezik a felmerülő
többletköltségeket, azonban az eddigiekben igénybe vett önkormányzati támogatásra
továbbra is szükség lesz, de ezen felül további forrásigény várhatóan nem merül fel.
Az Emlékhely jövőbeli szakmai fejlesztése pályázati konstrukciók igénybe vételével valósulhat
meg. Ilyen lehetőség például a Kubinyi Ágoston program, amely muzeális intézmények
számára nyújt a központi költségvetésből pályázati forrást az önkormányzati fenntartású
muzeális intézmények szakmai támogatása érdekében.
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2.3Értékesítési terv
2.3.1 Helyszíni látogatások
Az Emlékhely a tervek szerint 2019 decemberében nyílik meg a nagyközönség számára. A
nyitvatartási rend követi a településen működő létesítmények struktúráját, emellett
illeszkedik a tervezett célokhoz is, amely jelen esetben kettős, hiszen a Történelmi Park és
annak részeként a Csokonai Emlékhely ugyanúgy számít a hétvégi látogatókra, mint a
hétköznapi iskolás csoportokra. A tervezett időszak figyelembe veszi a versenytársak nyitva
tartását is. A nyitva tartás ezen felül két időszakkal tervez, egy főszezoni és egy főszezonon
kívüli időszakkal. A nyitva tartás megtervezése során figyelemmel voltunk a megfelelő
humánerőforrás-szükséglet költséghatékony tervezhetőségére is. Ezen szempontok
figyelembe vételével az alábbi nyitva tartást javasoljuk:
11. táblázat: Az Emlékhely javasolt nyitva tartása
Időszak
Főszezon (április 01. – október 30.)
Főszezonon kívül (november 1. – március 31.)

H-P
10-18
10-16

Sz-V
10-17
-

Szünnap
H
H, K

Megfontolandó költségcsökkentő tényező lehet, ha a nyitva tartás szezonon kívüli
időszakában nem csak hétfőn és kedden, hanem akár a szerdai napon is zárva tart a
létesítmény. A pénzügyi tervezést azonban a fenti javaslatot figyelembe véve készítettük el.
A fentiek alapján nagyságrendileg 240 nap nyitvatartási idővel számolunk. Az első évben 1600
látogatóval számolunk, amelyben egyaránt szerepelnek egyéni látogatók és csoportok is. A
nyári időszakban az egyéni látogatók, családok száma jelentősebb, az iskolai időszakban pedig
az osztálykirándulásokon résztvevők és az iskolai csoportok adják a fogalom jelentős részét.
Osztálykirándulások szempontjából kiemelt időszak a május-június, valamint a szeptemberoktóber hónapok. A hasonló szolgáltatást nyújtó attrakciók adataiból kiindulva a látogatók
megoszlását tekintve 55%-ban iskolás csoportokra és diákokra, 20%-ban családosokra és a
fennmaradó 25%-ban felnőtt és nyugdíjas látogatókra számítunk.
A tapasztalatok alapján a létesítmény újdonsága miatt a második és harmadik évben
jelentősebb növekedésre (évi 8–10%) számíthatunk. Annak érdekében, hogy ez valóban
elérhető legyen egy folyamatos marketing munka és megfelelő szolgáltatás, valamint
tartalommenedzsment szükséges. A későbbi években további lassabb ütemű növekedés
várható, azonban a meglévő kapacitások alapján az éves maximum látogatószám, melyet az
épület fogadni képes nagyjából 2000 főt jelenthet. Ez azt jelenti, hogy a meglévő maximális
kapacitás naponta kétszer cserélődik, amelyet a feltételezett tartózkodási időből kalkuláltunk.
A jelenleg ismert tartalmi tervek alapján a kiállítótérben a tartózkodási időt 45 percre
tervezzük.
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A fenti maximális látogatószám a Történelmi Park, mint meglévő vonzerő bevonásával
változhat, hiszen annak látogatásával a tartózkodási idő tovább növekszik, a befogadó
kapacitás jelentősen emelkedik és a jegyet váltók egy része nem az épületben tartózkodik.
A látogatószám alakulását a kereslet-kínálat elemzés alapján, a célcsoportokat figyelembe
véve az alábbiak szerint tervezzük:
12. táblázat: Tervezett látogatószám jegytípusonként 2020–2024. években
Jegytípusok

2020

2021

2022

2023

2024

Felnőtt

240

255

270

285

300

Gyermek, diák, nyugdíjas

240

255

270

285

300

Családi jegy (2 felnőtt és 1 gyermek)

160

170

180

190

200

Családi jegy (2 felnőtt és 2 gyermek)

224

238

252

266

280

16

17

18

19

20

Csoportos jegy gyermek, diák és nyugdíjas

480

510

540

570

600

Múzeumpedagógia

240

255

270

285

300

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000

Csoportos jegy felnőtt

Összesen

A szezonon kívüli időszakban ugyan rövidebb nyitvatartási idővel számolunk azonban az
állandó alkalmazottak számát nem szabad csökkenteni, hiszen ők adják a stabil alapot a
megfelelő működéshez. Az esetlegesen felszabaduló humánkapacitást ebben az időszakban a
következő főszezon programjainak kidolgozására, értékesítésére és új kapcsolatok
kialakítására kell fordítani. Emellett meg kell említeni, hogy a beindítási időszakban adódó
feladatok jóval nagyobb számban jelentkeznek, mint a későbbi években.

2.3.2 Szervezett csoportok
Az Emlékhely számára többletforgalmat jelent az iskoláknak kiajánlható egynapos
osztálykirándulás csomag, amelyben a múzeumpedagógiai foglalkozást is tartalmazó
belépőjegyen túl egyéb szolgáltatások is szerepelnek, mint például a Történelmi Park
megtekintése, majd menüebéd, továbbá emlékbe egy kisebb ajándéktárgy, amely marketing
eszközként a gyermekek családjainak egyéni kirándulási motivációját is befolyásolhatja.
Hasonló program kidolgozható nyugdíjascsoportok részére is, akik szintén fontos célcsoportja
az Emlékhelynek.
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2.3.3 Kereszt-értékesítési lehetőségek más szolgáltatókkal
Az Emlékhely számára adódik a lehetőség, hogy az azonos helyszínen lévő Történelmi Parkkal
közös jegyrendszert alakítsanak ki, így a látogatók mindkét attrakciót kedvezményes áron meg
tudják tekinteni.
További együttműködési lehetőséget jelent a csurgói és környékbeli turisztikai és
vendéglátással foglalkozó vállalkozásokkal való együttműködés, további programlehetőségek,
étkezés és szállás biztosításával.

2.4 Költségterv
A Történelmi Park és annak részeként a Csokonai Emlékhely költségtervének kidolgozása
során az Üzemeltető jelenlegi működési költségeit és bevételeit vettük alapul.
A projekt helyszínéül szolgáló északi és keleti épület alapterülete 511 m2 + 560 m2 = 1071 m2,
amelyből azonban a projekthez nem kapcsolódik a szálláshely a maga 370 m2 alapterületével,
így összesen 701 m2 alapterületű helyiségekről beszélhetünk.
A 2018. évi forgalmi adatok szerint a két épület bevétele (a szálláshely bevételét nem
számítva) 2275 ezer Ft volt.
A 2018. évi működési költségek arányosítással megállapított költsége 15 533 ezer Ft volt.
A fentiek alapján a saját bevétellel nem fedezett költségek (15 533 ezer Ft – 2275 ezer Ft =
13 258 ezer Ft) fedezetét a fenntartó Csurgó Város Önkormányzata biztosította az Üzemeltető
részére.
A továbbiakban részletesen bemutatjuk, hogy az Emlékhely kialakításával a jelenlegi
bevételekhez és költségekhez képest milyen mértékű növekedés várható a projekt révén.

2.4.1 A bevételek kiszámítása
A fentiek alapján 2020-ban, a működés első évében nettó 1074 ezer Ft jegyár bevétellel,
valamint 2000 ezer Ft bérbeadásból, fizetős rendezvényekből származó bevétellel számolunk,
a későbbi években ezek növekedése a tervezett látogatói számok növekedéséhez, valamint a
jegyár növekedéséhez igazodik.
A 2020–2024. évekre tervezett nettó árbevételt az alábbi táblázatban mutatjuk be.
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13. táblázat: A Történelmi Park és annak részeként a Csokonai Emlékhely tervezett nettó
árbevétele a 2020–2024. évekre
Bevételek éves alakulása (nettó Ft)
Csokonai Emlékhely bevételei (kombinált)
Felnőtt jegy emlékhely
Gyermek, diák és nyugdíjas jegy emlékhely
Családi jegy (2 felnőtt és 1 gyermek) csak
emlékhely
Családi jegy (2 felnőtt és 2 gyermek) csak
emlékhely
Csoportos jegy felnőtt csak emlékhely
Csoportos jegy gyermek, diák és nyugdíjas
látogatók csak emlékhely
Múzeumpedagógia
Történelmi Park bevételei (Emlékhely nélkül)
Bérbeadás, fizetős rendezvények
Összesen

Bevételek éves alakulása (nettó Ft)
Csokonai Emlékhely bevételei (kombinált)
Felnőtt jegy emlékhely
Gyermek, diák és nyugdíjas jegy emlékhely
Családi jegy (2 felnőtt és 1 gyermek) csak
emlékhely
Családi jegy (2 felnőtt és 2 gyermek) csak
emlékhely
Csoportos jegy felnőtt csak emlékhely
Csoportos jegy gyermek, diák és nyugdíjas
látogatók csak emlékhely
Múzeumpedagógia
Történelmi Park bevételei (Emlékhely nélkül)
Bérbeadás, fizetős rendezvények
Összesen

2020
Mennyiségi
Egységár Mennyiség Bevétel
egység
Ft/jegy
Ft/jegy
Ft/jegy
Ft/jegy
Ft/fő/jegy
Ft/fő/jegy
Ft/fő/jegy

630 Ft
315 Ft

240
240

151 200 Ft
75 600 Ft

1 417 Ft

160

226 720 Ft

1 654 Ft

224

370 496 Ft

535 Ft

16

8 560 Ft

268 Ft

480

128 640 Ft

472 Ft

240

113 280 Ft

2 000 000 Ft
1 600 3 074 496 Ft
2021
Mennyiségi
Egységár Mennyiség Bevétel
egység
Ft/jegy
Ft/jegy
Ft/jegy
Ft/jegy
Ft/fő/jegy
Ft/fő/jegy
Ft/fő/jegy

669 Ft
335 Ft

255
255

170 595 Ft
85 425 Ft

1 496 Ft

170

254 320 Ft

1 732 Ft

238

412 216 Ft

567 Ft

17

9 639 Ft

283 Ft

510

144 330 Ft

512 Ft

255

130 560 Ft

2 100 000 Ft
1 700 3 307 085 Ft
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2022
Bevételek éves alakulása (nettó Ft)
Csokonai Emlékhely bevételei (kombinált)
Felnőtt jegy emlékhely
Gyermek, diák és nyugdíjas jegy emlékhely
Családi jegy (2 felnőtt és 1 gyermek) csak
emlékhely
Családi jegy (2 felnőtt és 2 gyermek) csak
emlékhely
Csoportos jegy felnőtt csak emlékhely
Csoportos jegy gyermek, diák és nyugdíjas
látogatók csak emlékhely
Múzeumpedagógia
Történelmi Park bevételei (Emlékhely nélkül)
Bérbeadás, fizetős rendezvények
Összesen

Mennyiségi
Egységár
egység
Ft/jegy
Ft/jegy
Ft/jegy
Ft/jegy
Ft/fő/jegy
Ft/fő/jegy
Ft/fő/jegy

Mennyiség Bevétel

709 Ft
354 Ft

270
270

191 430 Ft
95 580 Ft

1 575 Ft

180

283 500 Ft

1 890 Ft

252

476 280 Ft

606 Ft

18

10 908 Ft

299 Ft

540

161 460 Ft

551 Ft

270

148 770 Ft

2 205 000 Ft
1 800 3 572 928 Ft
2023

Bevételek éves alakulása (nettó Ft)
Csokonai Emlékhely bevételei (kombinált)
Felnőtt jegy emlékhely
Gyermek, diák és nyugdíjas jegy emlékhely
Családi jegy (2 felnőtt és 1 gyermek) csak
emlékhely
Családi jegy (2 felnőtt és 2 gyermek) csak
emlékhely
Csoportos jegy felnőtt csak emlékhely
Csoportos jegy gyermek, diák és nyugdíjas
látogatók csak emlékhely
Múzeumpedagógia
Történelmi Park bevételei (Emlékhely nélkül)
Bérbeadás, fizetős rendezvények
Összesen

Mennyiségi
egység
Egységár

Mennyiség

Bevétel

Ft/jegy
Ft/jegy

748 Ft
374 Ft

285
285

213 180 Ft
106 590 Ft

Ft/jegy

1 654 Ft

190

314 260 Ft

Ft/jegy
Ft/fő/jegy

1 969 Ft
638 Ft

266
19

523 754 Ft
12 122 Ft

Ft/fő/jegy
Ft/fő/jegy

315 Ft
591 Ft

570
285

179 550 Ft
168 435 Ft

2 315 250 Ft
1 900 3 833 141 Ft
2024

Bevételek éves alakulása (nettó Ft)
Csokonai Emlékhely bevételei (kombinált)
Felnőtt jegy emlékhely
Gyermek, diák és nyugdíjas jegy emlékhely
Családi jegy (2 felnőtt és 1 gyermek) csak
emlékhely
Családi jegy (2 felnőtt és 2 gyermek) csak
emlékhely
Csoportos jegy felnőtt csak emlékhely
Csoportos jegy gyermek, diák és nyugdíjas
látogatók csak emlékhely
Múzeumpedagógia
Történelmi Park bevételei (Emlékhely nélkül)
Bérbeadás, fizetős rendezvények
Összesen

Mennyiségi
egység
Egységár

Mennyiség

Bevétel

Ft/jegy
Ft/jegy

787 Ft
394 Ft

300
300

236 100 Ft
118 200 Ft

Ft/jegy

1 732 Ft

200

346 400 Ft

Ft/jegy
Ft/fő/jegy

2 047 Ft
669 Ft

280
20

573 160 Ft
13 380 Ft

Ft/fő/jegy
Ft/fő/jegy

339 Ft
630 Ft

600
300

203 400 Ft
189 000 Ft

2 431 013 Ft
2 000 4 110 653 Ft
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2.4.2 A működési költségek kiszámítása
A Történelmi Park és annak részeként a Csokonai Emlékhely üzemeltetési költségei a rezsi
díjakból, a humánerőforrásra fordított bérekből és járulékaiból, a kísérletekhez és az
ajándékbolthoz szükséges anyagköltségekből, egyéb a működésihez szükséges szolgáltatási
költségekből állnak össze.
Üzemeltetési költségek
A közüzemi költségek számításánál más, hasonló méretű létesítmények tapasztalatait,
valamint a tervezési dokumentációt vettük alapul. A számítások alapja a két érintett épület
(Északi és Keleti) becsült fogyasztása volt, amiből arányosítással határoztuk meg a projekt
helyszínéül szolgáló helyiségekre (kb. 701 m2) jutó fogyasztást. A közüzemi díjak (vízelektromos áram-fűtés) első évre tervezett összege mintegy nettó 75 ezer Ft/hó. A havonta
rendszeresen felmerülő állandó költségek között a takarítás szintén arányosítással
meghatározott költsége havonta 25 ezer Ft-ot terveztünk. További fix költség a távfelügyelet,
melynek arányos mértéke nettó 15 ezer Ft/hó. A szükséges távközlési (internet és telefon)
díjra nettó 30 ezer Ft/hó-t terveztünk.
Személyi jellegű ráfordítások
A projekt fenntartása, üzemeltetése a Történelmi Park jelenlegi személyi apparátusával
biztosítható, ezért a Csokonai életműkiállításhoz nem feltétlenül szükséges újabb kollégák
felvétele. Induláskor a tervek szerint nem muzeális intézmény formában fog működni az
Emlékhely, ezért minisztériumi működési engedély kiadására nem lesz szükség. Abban az
esetben, ha a jővőben muzeális intézményként kívánják működtetni a kiállítást,
múzeumpedagógus alkalmazása szükséges. Tekintettel arra, hogy a jelenlegi tervek szerint az
elkövetkező néhány évben ez várhatóan nem fog megvalósulni, a személyi költségek
növekedésével nem számoltunk, hanem a 2018. évi tényadatokból indultunk ki.
Anyagköltségek
Anyagköltségek havi nettó költsége az első évben 72 ezer Ft, ami a nyomtatvány, irodaszer és
egyéb anyagköltséget fedezi.
Igénybe vett szolgáltatások
Az állandó költségek szintjét növelik az egyéb igénybe vett szolgáltatások, mint jogi költségek,
könyvelés, vagyonbiztosítás, valamint a marketing költségek. A marketingköltség nettó 40
ezer Ft havi átlaggal került betervezésre, amely a jelenlegi reklámfelületek árait figyelembe
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véve minimális keretet biztosítanak a promócióra. A további igénybe vett szolgáltatások havi
nettó költsége 67 ezer Ft.
Karbantartási költségek
A karbantartás költségeire havi nettó 15 ezer Ft-ot terveztünk. Ezen a soron a egyéb épület
karbantartás (tűzvédelem, szellőzőrendszer, érintésvédelem) és az IT eszközök karbantartás
költségeit terveztük.
Az alábbi táblázatban bemutatjuk, hogy a 2020–2024. években milyen mértékű éves
áremelkedéssel kalkuláltunk.

14. táblázat: Költségek tervezett növekedése 2020–2024. években
Megnevezés
Rezsiköltségek növekedése
évente
Egyéb állandó költségek
növekedése
Anyagköltségek,
szolgáltatások, karbantartás
költségeinek növekedése
évente

Mérték

2020

2021

2022

2023

2024

4%

0

1,04

1,04

1,04

1,04

6%

0

1,06

1,06

1,06

1,06

5%

0

1,05

1,05

1,05

1,05

Költségterv
Az alábbi táblázatban bemutatjuk a Történelmi Park és annak részeként a Csokonai Emlékhely
(ide nem értve a zarándokszállást) költségtervét 2020-2024. évekre vonatkozóan.
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15. táblázat: Az Emlékhely tervezett működési költségei a 2020–2024. évekre
Költségek éves alakulása (nettó Ft)
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK
Rezsi költségek
villany
fűtés
víz és csatorna díj
Egyéb állandó költségek
takarítás
őrzés, távfelügyelet
internet
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
bérköltség
munkáltatói járulékok
ANYAGKÖLTSÉGEK
nyomtatvány, irodaszer
egyéb anyagköltségek
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK
reklám, marketing
jogi tanácsadás
vagyonbiztosítás
egyéb igénybevett szolgáltatások
KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK
egyéb épület karbantartás (tűzvédelem,
szellőzőrendszer, érintésvédelem)
IT eszközök karbantartása

Összesen

M.e.

Egységár

2020
Mennyiség

Költség
1 740 000 Ft
900 000 Ft
252 000 Ft
540 000 Ft
108 000 Ft
840 000 Ft
300 000 Ft
180 000 Ft
360 000 Ft
15 162 980 Ft
12 742 000 Ft
2 420 980 Ft
865 639 Ft
120 000 Ft
745 639 Ft
924 000 Ft
0 Ft
60 000 Ft
60 000 Ft
804 000 Ft
0 Ft

Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó

21 000 Ft
45 000 Ft
9 000 Ft

12
12
12

Ft/hó
Ft/hó

25 000 Ft
15 000 Ft
30 000 Ft

12
12
12

Ft/hó 1 061 833 Ft
Ft/hó 201 748 Ft

12
12

Ft/hó
Ft/hó

10 000 Ft
62 137 Ft

12
12

Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó

0 Ft
5 000 Ft
5 000 Ft
67 000 Ft

0
12
12
12

Ft/hó

15 000 Ft

0

0 Ft

Ft/hó

5 000 Ft

0

0 Ft

18 692 619 Ft
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Költségek éves alakulása (nettó Ft)
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK
Rezsi költségek
villany
fűtés
víz és csatorna díj
Egyéb állandó költségek
takarítás
őrzés, távfelügyelet
internet
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
bérköltség
munkáltatói járulékok
ANYAGKÖLTSÉGEK
nyomtatvány, irodaszer
egyéb anyagköltségek
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK
reklám, marketing
jogi tanácsadás
vagyonbiztosítás
egyéb igénybevett szolgáltatások
KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK
egyéb épület karbantartás (tűzvédelem,
szellőzőrendszer, érintésvédelem)
IT eszközök karbantartása

Összesen

M.e.

Egységár

2021
Mennyiség

Költség
1 826 400 Ft
936 000 Ft
262 080 Ft
561 600 Ft
112 320 Ft
890 400 Ft
318 000 Ft
190 800 Ft
381 600 Ft
16 224 389 Ft
13 633 940 Ft
2 590 449 Ft
908 921 Ft
126 000 Ft
782 921 Ft
876 600 Ft
360 000 Ft
31 500 Ft
63 000 Ft
422 100 Ft
126 000 Ft

Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó

21 840 Ft
46 800 Ft
9 360 Ft

12
12
12

Ft/hó
Ft/hó

26 500 Ft
15 900 Ft
31 800 Ft

12
12
12

Ft/hó 1 136 162 Ft
Ft/hó
215 871 Ft

12
12

Ft/hó
Ft/hó

10 500 Ft
65 243 Ft

12
12

Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó

30 000 Ft
5 250 Ft
5 250 Ft
70 350 Ft

12
6
12
6

Ft/hó

15 750 Ft

6

94 500 Ft

Ft/hó

5 250 Ft

6

31 500 Ft

19 962 310 Ft
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Költségek éves alakulása (nettó Ft)
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK
Rezsi költségek
villany
fűtés
víz és csatorna díj
Egyéb állandó költségek
takarítás
őrzés, távfelügyelet
internet
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
bérköltség
munkáltatói járulékok
ANYAGKÖLTSÉGEK
nyomtatvány, irodaszer
egyéb anyagköltségek
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK
reklám, marketing
jogi tanácsadás
vagyonbiztosítás
egyéb igénybevett szolgáltatások
KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK
egyéb épület karbantartás (tűzvédelem,
szellőzőrendszer, érintésvédelem)
IT eszközök karbantartása

Összesen

M.e.

Egységár

2022
Mennyiség

Költség
1 917 264 Ft
973 440 Ft
272 563 Ft
584 064 Ft
116 813 Ft
943 824 Ft
337 080 Ft
202 248 Ft
404 496 Ft
17 360 096 Ft
14 588 316 Ft
2 771 780 Ft
954 367 Ft
132 300 Ft
822 067 Ft
1 396 710 Ft
378 000 Ft
66 150 Ft
66 150 Ft
886 410 Ft
264 600 Ft

Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó

22 714 Ft
48 672 Ft
9 734 Ft

12
12
12

Ft/hó
Ft/hó

28 090 Ft
16 854 Ft
33 708 Ft

12
12
12

Ft/hó
Ft/hó

1 215 693 Ft
230 982 Ft

12
12

Ft/hó
Ft/hó

11 025 Ft
68 506 Ft

12
12

Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó

31 500 Ft
5 513 Ft
5 513 Ft
73 868 Ft

12
12
12
12

Ft/hó

16 538 Ft

12

198 450 Ft

Ft/hó

5 513 Ft

12

66 150 Ft

21 893 037 Ft
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Költségek éves alakulása (nettó Ft)
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK
Rezsi költségek
villany
fűtés
víz és csatorna díj
Egyéb állandó költségek
takarítás
őrzés, távfelügyelet
internet
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
bérköltség
munkáltatói járulékok
ANYAGKÖLTSÉGEK
nyomtatvány, irodaszer
egyéb anyagköltségek
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK
reklám, marketing
jogi tanácsadás
vagyonbiztosítás
egyéb igénybevett szolgáltatások
KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK
egyéb épület karbantartás (tűzvédelem,
szellőzőrendszer, érintésvédelem)
IT eszközök karbantartása

Összesen

M.e.

Egységár

2023
Mennyiség

Költség
1 996 651 Ft
1 012 378 Ft
283 466 Ft
607 427 Ft
121 485 Ft
984 274 Ft
357 305 Ft
214 383 Ft
412 586 Ft
18 575 303 Ft
15 609 498 Ft
2 965 805 Ft
1 012 952 Ft
141 561 Ft
871 391 Ft
1 466 546 Ft
396 900 Ft
69 458 Ft
69 458 Ft
930 731 Ft
280 476 Ft

Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó

23 622 Ft
50 619 Ft
10 124 Ft

12
12
12

Ft/hó
Ft/hó

29 775 Ft
17 865 Ft
34 382 Ft

12
12
12

Ft/hó
Ft/hó

1 300 791 Ft
247 150 Ft

12
12

Ft/hó
Ft/hó

11 797 Ft
72 616 Ft

12
12

Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó

33 075 Ft
5 788 Ft
5 788 Ft
77 561 Ft

12
12
12
12

Ft/hó

17 530 Ft

12

210 357 Ft

Ft/hó

5 843 Ft

12

70 119 Ft

23 331 928 Ft
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Költségek éves alakulása (nettó Ft)
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK
Rezsi költségek
villany
fűtés
víz és csatorna díj
Egyéb állandó költségek
takarítás
őrzés, távfelügyelet
internet
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
bérköltség
munkáltatói járulékok
ANYAGKÖLTSÉGEK
nyomtatvány, irodaszer
egyéb anyagköltségek
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK
reklám, marketing
jogi tanácsadás
vagyonbiztosítás
egyéb igénybevett szolgáltatások
KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK
egyéb épület karbantartás (tűzvédelem,
szellőzőrendszer, érintésvédelem)
IT eszközök karbantartása

M.e.

Egységár

2024
Mennyiség

Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó

24 567 Ft
52 644 Ft
10 529 Ft

12
12
12

Ft/hó
Ft/hó

31 562 Ft
18 937 Ft
35 070 Ft

12
12
12

Ft/hó
Ft/hó

1 391 847 Ft
264 451 Ft

12
12

Ft/hó
Ft/hó

12 623 Ft
76 973 Ft

12
12

Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó
Ft/hó

40 000 Ft
6 078 Ft
6 078 Ft
81 439 Ft

12
12
12
12

Ft/hó

18 582 Ft

12

Ft/hó

6 194 Ft

12

Összesen

Költség
2 079 699 Ft
1 052 873 Ft
294 804 Ft
631 724 Ft
126 345 Ft
1 026 827 Ft
378 743 Ft
227 246 Ft
420 838 Ft
19 875 574 Ft
16 702 163 Ft
3 173 411 Ft
1 075 145 Ft
151 470 Ft
923 675 Ft
1 603 128 Ft
480 000 Ft
72 930 Ft
72 930 Ft
977 267 Ft
297 305 Ft
222 978 Ft
74 326 Ft

24 930 850 Ft

2.4.3 Eredmény meghatározása, cash flow elemzés
Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a Történelmi Park és annak részeként a Csokonai
Emlékhely (ide nem értve a zarándokszállást) működésével kapcsolatos, a projekt révén
jelentkező többletbevételeket és többletköltségeket, valamint a várható eredményt 2020–
2024. évekre vonatkozóan. A Csokonai Emlékhely bevételei soron a Történelmi Parki
megtekintésére is érvényes belépőjegyekből származó tervezett díjbevételt tüntettük fel. A
Történelmi Park bevételei (Emlékhely nélkül) soron a helyiségek bérbeadásából, valamint a
rendezvényekből származó bevételeket mutattuk ki. Mivel várhatóan 2019 decemberében
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nyílik meg a Csokonai Emlékhely, a kalkulációkat a 2020. évtől indítottuk. A számítások során
2020-tól évente átlagosan 1800 fizető látogatóval számoltunk.
16. táblázat: Üzleti terv 2020–2024. évekre vonatkozóan
Bevételek éves alakulása (nettó Ft)
Csokonai Emlékhely bevételei (kombinált)
Történelmi Park bevételei (Emlékhely nélkül)

2020
1 074 496 Ft
2 000 000 Ft

Bevételek összesen

3 074 496 Ft

Költségek éves alakulása (nettó Ft)
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
ANYAGKÖLTSÉGEK
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK
KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK

2020
1 740 000 Ft
15 162 980 Ft
865 639 Ft
924 000 Ft
0 Ft

Költségek összesen

18 692 619 Ft

Eredményterv

2020

Működési eredmény
Fenntartói (önkormányzati) támogatás
Kumulált eredmény

-15 618 123 Ft
15 618 123 Ft
0 Ft

Bevételek éves alakulása (nettó Ft)
Csokonai Emlékhely bevételei (kombinált)
Történelmi Park bevételei (Emlékhely nélkül)

2021
1 207 085 Ft
2 100 000 Ft

Bevételek összesen

3 307 085 Ft

Költségek éves alakulása (nettó Ft)
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
ANYAGKÖLTSÉGEK
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK
KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK

2021
1 826 400 Ft
16 224 389 Ft
908 921 Ft
876 600 Ft
126 000 Ft

Költségek összesen

19 962 310 Ft

Eredményterv

2021

Működési eredmény
Fenntartói (önkormányzati) támogatás
Kumulált eredmény

-16 655 225 Ft
16 655 225 Ft
0 Ft
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Bevételek éves alakulása (nettó Ft)
Csokonai Emlékhely bevételei (kombinált)
Történelmi Park bevételei (Emlékhely nélkül)

2022
1 367 928 Ft
2 205 000 Ft

Bevételek összesen

3 572 928 Ft

Költségek éves alakulása (nettó Ft)
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
ANYAGKÖLTSÉGEK
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK
KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK

2022
1 917 264 Ft
17 360 096 Ft
954 367 Ft
1 396 710 Ft
264 600 Ft

Költségek összesen

21 893 037 Ft

Eredményterv

2022

Működési eredmény
Fenntartói (önkormányzati) támogatás
Kumulált eredmény

-18 320 109 Ft
18 320 109 Ft
0 Ft

Bevételek éves alakulása (nettó Ft)
Csokonai Emlékhely bevételei (kombinált)
Történelmi Park bevételei (Emlékhely nélkül)

2023
1 517 891 Ft
2 315 250 Ft

Bevételek összesen

3 833 141 Ft

Költségek éves alakulása (nettó Ft)
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
ANYAGKÖLTSÉGEK
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK
KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK

2023
1 996 651 Ft
18 575 303 Ft
1 012 952 Ft
1 466 546 Ft
280 476 Ft

Költségek összesen

23 331 928 Ft

Eredményterv

2023

Működési eredmény
Fenntartói (önkormányzati) támogatás
Kumulált eredmény

-19 498 787 Ft
19 498 787 Ft
0 Ft
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Bevételek éves alakulása (nettó Ft)
Csokonai Emlékhely bevételei (kombinált)
Történelmi Park bevételei (Emlékhely nélkül)

2024
1 679 640 Ft
2 431 013 Ft

Bevételek összesen

4 110 653 Ft

Költségek éves alakulása (nettó Ft)
ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK
ANYAGKÖLTSÉGEK
IGÉNYBEVETT SZOLGÁLTATÁSOK
KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEK

2024
2 079 699 Ft
19 875 574 Ft
1 075 145 Ft
1 603 128 Ft
297 305 Ft

Költségek összesen

24 930 850 Ft

Eredményterv

2024

Működési eredmény
Fenntartói (önkormányzati) támogatás
Kumulált eredmény

-20 820 198 Ft
20 820 198 Ft
0 Ft

Az Üzemeltető a jelenlegi gazdálkodási keretek között fenntarthatóan biztosítani tudja a
Történelmi Park és az Emlékhely üzemeltetését. Az eddigiekben igénybe vett önkormányzati
támogatásra továbbra is szükség lesz, de ezen felül további forrásigény valószínűsíthetően
nem merül fel.
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3. Mellékletek
3.1A Történelmi Park 2018. évi programjai
Dátum
2018.01.15
2018.02.03
2018.02.07
2018.02.10
2018.02.15
2018.02.21
2018.02.24
2018.03.07
2018.03.09
2018.03.19
2018.04.04
2018.04.06
2018.05.01
2018.05.10
2018.05.20
2018.06.07
2018.06.12
2018.06.10
2018.06.24
2018.07.10
2018.07.022018.07.06
2018.07.092018.07.13
2018.07.21
2018.07.24
2018.08.20
2018.08.23
2018.08.25
2018.08.11
2018.09.26

Esemény
Január
12 hónap-12 alkotó (Hirka Monika kiállítása)
Február
Farsangi játszóház és maskarázás
12 hónap-12 alkotó (Gáncsos Ildikó)
Fánkfesztivál: a nagykanizsai fánkfesztiválon vesz részt a Történelmi Park
csapata
Zarándokúton III.: Szűcs Imre atya szentföldi útjáról
Dr. Kozma Magdolna előadása az akupunktúráról
Disznóvágás, ahogy eleink csinálták
Március
12 hónap-12 alkotó (Nagy János)
Hadik Magda gyűjteményes kiállítása a nagyteremben
Világjárók I. (Haraszti Rajmund)
Április
Világjárók (Viola Ernő előadása)
12 hónap-12 alkotó (Somogyi Zsuzsa)
Május
Majális
12 hónap-12 alkotó (Légrádi Márta)
Pünkösdi vásár
Június
Városi pedagógusnap
12 hónap-12 alkotó (Tihanyi Árpádné)
Házashétvége
Szent Iván éj
Július
12 hónap-12 alkotó (Witt Kati)
Történelmi tábor 1.
Történelmi tábor 2.
Palacsintasütő délután
Ráki Tamás lelkipásztor
Augusztus
Augusztus 20.-i ünnepség
12 hónap- 12 alkotó (Szörcsök Istvánné)
Egy úton zarándoklat
Claessens Group családi nap
Szeptember
12 hónap 12 alkotó, Némethné Zsuzsi
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Dátum
2018.09.12
2018.09.17
2018.10.04
2018.10.15
2018.10.27
2018.11.20

2018.12.01
2018.12.13
2018.12.05

Esemény
Jerikó zarándoklat
Kulturális Örökség Napjai
Október
12 hónap - 12 alkotó
Állatok világnapja
Láthatatlan kiállítás (Vakok és gyengénlátók világnapja alkalmából)
Harmónia énekegyüttes jubileumi koncertje
November
Ifjú zenebarátok világnapja- hangszerkiállítás és koncert
12 hónap - 12 alkotó
December
Mikulás- váró nap
Luca napja (Luca széke készítés, egyéb kapcsolódó néphagyományok)
12 hónap - 12 alkotó
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3.2A Történelmi Park 2019. évi programjai
Dátum
2019.02.07
2019.02.09
2019.02.28
2019.03.07
2019.03.16
2019.03.27
2019.04.15
2019.04.26
2019.05.01
2019.05.07
2019.06.28

Esemény
Február
Raksányi Olga II. Rákóczi Ferenc képeslap kiállítás
II. Falusi disznótoros
Zarándokúton
Március
Világjárók
Pemfflinger Katalin virágnapja-virághagyma börze
Johannita konferencia
Április
Húsvéti készülődés
Festetics városok találkozója
Május
Családi majális
A térség alkotóinak kiállítása
Világjárók
Június
Zarándokúton
Július

2019.07.29Tábor
2019.08.02
Világjárók

2019.08.20.

2019.10.04
2019.10.26.

2019.11.20
2019.12.06

Augusztus
A térség alkotóinak kiállítása
Augusztus 20-i ünnepség
Szeptember
Kistérségi falu bemutatkozik
Zarándokúton
Világháborús kiállítás
Október
Állatok világnapja
Világjárók
Boszorkányszombat: boszorkányos kiállítás, tökfaragás, sütőtök sütés
November
Jégkorszak- Magyar Természettudományi Múzeum vándorkiállítása/Makói
őstörténeti kiállítás
Ifjú zenebarátok világnapja
December
Mikulás
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3.3A projekt potenciális együttműködő partnerei Horvátországban
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Pitomača Tourist Bord
Virovitica-Podravina Tourist Bord
City of Virovitica Tourist Bord
City of Đurđevac Tourist Bord
Kurija Janković Örökség Hotel
Zlatni Klas Otrovanec
Hotel Mozart
Hotel Picok
Višnjica
Drago Britvić Kulturális Központ
A Podravina Zenei Fesztivál
Dalszövetsége
Pitomača Könyvtár
Đurđevac Könyvtár
Virovitica Könyvtár
Virovitica Színház
Virovitica Városi Múzeum
Matica hrvatska – Virovitica
Egyesület
Bjelovari Petar Preradović
Könyvtár
Petar Preradović Kulturális
Egyesület, Grabrovnica
Sloga Zenei Egyesület, Pitomača
Pitomača Sárgaréz Zenekar
Egyesület
Pitomačanka Kulturális Egyesület
Youth Association Pitomača
Duga Művészeti egyesület

❑ Nikola Trik Művészeti egyesület
❑ Pričalica Történetmesélők
Egyesülete
❑ Petar Preradović Általános Iskola,
Pitomača
❑ Petar Preradović Gimnázium,
Virovitica
❑ Stjepan Sulimanec Gimnázium,
Pitomača
❑ Kloštar Podravski Általános Iskola
❑ Grgur Karlovčan Általános Iskola,
Đurđevac
❑ August Cesarec Általános Iskola,
Špišić Bukovica
❑ Ivana Brlić Mažuranić Általános
Iskola, Virovitica
❑ Vladimir Nazor Általános Iskola,
Virovitica
❑ Klasszikus Katolikus Gimnázium,
Virovitica
❑ Jan Vlašimsky Zeneiskola
❑ Virovitica-Podravina Megyei
Természetvédelmi Közintézmény
❑ Koprivnica-Križevci Meygei
Természetvédelmi Közintézmény
❑ Špišić Bukovica Község
❑ Virovitica Város
❑ Đurđevac Város
❑ Kloštar Podravski Község
❑ Podravske Sesvete Község
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3.4 Felhasznált források
1. Csurgó Város Honlapja/Csurgó bemutatkozik
(http://www.csurgo.hu/hu/turizmus/csurgo-bemutatkozik)
2. Csurgó Város Honlapja/Szabadidő (http://www.csurgo.hu/hu/turizmus/etkezesszallas-szabadido/szabadido)
3. Csurgó Város Honlapja/Közös Önkormányzati Hivatal
(http://www.csurgo.hu/hu/varoshaza/kozos-onkormanyzati-hivatal)
4. https://www.tortenelmipark.com/
5. A dél-dunántúli régió turizmusa 1990-2015 között: leszakadás és differenciálódás
(szerzők: Aubert Antal, Horváth Andrea, Jónás-Berki Mónika, Szeidl Klaudia, megjelent:
Közép-Európai Közlemények, 10. évf. 3. (38.) sz. / 2017) felhasználásával készült.
6. http://www.virtualis-csurgoterseg.hu/terseg-leirasa
7. Csurgó Integrált Településfejlesztési Stratégia, Megalapozó vizsgálat
8. http://www.mire.hu/hu/about/statutes
9. http://irodalomismeret.hu/archivum/193-20144
10. Demeter Júlia: Csokonai-kiállítás koncepciója
11. „Preradović & Csokonai - celebration of romantic poets of the cross-border area
Methodology of involving relevant tourism- related professional or societal
organisations in Pitomača (HR) and Csurgo (HU) Municipalities during the project
implementation and sustainability of results„
12. (Csokonai Emlékhely és Kulturális Központ) Egyedi fejlesztésű szoftverek leírása (Samu
Bence e.v.)
13. Csokonai Kiállítás technikai tervezet
14. A Csurgói Sportcsarnok Üzemeltető Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója
15. A Történelmi Park munkatársai által rendelkezésre bocsátott adatszolgáltatás a
működésről

80

MARKETINŠKI PLAN KUĆE PETRA
PRERADOVIĆA
OŽUJAK 2019

“Ovaj dokument proizveden je uz financijsku pomoć Europske unije. Sadržaj ovog dokumenta
isključiva je odgovornost Općine Pitomača i ni pod kojim uvjetima ne odražava stav Europske
unije i/ili Upravljačkog tijela.”

1

SADRŽAJ
Sadržaj .................................................................................................................................................... 2
Sažetak na engleskom i mađarskom jeziku ............................................................................................... 4
Segmentation and positioning ............................................................................................................. 7
Szegmentáció és pozicionálás ............................................................................................................ 14
Uvod ..................................................................................................................................................... 19
1.

A: Koncepcija marketinga i usluga .................................................................................................. 21
1.1.

Tržišno pozicioniranje i definiranje usluga ............................................................................... 21

Analiza okruženja ........................................................................................................................... 23
Pozicioniranje ................................................................................................................................ 36
Ponuđene Usluge........................................................................................................................... 39
1.2.

Ciljane skupine ....................................................................................................................... 44

Definicija i segmentacija ciljanih skupina ........................................................................................ 44
1.3.

Strategija marketinške komunikacije ....................................................................................... 49

Ključne komunikacijske poruke....................................................................................................... 52
Komunikacijski alati........................................................................................................................ 53
1.4.
1.

Akcijski plan događaja i drugih zajedničkih aktivnosti (tijekom perioda održivosti) .................. 57

B: Operativni plan .......................................................................................................................... 61
1.1.

Organizacija upravljanja.......................................................................................................... 61

Operativni zadaci ........................................................................................................................... 61
Organizacijska struktura ................................................................................................................. 66
Vanjske aktivnosti .......................................................................................................................... 68

2

1.2.

Plan prihoda........................................................................................................................... 69

Cijene (prihod) ............................................................................................................................... 69
1.3.

Plan prodaje ........................................................................................................................... 71

Posjeti na terenu............................................................................................................................ 71
Organizirane grupe ........................................................................................................................ 72
Mogućnost povezivanja s drugim pružateljima usluga .................................................................... 72
1.4.

Vremenski raspored aktivnosti ............................................................................................... 74

1.5.

Troškovnik .............................................................................................................................. 75

Izračun troškova marketinškog plana - preporuke ........................................................................... 75
1.6.

Zaključak ................................................................................................................................ 77

3

SAŽETAK NA ENGLESKOM I MAĐARSKOM JEZIKU

MARKETING PLAN
for the interpretation center House of Petar Preradović (HPP)
(abstract)

“This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The
content of the document is the sole responsibility of Municipality of Pitomača and
Municipality of Csurgó and can under no circumstances be regarded as reflecting the position
of the European Union and/or the Managing Authority.”

House of Petar Preradović is located in Pitomača Municipality in place Grabrovnica within Virovitičko –
podravska County in Croatia. House od Petar Preradović is an actual birth house of this Croatian poet
and, in simplified option, it will have a mission to present and promote his work and life through
contemporary presentation forms. House of Petar Preradović is not connected to other cultural sites in
the area nor by theme or location therefor its’ operational tasks for achieving operational objectives will
be challenging.
Interpretation center based on literary values in form of memorial site have specially segmented
potential visitors and are also seen as special segment in cultural tourism. House of Petar Preradović
shows the life of a writer or a specific part of his life through his personal objects, works, or memoirs.
Putting House of Petar Preradović in context of today’s area and its cultural tourism, role of HPP is to
open its’ door to modern technologies, ways of communication and perceive the interpretation space,
not just as places of exhibits and educational institutions, but more and more as a place of entertainment
and interesting stimuli offered to visitors. Confronting the present with the one of the 19th century
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resulted with interesting interior in which every visitor can find something for himself. Going through the
space of interpretation center the visitor actively meets the character and work of Petar Preradović. With
the help of smart boards, interactive projections and inspirational ambience the goal was to create an
experience that will be printed in memory or recall a nice memory in visitors mind thus by creating also
invisible invitation on other sites and events to prolong their staying.

Communication within the space is set through logical thematic plan:
-

Entrance: Peter the host
A proposal of the layout of the entrance hall at the entrance to the house is following: Preradovic
welcomes us in his natural size in form of projection, welcomes us, pronounces the prospect
works with autobiography and takes a leisurely step to room 1 (walk towards the door and fade
out - slight deterioration). On both walls, the left and right sides of the entrance are large glass
mounted from the ceiling projecting the hologram.

-

Peter the Child
Entering the room, on the right side there is time line with biography from birth to school
completion which ends with the information desk visually fitted with a timeline. Information desk
interactively provides additional information. Opposite the entrance to the room, another Peter
is projected projection, cites parts of autobiography that are dedicated to his mother and reciting
one of the songs devoted to her and guards the visitor further. There is a replica of the closets
from the 19th century that are open to the visitor and leads to Petar's childhood on a
contemporary basis - through 3D technology. In the "closet" there is a handset of virtual 3D for
visitors that can listen to songs from that time, watch 19 th century children games or snoop
movies that illustrate the position of children at that time. Kubus is equipped with air fresheners
that spread aromas of “childhood “(dropped hay or apple or quince). The other walls of the room
are also dedicated to his intimacy, i.e. his relationship with his mother.
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-

Peter the General
This is the room that shows Peter's life in Austro-Hungarian Empire, the position of Croatia and
the Croatian language in the Empire. Entering the room, visitors will get a sound track on German
language, a language of the relationship between Croatia and Austro-Hungarian Empire. The wall
opposite to the entrance has Five Songs on Croatian and German. Next to that is Peter's
projection in uniform as Austrian poet who recites famous Croatian patriot poem. In the middle
there is a map projection of Austro-Hungarian Empire with four marked locations that is linked to
Peter's life.
In the room there are also two replicas in illuminated showcase with military equipment from
that time, such as: general uniforms, cocoons, weapons, etc.

-

Peter the Patriot
The entrance to this room is accompanied with the sound of the feather pen writing on the paper.
In addition, there is a large desk in front of the visitor with a 3D projection of a hand that writes
verses. Several "feather pens" left on the table invite visitors to write on the table.
In this room there is dedication to Ilirizam, a national movement and Peter’s involvement in it.
The wall leading to the exit of the room is devoted to Zadar as the place where Peter began to
write on mother tongue and expresses political opinion on issues of Dalmatia, Croatia and
Austrio-Hungarian Empire.

-

Hall of poetry
The hall is visually divided into 3 parts. The first part is the stage on which a visitor comes from
the previous room. The theme of the room is love. The overall impression on the stage is achieved
with lights and projections that are easily adjusted when space is used as a stage. In the middle
of the room is 3D projection of Peter who recites love verses. The central wall is set as large smart
board where, visitors are invited to leave love messages or impressions from the setup. The last
part of the hall is devoted to Peter’s name. Through the painted wall there are photos of
institutions, schools, associations, societies that bear name of Petar Preradović.

In the basement and in the attic, there is additional themes such as Peter and spiritualism, etc.
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SEGMENTATION AND POSIT IONING
The primary target group for the House of Petar Preradović are the students from primary and high
schools, from 3 surrounding counties and cross-border area in Hungary. The secondary target groups are
those tourists arriving in the region (including cross-border area in Hungary), whose main motivation is
not to visit the site, but since they spend their free time in the region, they might also visit the proposed
attraction. Further targeted visitors are also individual guests, such as cyclo- tourists visiting the area and
families from catchment area of 3 surrounding counties and cross border area in Hungary. House of
Petar Preradović shell have task to propose to partner in the area to build up an offer, mostly one to twoday trips.
According to statistical analysis of the catchment area, House of Petar Preradović is in favorable position.
In other words, planned minimum visitor number is easily reachable within the 3 surrounding counties
(Virovitičko podravksa, Koprivničko križevačka and Bjelovarsko bilogorska County and cross border area
in Hungary). Considering this statistical data, catchment area has over 35,000 students, over 62,000
visitors and over 240,000 residents, so targeted number of visitors for the House of Petar Preradović is
neither pessimistic nor ambitious. Revenue number based on basic target groups and only for basic
product was defined in accordance with the planned financial plan and work plan KPP for the first three
years of operation.
Planned targeted number of visitors are following:
Primer offer – ticket to the House of Petar Preradović

Year

1

2

3

Students

6.000

7.000

7.500

Individual visitors

1.000

1.200

1.200

Senior (retired)

100

200

300

Groups

1.000

1.200

1.200
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Families / 2 adults +2 children

50

60

70

Families/ 2 adults + 1 child

20

30

40

Children under 3

30

40

50

Children 3-6

30

40

50

UKUPNO

8.230

9.770

10.410

The most important tools for addressing the target groups are: tools of direct marketing (personal
contacts, personal sales), online interfaces (Website House of Petar Preradović), social media, billboards,
posters placed in schools, flyers, online appearance, websites organizing class trips, flyers in local and
regional hotels, appearance in local and regional media, cooperation with tourist destinations and tourist
organizations in the region.
The following table shows the main target groups of the Museum, their characteristics and the suggested
way of addressing them.
Target group

Descriptions

Pupils and students

Students and students are the primary target group for a product that refers to a permanent
exhibition, possibly upgrading this product with shorter training or games with theme from
permanent set. Primary school pupils, as well as all grades of secondary schools, can follow the
anticipated layout and interpretation in the HPP. However, in the promotion of this product, it
is necessary to make sure that addressed persons are professors and school principals, not
directly or only students. That is why the promotion needs to be tailored to them versus
content in the HPP that is for primary target group.

Individual visitors

Most prominent individual visitors are certainly cyclo-tourists. These tourists are individual
visitors who will be more and more present, so it is wise to dedicate the promotion of the HPP
to this segment, offering such visitors the possibility to merge several points of visit with the
availability of information (leaflet, special link on KPP page). Next to the cyclo-tourist are
visitors of the nearby gastro sites (Zlatni klas and similar), which are currently present in the
area. New individual visitors to which promotions are to be targeted are families and couples
from around the country, specifically 3 catchment counties. Promotion will also need to offer
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them a unique experience, new information, a new emotion, and a holiday break (partnership
with catering establishments).
Groups

Visitor groups are increasingly frequent in the area of Virovitičko podravska and Koprivničko
križevačka County, and especially in the area of eastern Croatia. Traveling around this relatively
"unknown" area and the tourist unmodified area for visitors means exploration and discovery.
In this regard, the HPP management will need to try to contact the agencies involved in
excursions in the above-mentioned triangle (Koprivnica, Bjelovar, Virovitica) and Osijek to
present the KPP's attractiveness as a place where it is necessary and worth visiting, a place that
reveals the past and the present. However, in the case of a booking, the group should still be
professionally guided through the exhibition.

Families

Families are a target group only when it comes to geographic segmentation of 3 counties,
because HPP will not have the attractiveness and content to attract this group from remote
centres (Zagreb, Osijek). Attractiveness of the visit can be upgraded by the gamification of the
permanent setup (e.g. escape experience)

Professional public and
institutions

During the preparation of the interpretation of the HPP space and the research for the purpose
of presentation of content, representatives of the Pitomača Municipality as well as service
providers in the process cooperated closely with countless institutions in Croatia and beyond.
In order to promote progress in the development of the HPP this cooperation should continue
through the following ways:
- Calls for official opening
- Work and research information
- Invitations to books presentations and lectures
- Invitations for cooperation in the organization of expert groups, etc.

According to targeted groups, an entrance prices was determined and financial planed developed
according to which just first operational year could ask for financial intervention of its founder. All other
years are showing financially self-sustainable system.
Recommendation for House of Petar Preradović in this plan, is focus on creating partnerships with
cultural, natural and gastro sites not with events. This recommendation is based on limited planned
budget and objective of visitor number on annual basis. In other words, House of Petar Preradovic should
make an effort in creating its’ own regular public with following products:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A permanent setting
Temporary exhibitions
Education ( BOOK CLUB, WRITER’S CLUB)
Presentation of books / lectures
Concerts
Renting space
Professional conferences
Escape game or other kind of gamification setup
Membership / Donation / sponsorship systems
Sales of advertising space

As it was emphasized this product can be then linked to other location in order to create one-two day
offer for those planning to come especially for this visiting site.
In order to achieve this, an organizational tasks are recommended in following forms:
•
•
•
•
•
•
•
•

Employment
Branding or communication basics
Establishing contact and mailing lists / defining polls and questionnaires for site’s quality control
Establishment of a volunteer system
Establish Visitor Access Protocols (Individuals / Groups)
Establish monitoring of financial and other performance management indicators
Preparation of further investment project
Development of donor and sponsorship system

According to current plans, the Operator of House of Petar Preradović is Cultural Center “Drago Britivić” ).
The Operator is a 100% municipality-owned association of Pitomača Municipality. Therefore,
municipality and cultural centre will have responsible for mandatory tasks, financial sustainability of the
House and its’ programmes.
Planned marketing activities should began latest by the May 2019, for this site and its’ programme to
enter annual schools’ visiting plans for school year 20019/2020 both in Croatia and Hungary. Therefore,
there is strong emphasis on direct marketing tools for first 3 operational months. After this period other
marketing tools can be developed for targeting another visitor group that are not primary targeted one.
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A ‘Petar Preradović Ház’ (‘PPH’) nevű interaktív tájékoztatási központ marketing
terve
(absztrakt)

A jelen dokumentum az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. A tartalma kizárólag
Csurgó Város Önkormányzata felelősségi körébe tartozik. Az itt megtalálható anyagok nem
tekinthetők olyanoknak, mint amelyek az Európai Unió és / vagy a HU-HR Interreg V-A CBC
Program Irányító Hatóságának hivatalos állásfoglalását tükrözik.

A PPH a horvátországi Verőce – Dráva-mente (Viroviticko – podravska) megyében lévő Grabrovnica
településen belül, Pitomaca önkormányzatán belül található. A PPH a valódi szülőháza ennek a horvát
költőnek, és leegyszerűsítve azzal a küldetéssel bír, hogy bemutassa és népszerűsítse Pretar Preradovic
munkáját és életét a kortárs megjelenési formákon keresztül. A PPH nem kapcsolódik az ebben a
régióban található egyéb kulturális emlékhelyekhez sem témáját, sem helyszínét tekintve, így kihívást
fog jelenteni működtetési feladatainak olyan ellátása, amelyek elősegítik a PPH céljainak elérését.
Az emlékhely formájában megvalósuló és irodalmi értékeken alapuló interaktív tájékoztatási központ
nemcsak a potenciális látogatókat osztja fel (szegmentálja) speciális csoportok szerint, hanem speciális
szegmensként is tekinthető a kulturális turizmuson belül. A PPH az író életét, illetve életének egy részét
mutatja be a személyes tárgyain, alkotásain, illetve emlékiratain keresztül.
A PPH-t a mai kulturális turizmus területének kontextusába helyezve, elmondható, hogy a PPH
koncepciójának célja, hogy megnyissa kapuit a modern technológiák és kommunikációs csatornák előtt,
és az interaktív tájékoztatási központot ne pusztán kiállítások és oktatási intézmények helyszíneként
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jelenítse meg a látogatók számára, hanem sokkal inkább a szórakozás és érdekes élmények helyszíneként.
A jelenkori megoldásoknak a 19. századi megoldásokkal való szembeállítása olyan érdekes belső teret
eredményez, ahol minden látogató találhat valamit a maga számára. Keresztülhaladva az interaktív
tájékoztatási központon, a látogató aktívan megismerheti Petar Preradovic karakterét, illetve
munkásságát.

Az intelligens táblák alkalmazása, az interaktív vetítések és az inspiráló környezet

kialakítása azt a cél szolgálja, hogy a memóriába ‘beleégő’ élményt teremtsen, a látogatók elméjében
kellemes emlékeket idézzen fel, ezzel mintegy láthatatlanul meghívva a látogatókat egyéb emlékhelyek
és események megtekintésére is, mintegy meghosszabbítva látogatásukat.
Az információ térbeli felosztása az alábbi logikai tematikus tervet követi:
-

Bejárat: Petar, a vendéglátó
A ház bejáratánál lévő bejárati csarnok elhelyezésére vonatkozó javaslat a következő: Preradovic
életnagyságú, kivetített alakja fogad minket, üdvözöl minket, az önéletrajzzal együtt bemutatja a
kiválasztott műveket; tesz egy kényelmes lépést az 1-es szobához (odasétál az ajtóhoz, és eltűnik).
Mindkét falon, a bejárat bal és jobb oldalán egy a mennyezetig érő óriás üveg vetíti ki a
hologramot.

-

Petar, a gyermek
Belépve a szobába, a jobb oldalon található egy idővonal az író életrajzával, a születésétől az iskola
befejezéséig, amely az idővonallal vizuálisan összeillő információs pulttal végződik. Az információs
pult interaktívan szolgáltat további információkat. A szoba bejáratával szemben

egy másik Petar mutat be önéletrajzi részleteket, amelyek az édesanyjával kapcsolatosak és
megszólaltatja az édesanyjához kapcsolódó dalok egyikét, és vezeti a látogatókat tovább. Egy 19.
századi szekrény másolata nyitott a látogatók számára, és Petar gyermekkorába vezet kortárs
alapján - 3D-s technológiával. A „szekrényben” van egy virtuális 3D fejhallgató készülék látogatók
számára, akik időről-időre dalokat hallgathatnak, 19. századi gyerekjátékokat nézhetnek, vagy
bepillanthatnak filmekbe, amelyek bemutatják a gyermekek helyzetét abban az időben. A kocka
alakú terem légfrissítőkkel van felszerelve, amelyek a gyerekkori aromákat (lekaszált széna vagy
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alma vagy birs) illatát árasztják. A szoba másik falain szintén az író bizalmas kapcsolatai, illetve a
kapcsolata az anyjával kerülnek megjelenítésre.

-

Petar, a Tábornok
Egy szoba, amely megmutatja Péter életét az Osztrák-Magyar Monarchiában, Horvátország
helyzetét és a horvát nyelvet. A szobába belépve, a látogatók hallhatnak egy német nyelven
rögzített hangfelvételt, amely Horvátországnak az Osztrák-Magyarország Monarchiával való
kapcsolatát mutatja be. A szoba bejáratával szemközti falon öt dal horvátul és németül
kinyomtatva található. Mellette Petar egyenruhában kivetítve látható osztrák költőként, aki
elmondja híres horvát hazafi versét. Középen az Osztrák-Magyar Monarchia térképe látható
kivetítve, a térképen négy helység van bejelölve, amelyek mindegyike Petar életének
nélkülözhetetlen állomásaihoz kapcsolódik.
A szobában van még két, abból az időből származó katonai berendezésekkel teli (mint például:
általános egyenruhák, gubók, fegyverek stb.) megvilágított tároló másolata.

-

Petar, a hazafi
A szobába való belépés során a madártollal a papírra történő írás hangja válik hallhatóvá. Ezen
kívül a látogatók előtt található egy nagy asztal, amelyre 3D-s technikával egy verseket író kéz van
rávetítve. Az asztalon fekvő számos „madártoll” hívogatja a látogatót, hogy írjanak az asztalra.
Ebben a szobában az illirizmusra, a nemzeti mozgalomra és Petar abban való részvételére is
található utalás.
A második terembe vivő kijárathoz vezető fal Zadarnak van szentelve, mint annak a helynek, ahol
Petar írni kezdett anyanyelvén és politikai véleményt formált Dalmáciáról, Horvátországról és az
Osztrák-Magyarország Monarchiáról.

-

A költészet csarnoka
A csarnok vizuálisan 3 részre osztott. Az első rész a színpad, amelyen a látogató megérkezik az
előző szobából. A szoba témája a szerelem. Az általános benyomás a színpadon fények és
kivetítések segítségével érhető el, amelyek könnyen módosíthatóak, amikor a helyszínt
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színpadként használjuk. A szoba közepén a szerelmes verseket szavaló Petar alakja van 3D-ben
kivetítve. A központi falon be van állítva egy nagy, okos tábla, ahol, állandó beállításként, felkérik
a látogatókat, hogy szerelmes üzeneteiket vagy a beállítással kapcsolatos észrevételeiket adják le.
Az utolsó része a csarnoknak Petar nevének van szentelve. A festett falat a Petar Predíradović
nevét viselő intézmények, iskolák, egyesületek, társaságok fotói díszítik.

Az alagsorban és a tetőtérben további témák kerülnek bemutatásra (mint például Petar és a
spiritualizmusa és stb.).

SZEGMENTÁCIÓ ÉS POZICIONÁLÁS
A ’PPH’ elsődleges célcsoportját a közép és középiskolás diákok alkotják, akik a 3 környező megyében
élnek. A másodlagos célcsoportot azok a térségbe érkező turisták képezik, akiknek a fő motivációja nem
az emlékhelyek meglátogatása, ám mivel a szabadidejüket a térségben töltik, talán ők is ellátogatnak a
tervezett központba. További célzott látogatók az egyéni vendégek, mint például a térségbe látogató
kerékpáros turisták, és a családok a 3 környező megyéből. A PPH azzal a feladattal is bír, hogy a régióban
élő partnerek számára célul tűzze ki, hogy többnyire 1-2 napos túrák szervezésére vonatkozó ajánlataikat
kiépítsék.
A környező, ’vízgyűjtő’ területekre vonatkozó statisztikai elemzések szerint, a PPH kedvező helyzetben
van. Más szóval, a tervezett minimális látogatói szám könnyen elérhető a 3 környező megyéből
(Virovitičko podravksa, Koprivničko križevačka és Bjelovarsko bilogorska megyék). Figyelembe véve ezt a
statisztikai adatot, a környező 3 megye területén több, mint 35.000 diák, több, mint 62.000 látogató és
több, mint 240.000 lakos él, ezért a PPH látogatóinak célzott száma sem pesszimistának, sem
ambiciózusnak nem tekinthető. A bevételi adatok, az alapvető célcsoportokra és kizárólag az alapvető
termékre vetítve, a KPP első három működési évére vonatkozóan tervezett pénzügyi tervvel és
munkatervvel összhangban kerültek megállapításra.
A tervezett célzott látogatók száma a következő:
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Prémium ajánlat – jegy a PPH-ba
Év

1

2

3

Diákok

6.000

7.000

7.500

Egyéni látogatók

1.000

1.200

1.200

Szenior (nyugdíjas)

100

200

300

Csoportok

1.000

1.200

1.200

Családok / 2 felnőtt + 2 gyerek

50

60

70

Családok / 2 felnőtt + 1 gyerek

20

30

40

3 év alatti gyerekek

30

40

50

3-6 év közötti gyerekek

30

40

50

Összesen

8.230

9.770

10.410

A célcsoportokat célzó legfontosabb intézkedések a következők: direkt marketing eszközök (személyes
kapcsolatok, személyes értékesítés), az online felületek (a PPH weboldala), a szociális média, plakátok,
az iskolákban elhelyezett poszterek, szórólapok, internetes megjelentetés, osztálykirándulásokat
szervező honlapok, szórólapok a helyi és regionális szállodákban, a helyi és a regionális médiában való
megjelenés, együttműködés az idegenforgalmi célpontokkal és idegenforgalmi szervezetekkel a régióban.
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Az alábbi táblázat mutatja a Múzeum fő célcsoportjait, azok jellemzőit, és azok kezelésének javasolt
módját.
Célcsoport

Leírások

Tanulók és diákok

A diákok és a tanulók az elsődleges célcsoportja azon terméknek, amely utal egy állandó
kiállításra, esetleg fel lehet javítani az ilyen terméket egy rövidebb tréninggel vagy játékokkal,
amelyek témája az állandó kiállításhoz kapcsolódik. Általános iskolai tanulók, valamint minden
középiskolás követheti a HPP-ben várt elrendezést és értelmezést. Azonban a termék
promóciója során meg kell bizonyosodni arról, hogy a címzett személyek professzorok és
iskolaigazgatók, nem közvetlenül és nem csak a diákok legyenek. Éppen ezért a promóciót kell
rájuk szabni, és nem a HPP tartalmát, amely az elsődleges célcsoport számára készült.

Egyéni látogatók

A legkiemelkedőbb egyéni látogatók a kerékpáros turisták. Ezek a turisták egyéni látogatók,
akik egyre inkább jelen vannak, ezért bölcs dolog, hogy a HPP ennek a látogatói szegmensnek
legyen szentelve, lehetővé téve ezen látogatók számára számos látogatási pont egyesítését a
rendelkezésre álló információkkal (szórólap, különleges link a KPP weboldalán). A kerékpáros
turisták mellett a közelben lévő gasztro éttermek (Zlatni Klas és hasonlók) látogatói azok, akik
jelenleg a szóban forgó területen jelen vannak. Új egyéni látogatók, akik a promóciókkal
megcélzandók, a családok és párok az ország minden tájáról, különösen a 3 környező megyéből.
A promóció szintén egyedülálló élményeket, új információkat, új érzelmet, és az üdülési
szünetet (partnerségben vendéglátóhelyekkel) kell ajánljon a számukra.

Csoportok

A látogatói csoportok egyre gyakoribbak a Virovitica Drávamente és Koprivnica Križevci
megyékben, különösen Kelet-Horvátországban. Az utazás ezen a viszonylag „ismeretlen”
területen, illetve a turizmus által módosítatlan területen a látogatók számára azt jelenti, hogy
felfedezhetnek új helyeket. Ebben a tekintetben a HPP menedzsmentjének meg kell próbálnia
kapcsolatot teremteni az érintett ügynökségekkel, amelyek a fent említett háromszögben
(Koprivnica, Bjelovar, Virovitica) és Eszék között kirándulásokat szerveznek, hogy bemutassa a
KPP vonzerejét, mint egy olyan helyet, amelyet szükséges és érdemes felkeresni, a helyet,
amely feltárja a múltat és a jelent. Azonban foglalás esetén, a csoportot továbbra is
szakszerűen végig kell vezetni a kiállításon.

Családok

A családok csak abban az esetben minősülnek célcsoportnak, ha 3 megye földrajzi felosztását
nézzük, mert a HPP-nek nem lesz vonzereje és a tartalma sem vonzza ezt a csoportot a távoli
központokból (Zágráb, Eszék).
A látogatás vonzereje bővíthető az állandó
kiállítás ’játékosításával’, játékosabbá tételével (szabadulós játékok).

Szakmai közönség és
intézmények

A HPP interaktív tájékoztató központ előkészítése és a jelen tartalom bemutatásának célját
szolgáló kutatás során, Pitomaca Önkormányzati képviselői, valamint a szolgáltatók szorosan
együttműködtek számtalan intézménnyel Horvátországban és azon túl is. A fejlődés elősegítése
érdekében, a HPP kialakítása során ezen együttműködés az alábbi módon folytatandó:
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- Hivatalos megnyitóra való meghívások
- Munka és kutatási információk
- Meghívások könyvbemutatókra és előadásokra
- Meghívás együttműködésre a szakértői csoportok felállítása során stb.

A célcsoportok szerinti belépő díjak lettek megállapítva, és pénzügyi terv került kifejlesztésre, amely
szerint csak az első működési évben kérhető pénzügyi beavatkozás az alapítótól. Minden egyéb évben
pénzügyileg önállóan fenntarthatónak látszik a rendszer.
A jelen tervben a PPH ajánlásának fókuszában a kulturális, természeti és gasztro helyekkel való
partnerség kiépítése, nem pedig az események állnak. A jelen ajánlás korlátozott, tervezett
költségvetésen és a tervezett látogatószám éves szintjén alapul. Más szóval, a PPH-nak erőfeszítést kell
tennie a saját rendszeres közönségének létrehozására az alábbi termékekkel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Állandó kiállítás
Időszakos kiállítások
Oktatás (Könyvklub, íróklub)
Könyvbemutatók / előadások
Koncertek
Terem bérbeadás
Szakmai konferenciák
Szabaduló játék vagy más jellegű ’eljátékosítása’(játékossá tétele) a kiállításnak
Tagság / Adomány / szponzori rendszerek
Reklámfelületek értékesítése

Ahogy már hangsúlyozásra került, ezt a terméket hozzá lehet majd a későbbiekben más helyszínhez is
kapcsolni, annak érdekében, hogy létre hozásra kerüljön egy-két napos ajánlat azok számára, akik
tervezik, hogy ellátogatnak kifejezetten ebbe a látogató központba.
Ennek elérése érdekében, az alábbi szervezési feladatok ajánlottak a következő formában:
•
•

Foglalkoztatás
Branding vagy kommunikációs alapok
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•
•
•
•
•
•

Kapcsolatok és levelezési listák felállítása / a látogató helyek minőségellenőrzésére szolgáló
felmérések meghatározása
Önkéntes rendszer felállítása
Látogatói hozzáférésre vonatkozó szabályzatok felállítása (egyének / csoportok)
Pénzügyi és egyéb teljesítmény-menedzsment mutatók ellenőrzésének kidolgozása
További beruházási projekt előkészítése
Adományozói és szponzori rendszer fejlesztése

A jelenlegi tervek szerint, a PPH üzemeltetője a „Drago Britivić” Kulturális Központ lesz. Az üzemeltető
egy, a Pitomaca Önkormányzatának 100%-os önkormányzati tulajdonában álló egyesület. Így az

önkormányzat és a kulturális központ lesz felelős a kötelező feladatokért, a Ház és annak programjai
pénzügyi fenntarthatóságáért.
A tervezett marketing tevékenységeknek legkésőbb 2019. májusában kell kezdődnie annak érdekében,
hogy ezt a látogató központot és a programjait a 2019/2020-as iskolai évre tervezett éves iskolai
kirándulások során meglátogassák. Ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a direkt marketing eszközökre az
első 3 működési hónapban. Ezt az időszakot követően egyéb marketing eszközök kidolgozhatóak olyan
más látogató csoportok számára is, amelyek nem képezik kizárólagosan az elsődleges célcsoportot.
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UVOD
„Marketing je dio investicijskog procesa i povrat u njegovo ulaganje mora

biti jasno definiran. Oglašavanje je samo jedan dio marketinga koji može biti
zastupljen u većoj ili manjoj mjeri. Primjerice, ako imate izvrstan odnos s
medijima, manje ulažete u oglašavanje, a dobivate na vidljivosti u medijskom
prostoru. Ako želimo osmisliti novi proizvod ili uslugu, moramo napraviti
tržišno istraživanje, moramo stvoriti potrebu za tim proizvodom i moramo
jasno komunicirati koje želje naših kupaca zadovoljavamo tim proizvodom ili
uslugom. Ako radite i najkvalitetniji proizvod na tržištu, a o njemu nitko ništa
ne zna, puno dulje će vam trebati za tržišno pozicioniranje" Jutt Ferlan.
Kako je navedeno u uvodnom citatu, marketing je dio investicijskog procesa, što ga čini nužnim korakom
u ostvarivanu investicijskih ciljeva. U slučaju promocije u kulturi i turizmu marketing postaje nezaobilazan
u postizanju vidljivosti kulturnih vrijednosti i edukativnih elemenata institucija u kulturi. To marketinški
proces čini ujedno i alatom za održivost kulturnih/turističkih programa, bilo da se radi o jednom događaju
ili cijelog instituciji, destinaciji. Marketing u kulturi često reflektira svoje utjecaje sa primarnih proizvoda
na sekundarne te pozitivno utječe na cijelu lepezu grana u gospodarstvu, od manjih obrtnika (majstori,
tiskare) do ugostitelja i proizvođača suvenira i dr. Međutim ono na što hrvatska iskustva ukazuju jest
nespremnost na iznenadni pozitivan val povećane potražnje i kao prekasni odgovor na istu.
Marketingom se tako treba predvidjeti očekivanja i na ista spremno odgovoriti s novim kapacitetima u
vidu smještaja, ugostiteljstva, specifičnih zanimanja, dinamičnih kulturnih programa i to sve značajnih
kvaliteta.
Ovaj dokument predstavlja mapu mogućih proizvoda koje će promovirati i zastupati interpretacijski
centar Kuću Petra Preradovića (KPP). Uz to zaključci marketinškog miksa temelje se na analizi postojećih
resursa, budućeg poslovanja i očekivanja dionika u upravljačkim strukturama KPP-a. Strateške odrednice
marketinga te osnovni marketinški miks temelje se na pozitivnim očekivanjima i realnim mogućnostima
stoga smjernice predstavljaju lako izvedive opcije. Potrebno je naglasiti, da će se plan morati revidirati sa
završetkom svake sezone kako bi se korigirale smjernice temeljem dobivenih rezultata po sezoni. U tu
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svrhu potrebno je uložiti vrijeme u uspostavu sustava praćenja i vrednovanja predloženih i provedenih
marketinških mjera.
Izrada ovog dokumenta dio je aktivnosti koje provodi Općina Pitomača unutar projekta „Preradović i
Csokonai“ odobrenog i financiranog u okviru programa Interreg V-A Hungary Croatia CCP 2014-2020. S
obzirom da je rodna kuća Petra Preradovića u potpunosti preuređena u suvremeni interpretacijski centar
tijekom ovog projekta te je planirano otvaranje predviđeno u ožujku 2019. godine, marketinške mjere iz
ovog dokumentom trebale bi biti primijenjene odmah po otvaranju, ako ne i prije.
Proces izrade ovog dokumenta pokrenut je početkom 2019. godine inicijalnim sastankom u prostorijama
Općine Pitomača gdje su dionici i izvršitelj definirali opseg dokumenta i potrebne informacije kako bi
dokument što više reflektirao specifičnosti i potrebe KPP-a. Kako brandiranje Kuće Petra Preradovića nije
provedeno, predloženo je da za otvaranje i izradu prvih marketinških materijala i aktivnosti Kuća Petra
Preradovića ima vizualni dio branda spreman. U tom postupku tvrtka METRIC predložila je u suradnji s
Ivanom Klepcem nekoliko opcija za vizualno rješenja branda te instruirala dionike na što trebaju obratiti
pozornost tijekom odabira vizualnih rješenja. Proces izrade dokumenta nastavio se kroz definiranje
očekivanih osnovnih rashoda za Kuću Petra Preradovića. Upravo su u tom dijelu procesa ustanovljene
prve prepreke u ostvarivanju samoodrživosti KPP-a i to u vidu inicijalno premalog broja posjetitelja. U
nastavku procesa prema spomenutom popisu rashoda Kuće Petra Preradovića predložen je pregled
prihoda te ciljeva u vidu potrebnog broja posjetitelja kako bi se troškovi KPP-a pokrili očekivanim
prihodima.
U skladu s tim procesom održano je strateško planiranje, gdje su definirani detaljnije osnovni proizvod
KPP-a te određena politika cijena. Temeljem toga KPP je ovim dokumentom pozicioniran s jasnim
pregledom proizvoda, pripadajućih mjera distribucije, promocije i cijena.
Na kraju dokumenta predložen je vremenski plan operativnih zadataka i marketinški aktivnosti u prvoj
godini te informativni troškovnika marketinškog plana i njegovih osnovnih aktivnosti.
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1. A: KONCEPCIJA MARKETINGA I USLUGA
Ovo poglavlje iznijet će temeljne pretpostavke za uspješan marketing Kuće Petra Preradovića koje su
definirane analitikom statističkih podataka, analizom potencijalnih partnera/suradnika za stvaranje
cjelovite ponude i rada s dionicima koji će upravljati Kućom Petra Preradovića.

1.1.

TRŽIŠNO POZ ICIONIRANJE I DEFINIRANJE USLUGA

Interpretacijski centar Kuća Petra Preradovića nalazi se u mjestu Grabrovnica pored Pitomače. Objekt je
sagrađen tijekom 18 st., te je osim stambene služio i drugim funkcijama sve do prve obnove 1909. godine.
Od 1963. godine kuća je zaštićena kao spomenik kulture a 1968. na 150-tu godišnjicu rođenja Petra
Preradovića otvorena je za javnost kao muzejski objekt. U 2019. godini u prostoru se stvara suvremeni
interpretacijski centar čiji je cilj uz povijesno oživljenog lika i djela pjesnika romantizma Petra Preradovića,
definirati prostor kreativnosti i razvoja, edukacije i istraživanja, razmjene i uživanja. Planirana vizija
Centra definirana je iznimno ambiciozno te se istom očekuje utjecaj na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj
razini:
IC Petra Preradovića je najposjećenija atrakcija kulturnoga turizma na području općine Pitomača i jedna
od najznačajnijih kulturno-turističkih atrakcija na području virovitičko-podravske županije. IC Petra
Preradovića postao je centralno mjesto proučavanja, upoznavanja i uživljavanja u literarno, ali i svekoliko
nematerijalno nasljeđe druge polovice 19-g stoljeća u Hrvatskoj. Samim time IC je postao dio mreže
kulturnih turističkih ruta s temom Vojne krajine, Ilirizma i romantizma u Hrvatskoj i ostalim zemljama
bivše Habsburške Monarhije s kojima je centar povezan kroz razne projekte i turističke itinerere. Privlačna
snaga za turiste koju centar ima rezultirala je podizanjem ponosa kako mještana Grabrovnice tako i
ostalih žitelja općine Pitomača što je doprinijelo jačanju svijesti lokalnoga stanovništva o koristima koje
im donosi turistički razvoj temeljen na spomenutoj atrakciji pa se stoga javlja povećani interes, poglavito
mladih za bavljenje turizmom i djelatnostima komplementarnima s turizmom što je posredno dovelo do
kreiranja novih radnih mjesta u samome centru i okruženju.
ICPP je lokalitet s jedinstvenim kulturnim izričajem koji na održiv način upravlja posjetiteljima te im pruža
autentične sadržaje i jedinstvene doživljaje.
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Preradović kao inspiracija, otvara nas svijetu kroz globalizaciju i ideju povezivanja, ideju evolucije. Ne
treba se bazirati usko samo na njegov život i rad, nego treba posegnuti za drugačijim elementima da se
dobije svjetska priča.
Pružanje nezaboravnog iskustva lika i djela Petra Preradovića svim posjetiteljima. Zvukovi i mirisi koji
vraćaju u djetinjstvo, virtualna stvarnost približavanja događaja, hologramski pjesnik koji recitira stihove,
interaktivni sadržaji s ciljem ''uvlačenja'' posjetitelja u prostor i vrijeme prve polovice 19. st. i mogućnošću
kreiranja sadržaja, sastavnice su postava za sve generacije. Nadopunjeni tradicionalni postav oplemenjen
multimedijskom opremom oživjeti će prostor interpretacijskog centra te ga približiti svim posjetiteljima i
stvarati nezaboravne doživljaje i iskustva.1
Kroz analizu posjetitelja, o kojoj će biti više riječi u poglavlju Ciljane skupine, i predloženog poslovnog
plana uvidjelo se da potencijalni posjetitelji, točnije potreban broj posjetitelja postoji na regionalnoj
razini, te da se zbog ušteda u marketinškim aktivnostima, treba usmjeriti na privlačenje turista iz područja
Virovitičko podravske županije, Koprivničko križevačke županije i Bjelovarsko bilogorske županije (dijelom
Požeško slavonska zbog PP Papuka), a ne na nacionalnog razini barem ne u prve 3 godine djelovanja.
Potrebno je napomenuti da će Kuća Petra Preradovića u trenutku završetka i otvaranja biti jedini
interpretacijsko/muzejski prostor u krugu od 20 km. Međutim u krugu od 50 km konkurencija ili pak
potencijalni partneri i ponuda se proširuje.
U nastavku je navedena analiza okruženja koja mora uključiti i kratak pregled suvremenih svjetskih,
europskih i nacionalnih trendova u turizmu budući da znamo da na području Hrvatske imamo izrazit
prilijeva turista iz Azije koji su prvi u redu kao korisnici itinerera „neotkrivenih destinacija“, k tome
potrebno je predvidjeti da KPP, iako trenutno s ciljanim skupinama ograničenima samo na užu regiju,
postepeno se treba usmjeriti na druge ciljane skupine. Potrebno je planirati da do pete godine postojanja
trebat razviti sadržaj dovoljno atraktivan i za veći broj grupa inozemnih gostiju (s pretpostavkom da će se
razviti ponuda kontinentalnog područja te regije).

1

Plan rada IC KPP, str 2. Dokumenti proizašli iz procesa planiranja.
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ANALIZA OKRUŽENJA
Prema podacima Svjetske turističke organizacije, međunarodni se turistički promet od 50-ih godina
prošlog stoljeća do danas povećao s 25 milijuna međunarodnih turističkih dolazaka na više od 1.3
milijardi u 2018. godini. 2 Unatoč gospodarskim krizama, terorizmu i epidemijama koje pogađaju
suvremeno društvo, turizam bilježi stalne stope rasta pa je tako 2018. godine broj turističkih dolazaka
porastao za 7 % u odnosu na prethodnu godinu. Svjetski stručnjaci i dalje predviđaju kontinuirani rast
turističkih dolazaka prosječno po 3,3 % za razdoblje 2010. - 2030. Ekonomske krize ne smanjuju potrebu
i želju ljudi za putovanjima, već utječu na strukturu tih putovanja pa se očekuju putovanja u bliže
destinacije, rast putovanja prijateljima i rođacima te relativno stabilna putovanja motivirana specijalnim
interesima.
Kad je riječ o Hrvatskoj, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2015. godini ostvareno je
ukupno 89,6 milijuna noćenja i 18,6 milijuna turističkih dolazaka u komercijalnim smještajnim
kapacitetima. Strategija razvoja turizma HR predviđala da će se do 2020. godine ostvariti ukupno 86
milijuna noćenja u komercijalnim smještajnim kapacitetima što je 43 % više nego u npr. 2011. godini, a
što je već ostvareno u 2018. godini. Dugoročnija prognoza do 2025. godine, uz uvjete stabilnog rasta
međunarodne potražnje, predviđa 107 milijuna noćenja u komercijalnim smještajnim kapacitetima.3
Iako kvantitativni trendovi ukazuju na stabilan rast te sva predviđanja govore o daljnjem rastu potražnje
turističkog tržišta, važno je sagledati i promjene koje se događaju na kvalitativnom području, odnosno
one koje govore o promjeni svijesti potrošača, njihovim navikama, potrebama i preferencijama. Te su
promjene posljedica brojnih drugih kretanja koje obilježavaju suvremeno društvo, od ekonomije,
tehnologije, ekologije do politike i drugog, a upravo su to pokretači promjena te faktori konkurentnosti
turističkog sektora.

2
3

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/wtobarometereng.2019.17.1.1
http://iztzg.hr/UserFiles/Pdf/Izvjestaj-02-Strategija-razvoja-turizma-RH.pdf
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Kada gledamo političko okruženje vidljivo je kako su regionalni konflikti diljem svijeta uvjetovani najčešće
lošom vladavinom, vjerskim razlozima ili borbom oko prirodnih resursa jedan od ključnih obilježja
svjetske političke scene koja unosi nestabilnost i nesigurnost te snažno utječe na turističko tržište. To
prvenstveno znači da se svijest turista mijenja te pri odabiru destinacije, prijevoznog sredstva i same rute
do izbora smještaja te odabira popratnih aktivnosti današnji turisti na prvo mjesto stavljaju sigurnost. Iz
tog je razloga od iznimne važnosti raditi na imidžu sigurne destinacije za posjet/odmor.
S ekonomskog pogleda, usprkos povremenim fluktuacijama, u narednoj se dekadi očekuju srednje do
visoke stope rasta svjetskog gospodarstva te Svjetska banka prognozira prosječan godišnji rast zemalja u
razvoju od oko 4,5%, odnosno rast industrijaliziranih zemalja od oko 2,5%. Daljnja liberalizacija tržišta,
rast međunarodne razmjene, jačanje privatnog sektora i prodor informacijskih tehnologija pridonosi
globalizaciji kao moćnoj sili koja oblikuje i turistička kretanja. Kao rezultat globalno rastuće potrošačke
moći te sve povoljnijih i bržih načina putovanja očekuje se rast međunarodnih i domaćih odmorišnih i
VFR putovanja, kao i poslovnih putovanja. Kada je riječ o glavnim emitivnim tržištima, prognoze UNWTOa govore da će najveći broj putovanja u Europu biti generiran iz same Europe te se predviđa da će intraregionalna putovanja imati udio od 85% potražnje za europskim destinacijama. Paralelno s rastom
globalnih korporacija očekuje se i sve veći rast nišnih operatora koji, razvijaju domenu visoko
specijaliziranih proizvoda i usluga uključivo manje specijalizirane hotele i individualizirane ture.
Društvena slika svijeta uvelike je uvjetovana gospodarskim razvojem, rastućom razinom obrazovanja i
općenito rastom blagostanja, posebice u razvijenim zemljama, koji pridonose tranziciji ka postmaterijalističkim društvenim vrijednostima. Prema TOMAS istraživanju gosti „novog“ doba aktivniji su,
obrazovaniji i informiraniji, odnosno koriste sve veći broj različitih izvora informacija te putovanje
doživljaju kao “rad na sebi” i žele da im donesu nova iskustva i spoznaje. Svjesni rasta ponude, izbirljivi
su, kritični i zahtjevni. Prema istraživanju Euros RSCG, u sedam bogatih zemalja poslije krize 2010. godine
došlo je do velikog preokreta potrošačke perspektive. Ljudi su umorni od pritiska neprestanog
konzumerizma, brine ih što su sve više odvojeni od kontakta s prirodom, neaktivni i nedruštveni. To vodi
tzv. osviještenim potrošačima koji ciljano traže odgovorne i osviještene proizvođače i usluge te aktivan
odmor.
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Trendu društvenog i ekološkog osvješćenja također se pridružuju novi demografski uvjeti. Tzv. baby boom
generacija (rođeni između 1946. i 1964.) u Europi i 83 milijuna u Sjevernoj Americi ulaze u umirovljeničko
doba vrlo aktivnog zdravlja, duže životne dobi i s mnogo vremena (i znatnih prihoda) za duža putovanja,
uglavnom van glavnih sezona. Upravo ova skupina društva (50 + godina) predstavlja značajno tržište za
aktivne i edukacijske odmore van vrućih, ljetnih sezona. Mlađe generacije, tzv. “Gen-Y” ili “Millenniums”
(rođeni 1981. – 2001.) izloženi su internet tehnologiji koja ih povezuje širom svijeta i medijskim
“bombardiranjima” o planetarnim štetama i katastrofama, a to ih posebice čini dobro informiranim i vrlo
aktivnima u području ekološke i društvene pravde, a najčešće putuju sami ili u paru. Njihove potrebe i
potražnja vode razvoju izrazito segmentiranog tržišta odnosno rasta niza specifičnih tržišnih segmenata
baziranih na životnim stilovima, interesima i hobijima te razvoju novih sadržaja baziranih na uklopljenosti
u okoliš, ambijentu, atmosferi i dizajnu koji počivaju na ‘osjećaju za mjesto’ ili nekoj temi kako bi se
pridonijelo osjećaju lokalnog doživljaja.
Pitanje ekologije jedno je od najaktualnijih i najizazovnijih tema današnjice. Klimatske promjene, ubrzana
potrošnja prirodnih resursa te gubitak bio raznolikosti, nepovratno mijenjaju sliku i kvalitetu svjetskog
okoliša, ujedno mijenjajući uvjete i stilove života diljem svijeta. Turizam počiva na kvaliteti i atraktivnosti
okoliša, ali ujedno na njega i intenzivno djeluje. Sve više posjetitelji, posebice iz ekološki orijentiranih
tržišta poput Njemačke, Velike Britanije i Skandinavije koje su ujedno i među najčešćim gostima Hrvatske
(obalni dio), evaluiraju i biraju mjesta za odmor ovisno o razini okolišne odgovornosti destinacija i
smještajnih objekata. Nedavne studije ukazuju na to da je skoro 70% gostiju spremno platiti i do 10%
višu cijenu od uobičajene za istu vrstu usluge pod uvjetom da su uvjereni da će odsjesti u okolišno
odgovornim objektima.4
Tehnološka dostignuća i promjene tijekom proteklih petnaestak godina bitno su promijenile gotovo sve
faze turističkog iskustva, od informiranja i komuniciranja, preko kupovanja, do putovanja i same ponude
proizvoda i usluga. Tradicionalni način poslovanja više skoro da i ne postoji, a Internet čini okosnicu
marketinga u turističkom poslovanju.

4

http://iztzg.hr/UserFiles/Pdf/Izvjestaj-02-Strategija-razvoja-turizma-RH.pdf
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Nove tehnologije bitno mijenjaju i obilježja putničkog prijevoza koja se kreću u smjeru nove generacije
prijevoznih sredstava od zrakoplova većeg kapaciteta do super brzih vlakova, efikasnije potrošnje goriva
i većeg dometa, a s obzirom na dominaciju cestovnog prometa, ulaže se u smanjenje potrošnje kao i
alternativna goriva te u cestovnu infrastrukturu. Ovakav napredak omogućuje jednostavnija, brža i
dinamičnija putovanja nego što je to bilo prije zbog čega se gosti kraće zadržavaju na jednom mjestu te
tijekom jednog odmora žele vidjeti i doživjeti čim više.
Klaster Slavonija
Statistički podaci DZS o kretanju broja posjetitelja u Virovitičko podravskog županiji pa i pripadajućim
gradovima ukazuje na trend rasta i trenutni broj posjetitelja iznosi 18.023 osoba. Međutim kako je
navedeno u poglavlju Pozicioniranje u definiranju obuhvatnog područja iz kojeg se mogu
„crpsti“ posjetitelji za KPP, zbog ograničenih resursa za marketing ograničeno je samo na regionalno
područje. Broj potencijalni posjetitelja „dostupan“ je na tom području, međutim za rast KPP potrebno je
usvojiti gore navedene trendove kao smjernice za razvoj mikro destinacije.
Kao zaključak potrebno naglasiti kako se područje klastera Slavonija teško probija na turističkom tržištu,
razlog tome možemo naći u nedovoljno dobro pozicioniranoj ponudi, koja se ipak zadnjih nekoliko godina
bolje profilirala i ukazuje na drugačije trendove (vjerojatno slijedom ulaganja u infrastrukturi). Kuća Petra
Preradovića mala je destinacija, ali kao posjetiteljska destinacija morati biti stalo ispred potražnje
stvarajući novu kroz kreiranje novih proizvoda. Biti kontinentalna destinacija (pa i mikro) znači izrazitu
dinamičnost u kreiranju novih programa i održavanje vrhunske kvalitete bez obzira na sezonu. Kuća
Petra Preradovića treba se okrenuti domaćem tržištu (a posljedično kroz razvoj programa i stranom
tržištu), zahtjevnoj posjetiteljskoj publici koja prije sva traži sadržaj i autentičnost cijelog prostora. U
skladu s time u nastavku analiziramo konkurenciju, točnije moguće partnere.
LOKALITETI
Virovitičko podravska županija
Gradski muzej Virovitica
Gradski muzej Virovitica trenutno je izmješten iz dvorca Pejačević zbog renovacije u sklopu EU projekta
čiji je cilj osim obnove dvorca razviti novi postav, te ugostiteljske kapacitete. Podaci o broju posjeta
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muzeju su dostupni, međutim prema procjeni autora trenutno su manje relevantni jer se radi o broju
posjeta „starom muzeju“ i doseže svega desetak tisuća godišnje. Po završetku projekta i aktiviranja
muzejskih programa, očekuje se dolazak novih posjetitelja na tom području i povećanje broja posjetitelja
stoga isto treba uzeti u obzir za marketinške aktivnosti KPP-a. Povećanje broja posjetitelja vjerojatno se
će se desiti optimistično tek 2021. godine, stoga Gradski muzej Virovitica u slučaju KPP-a ne možemo
gledati kao konkurenciju, već kao nužnog partnera. Iz tog poželjno bi bilo da Kuća Petra Preradovića u
periodu do otvaranja spomenutog muzeja, predložiti upravi muzeja program suradnje koji bi se temeljio
na slijećem:
-

Upućivanje posjetitelja na GMV tj. KPP

-

Spajanje programa i nadogradnja vlastite ponude (kroz cijenu ulaznice i sl. – nadoknada sredstava)

-

Ponuda dodatnih programa (edukacija) svojim redovitim članovima/polaznicima/volonterima na oba
lokaliteta.

Budući postav Gradskoj muzeja Virovitice trebao bi se temeljiti na tematiku drva, međutim izvjesno je da
će koncept koristiti postojeće predmete te kroz drugačiji pristup odrađivati i dosadašnje povijesne,
etnografske, arheološke i druge teme.
Kurija Janković
Kurija Janković potječe iz 19. stoljeća i nalazi se u selu Kapela Dvor, 7 km sjeverno od Virovitice. Kurija
Janković obnovljena je sredstvima EU fondova u sklopu projekta «Drava4Enjoy» u svrhu turističkoedukacijskog centra te je otvorena u studenome 2014. godine. Danas Kurija Janković ima status heritagehotela i potencijalni je partner KPP u produljenju boravka posjetitelja na tom području.
Dvorac Janković u Suhopolju je u potpunosti u vlasništvu županije te je zaštićeni spomenik kulture iz
sredine 18. stoljeća. Povijesni perivoj u kojemu je dvorac smješten zaštićen je kao objekt prirode i kao
spomenik vrtne arhitekture. Današnje stanje dvorce i perivoja je izuzetno loše – kompleks je napušten,
bez namjene i posve devastiran. Virovitičko-podravska županija kandidirala je projekt na natječaj iz
strukturnih fondova EU, unutar kojeg se predviđa uspostava upravljanje objektom od strane županije i
Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, unutar kojeg se planira uspostaviti
Slavonski centar kompetencija za selektivne oblike turizma. U Centru se planira obučavati i školovati
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učenici srednjih ugostiteljskih i turističkih škola, kao i studenti iz Virovitice te okolnih gradova i općina.
Ovisno o razvoju sadržaja takvu instituciju može se gledati kao partnera u nekim oblicima edukacije.
Samostanski muzej
Samostanski muzej u okviru Franjevačkog samostana u Virovitici sadrži zbirku od više tisuća izložaka sa
područja sakralne umjetnosti. Eventualna suradnja može biti na temelju upućivanja posjetitelja muzeja
na KPP-a. Potrebno je istražiti opcije suradnje.
Zavičajni muzej u Slatini
Zavičajni muzej u Slatini nudi kulturološku priču o slatinskom kraju, preko 9. zbirki iz Slatinskog kraja,
međutim zbog udaljenost od Pitomače koja iznosi preko 30 km predstavlja potencijalnog partnera tek za
pojedine turističke elemente i obilaske koji bi uključivali i Viroviticu i Pitomaču na putu prema Koprivnici
ili drugom mjeru. Spajanje programa, kao što su tematske izložbe ili zajednički programi edukacija nisu
izgledni u periodu od naredne 3 godine djelovanja KPP-a.
Park prirode Papuk
Park prirode Papuk (PP Papuk) možda se ne čini „prirodnim“ elementom u marketinškom povezivanju s
interpretacijskim centrom Kuća Petra Preradovića, međutim KPP treba biti u poziciji privući posjetitelje
sa svih relevantnih prostornih znamenitosti, a PP Papuk je jadan od njih. PP Papuk proglašen je
GEOPARKOM 2007. godine, otkada se nalazi u UNESCO-ovoj mreži geoparkova, te također ima niz
arheoloških lokaliteta i spomenika kulturno povijesne baštine. Unutar parka nalazi se i Edukacijski centar
i Centar za posjetitelje u Velikoj, naselju koje je udaljeno preko 90 km od Pitomače. Upravo udaljenost
predstavlja značajnu prepreku u povezivanju ta dva posjetitelja mjesta, međutim usprkos tome KPP će
biti u poziciji nakon druge godine djelovanja uložiti truda u povezivanju s PP Papukom, naročito zato što
isti ima značajan sadržajni i smještajni kapacitet koji privlače posjetitelja na više od 1 dana. Povezivanje
se tako neće trebati temeljiti na zajedničkoj temi ili sadržaju (iako je možda s vremenom moguće
ustanoviti i to) već na atraktivnosti posjeta.
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Regionalni park „Područje rijeke Mure i Drave“
Za razliku od PP Papuk u neposrednoj blizini KPP nalazi se dio Regionalnog parka koji, za sada, ima manje
definiranu infrastrukturu od PP Papuk pa samim time i manju razinu atraktivnosti za posjet. Ipak
potrebno je naglasiti da to iznimno područje prirodnih vrijednosti i ekosustava Regionalni park Mura
Drava proteže se kroz pet županija (Međimursku, Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Virovitičko podravsku i Osječko - baranjsku županiju, u ukupnoj površini od 87.680,52 ha) ima snažan posjetiteljski
potencijal i u tom smjeru prijavljuju se novi projekti izgradnje infrastrukture, točnije Centar za posjetitelje
Križnica. Križnica je udaljena svega 8 km od KPP, stoga se već sada treba raditi na osmišljavanju
povezivanja dva mjesta posjeta s implementacijom u interpretaciji prostora jednog i drugog centra. (npr.
Gdje nakon KPP..). Potrebno je napomenuti da upravljanje Regionalnim parkom Mura - Drava se obavlja
putem koordinacije postojećih županijskih javnih ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode
na način da svaka javna ustanova upravlja dijelom regionalnog parka koji se nalaze unutar teritorija njene
županije, što JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske
županije čini partnerom KPP u promotivnim aktivnostima.

Koprivničko križevačka županija
Ovo područje iznimno je interesantno za suradnju i partnerstva zbog velikog broja posjetitelja na
godišnjoj razini te otvaranja mogućnosti spajanje ponude zbog relativno male udaljenosti Koprivnice od
nekih 50tak kilometara.
Gradski muzej Koprivnica
Gradski muzej u Koprivnici izuzetno je aktivna institucija u kulturi s djelovanjem na lokalnoj razini i s
relativno malim brojem posjetitelja od samo nekoliko tisuća na razini godine. Ono što je bitno jest
struktura posjetitelja koja ukazuje na veliki postotak (preko 80%) na pojedinačne odrasle posjetitelja što
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ukazuje da u Koprivnici postoji turizam koji ne uključuje samo grupne posjete.5 I da zapravo sam muzej
nije uvršten u grupne posjete. KPP kao atraktivnije mjesto posjeta zapravo je izravna konkurencija
Gradskom muzeju Koprivnica, barem u dijelu privlačenju posjetitelja s područja triju županija. Trenutno
nije jasna marketinška poveznica ili nužnost suradnje dviju institucija, ali svakako KPP bi trebao ponuditi
povremeno programe suradnje radi bolje vidljivosti u medijima na području Koprivničko – križevačke
županije.
Muzeji u Đurđevcu, Virju i etnografska zbirka obitelji Čamba
Ovo su prostori potencijalno mogu pripadati budućoj mreži suradnika, partnera KPP, ali potrebno je
promisliti na kojoj razini je to isplativo ulaganje resursa (vremenskih, ljudskih i drugih). Naime uz
Đurđevac je vezana "Legenda o Picokima", nematerijalno kulturno dobro, koja se svake godine
posljednjeg vikenda u lipnju u obliku scenskog prikaza prezentira podno zidina Staroga grada. Stoga je
isto u prostoru Muzeja predstavljeno u Interpretacijskom centru Picokijade s prizorima Legende o
Picokima, snimkama scena bitaka i drugih povijesnih prikaza. Prolaskom kroz centar posjetitelje prate
priče iz prošlosti kroz koje je prikazana bogata kulturna baština Đurđevca, te prirodna baština i bogatstvo
života na Đurđevačkim pijescima.
Grad Koprivnica
Sam Grad Koprivnica je mjesto posjeta na što upućuju statistički podaci (više u poglavlju Ciljane skupine),
radi li se to o posjetima pojedinim događajima ili vikend aranžmani činjenica je da broj posjetitelj znatno
odskače od drugih dviju županija. Samim time, KPP bi trebao uložiti u povezivanje ponude koja je prisutna
na Koprivničkom području te usmjeriti marketinške mjere na upotpunjavanje ponude (jednodnevne ili
višednevne) koja je prisutna u Koprivnici sa svojom lokacijom.

5

Izvješće o radu Muzeja grada Koprivnice za 2017. godinu.
http://www.muzej-koprivnica.hr/wpcontent/uploads/2018/05/Izvje%C5%A1%C4%87e-o-radu-Muzeja-za-2017..pdf
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Đurđevački pijesci, Mali Kalnik i Kalnik
Đurđevački pijesci su posljednji, nepošumljeni ostatak dvanaest kilometara dugog pojasa Podravskih
pijesaka takozvane „Hrvatske Sahare“. Područje je zaštićeno i svrha zaštite je očuvanje preostalog dijela
pješčanih naslaga kao specifičnog staništa koje se ne možemo naći nigdje drugdje u Hrvatskoj. Kao takvo
i činjenica da su iznimno poznati i blizu Pitomači moguće je marketinškim mjerama spojiti s prije
spominjanom Križnicom, ali tek nakon uspostave infrastrukture na Križnici. Do tog perioda moguće je
ukazati na spajanje ponude za grupne dolaske koje organiziraju agencije ili predlažu lokalni i regionalni
TZ (turističke zajednice). Značajni krajobraz Kalnik je pak područje također pod zaštitom zbog svoje
geografske specifičnosti i bioraznolikosti. Među ostalim znamenitostima tu su i ostaci starog grada
Kalnika koji ima značajni potencijal u podizanju posjetiteljskog potencijala područja, međutim od KPP je
udaljeniji od Koprivnice i trenutno ne predstavlja potencijal u spajanju ponuda ili privlačenju posjetitelja
na područje Pitomače.
Bjelovarsko bilogorska županija
Jednako kako i Koprivničko križevačka županija ova županija ima značaja broj posjetitelja te s trendom
rasta za razliku od Koprivničko križevačke županije. Županija nudi veliki broj mjesta i događaja za posjet.
Gradski muzej Bjelovar
Gradski muzej u Bjelovaru temeljito je obnovljen 2009. godine te uz tri galerijska prostora: Galerija Nasta
Rojc, Mala galerija i Galerija Koridor ima restauratorsku radionicu i knjižnicu. Atrij muzeja ima pozornicu
koja služi za koncerte klasične i zabavne glazbe, kazališne predstave, promocije knjiga i druga umjetnička
i kulturna zbivanja na otvorenom te multifunkcionalnu zatvorenu dvoranu u potkrovlju. Muzej je aktivan
po pitanju organizacije privremenih postava i specifičnih događaja, te ima izniman stalni postav. Broj
posjetitelja dostupan je samo za 2016. godinu i iznosi oko 8.000 posjetitelja, a gledajući strukturu posjeta
oko 3400 se odnosi na izložbe i stalni postav za odrasle posjetitelje i 1789 za školske grupe, te 978 grupnih
odraslih posjeta. Ostatak se odnosi na posjetitelje specifičnih događaja. Ukratko i iz ove strukture moguće
je vidjeti trend gdje većina posjetitelja ne dolazi iz grupno organiziranih posjeta, već iz pojedinačnih
posjeta.
Dvorac Janković, Daruvar
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Dvorac se gradio u razdoblju od 1771. do 1777. godine stoga stilski pripada razdoblju baroka te je zaštićen
spomenik kulture RH. Dvorac se može posjetiti, dvorac ima preko 60 prostorija, izloške dokumenata,
starog namještaja te sobe židovske kulture i tradicije. U dvorac se ulazi samo uz prethodnu najavu grupa
što umanjuje njegov posjetiteljski potencijal i eventualnu priliku kroz suradnju s KPP. Ipak potrebno je u
bližoj budućnosti pratiti razvoj programa unutar tog dvorca radi definiranja eventualnih zajedničkih
programa posjeta za grupe.

Kulturni centar Mato Lovrak
Kulturnu centar Mato Lovrak jedno je od mjesta koje posjećuje ciljana publika Kuće Petra Preradovića, a
to su učenici. Kulturni Centar Mato Lovrak nalazi se u mjestu Veliki Grđevac, rodnom mjestu Mate
Lovraka, klasika dječje književnosti. Uz Lovrakove dane kulture i spomen sobu Mate Lovraka, tu je
izgrađen i “Mlin Družbe Pere Kvržice”, identičan i na istom mjestu gdje su ga obnavljali Pero i družba.
U sklopu Centra položen je pružni kolosijek na kojemu su postavljeni lokomotiva parnjača s tri vagona,
kao uprizorenje Lovrakovog djela “Vlak u snijegu”. U centru se nalazi rekonstruirana tradicijska Mlinareva
kuća, dječje igralište i ostali manji etnografski sadržaji. Prostor je izuzetno atraktivan, jer se nalazi na
šumskom području uz potok Grđevicu, kao pritoku rijeke Česme. Za Lovrakov centar veliko zanimanje
pokazuju škole širom Hrvatske, i prepoznat je kulturno-edukativno-turistički centar za pretežito učenički
turizam, koji promovira ovaj kraj i prisjeća sve generacije na lik i djelo doajena dječjih romana, Matu
Lovraka.
Kuća Petra Preradovića svakako bi već u prvoj godini trebala stupiti u kontakt s upravljačkim strukturama
centra kako bi se definirala zajednička ponuda, naime područje spomenute općine ima u druge sadržaje
koje mogu ponuditi cjelodnevni boravak, stoga je ključno u pokušati naći nišu za KPP za posjetitelje koji
na tom području ostaju pola dana (učenici) ili duže od jednog dana (obitelji).
Etno kuća Bilogora
Zajednica Mađara Grubišnoga Polja u Grbavcu ima etno kuću "Bilogora" koja je opremljena za druženja
cca 150 osoba. U etno kući postoji zbirka starih alata i pomagala koja su se vjekovima koristili na selu,
tako da se na jednom mjestu može vidjeti kako je prije 150 godina bila opremljena spavaća soba, kuhinja,
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komora-ulaz na tavan, kovačnica kao i nadstrešnica bogato opremljena eksponatima. U novijem dijelu
prostora održavaju se probe kao i nastupi dječje plesne skupine, odrasle plesne i pjevačke skupine te
tamburaške skupine. Godišnje imanje posjeti cca 1500 osoba, odraslih, školske djece i dr. te je upravo
zbog tih ciljanih skupina zanimljiva moguća suradanja s KPP.
POVIJESNI PARK u CSURGO (Mađarska)
Unutar povijesnog parka, planirana je izgradnja Csokonai Muzej i kulturnog centra koji će obraditi rad i
djelo Csokonai Vitez Mihaly-a. Ostavština Cscokonai Vitez Mihaly-a biti će predstavljena u sklopu stalne
izložbe. Osim planiranog muzeja na području povijesnog parka ima nekoliko posjetiteljskih lokacija,
isusovački i templarski samostan iz 1200tih s pripadajućom crkvom, Palan dvorac, vrt sa začinskim
biljkama, bastion napravljen kao reminiscencija na period obrane od Osmanlija i drugi lokaliteti. Budući
da je povijesni park i sam grad Csurgo partner na prekograničnom projektu s ciljem približavanja dviju
budućih atrakcija održalo se i organiziralo nekoliko prigodnih događaja za ciljanu posjetiteljsku skupinu
jednog i drugog lokalitet. Tijekom projekta „Preradović i Csokonai“ odobrenog i financiranog u okviru
programa Interreg V-A Hungary Croatia CCP 2014-2020, održano je školsko natjecanje u poeziji i folkloru,
audiovizualno natjecanje na temu radova Csokonai i Preradovića i amatersko natjecanje u literarnom
prevođenju sa miješanim mađarsko-hrvatskim timovima. Ova suradnja planira se dalje nastaviti kao dio
marketinških aktivnosti radi privlačenja posjetitelja iz susjedne Mađarske i prekograničnog područja.

NAPOMENA:
Osim kulturno turističkih lokaliteta potrebno je napomenuti da bi KPP treba razviti suradnju s aktivnim
gradskim knjižnicama i pučkim otvorenim učilištima radi razmjene ideja i organizacije događaja koji se
tiču predstavljanja knjiga i edukacija. Stoga je potrebno obratiti pozornost na iznimno suvremeni i
inkluzivan rad Knjižnice i čitaonice Fran Galović u Koprivnici te također na rad Narodne knjižnice Petar
Preradović u Bjelovaru i Gradske knjižnice u Virovitici. Sve institucije imaju na mjesečnoj razini izniman
broj događaja od kojih se dio može preusmjeriti i na predstavljanje u KPP-a. Također dio programa Centra
za kulturu Drago Britvić iz Pitomače trebat će povremeno usmjeriti u KPP.
MANIFESTACIJE I DOGAĐANJA
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Na početku djelovanja KPP preporuča se minimalno ulaganje dodatnih sredstava u promociju događaja
koji nisu vezani organizacijski uz KPP. Naime sva sredstva trebaju biti usmjerena na samopromociju i
promociju partnerstva. U skladu s tim, postojeći događaji u krugu od 50 km od Pitomače potencijalni su
partneri, međutim u prve 3 godine potrebno je ulagati više vremena u definiranje, promociju i prodaju
primarnog proizvoda. U nastavku su događaji s kojima KPP potencijalno može surađivati međutim ne na
štetu vlastitih kapaciteta.
Događaji u Pitomači (izdvojeni samo događaji s kojima KPP može prirodno surađivati)
Večer poezije Drage Britvića održava se sredinom siječnja u dvorani Doma kulture u Pitomači. Tijekom
ove tradicionalne glazbene večeri, cijenjeni hrvatski glazbenici izvode stihove ovog pitomačkog velikana.
Vincekovo, eno-gastronomski izlet na pitomačke brege, tzv. "Vincekove hodancije", održava se povodom
obilježavanja blagdana sv. Vinka. Zabavna manifestacija uz nastupe tamburaških sastava.
Memorijal dr. Marijana Jergovića " Čuvar uspomena",

posvećen bogatoj ostavštini glazbenog

stvaralaštva dr. Jergovića, jednog od utemeljitelja Glazbenog festivala Pjesma Podravine i Podravlja. U
Domu kulture u Pitomači, svake godine, brojni hrvatski izvođači odaju počast ovom velikanu glazbene
scene, kroz interpretaciju njegovih djela.
Glazbeni festival Pjesme Podravine i Podravlja, slavi glazbenu umjetnost kroz pjesme inspirirane
kulturnom baštinom Podravine i Podravlja. Prva večer je retrospektivnog karaktera a druga je večer novih
pjesama inspiriranih ljubavlju prema zavičaju uz rijeku Dravu. Program druge večeri svake se godine
prenosi uživo na hrvatskoj javnoj televiziji.
U posjetu starim vremenima - u doba Petra Preradovića, jednodnevna manifestacija kojoj je cilj sačuvati
lokalnu etnografsku tradiciju i vrednovanje lokalnih autohtonih proizvoda. Program nudi raznolike
sadržaje poput dočeka sudionika biciklijade, plesova i igrokaza kulturno - umjetničkih društava, škole
pisanja perom i tintom, predstavljanja udruga i starih zanata te scenski prikaz dolaska Petra Preradovića.
Tijekom cijele manifestacije posjetitelji mogu uživati u tradicionalnim lokalnim jelima i pićima, te glazbi
uz zvukove tradicionalnih instrumenata poput tambure i cimbala.
Događaji unutar kruga od 20 KM - Virovitica, Đurđevac, Križnica
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Virkas
Svake godine tijekom veljače u Virovitici se održava dvotjedni kazališni program u kojem uz Kazalište
Virovitica gostuju kazališne kuće i družine iz cijele Hrvatske te inozemstva.
FRKA - festival radosne kulture održava se svake godine tijekom mjeseca travnja na više lokacija u
Virovitici, poput prostora Gradskog muzeja, Kazališta Virovitica te Crkve sv. Roka. Posjetiteljima se nudi
niz kulturnih događanja od kazališnih predstava i koncerata do predavanja i izložbi.
Virovitičko kazališno ljeto, manifestacija koja se tradicionalno održava tijekom mjeseca lipnja u
prostorima virovitičkog kazališta svake godine privuče nekoliko tisuća posjetitelja. Ljubiteljima kazališta
nude se brojne kazališne predstave brojnih izvođača. Ulaz posjetitelja je besplatan.
Međunarodni folklorni festival "Iz bakine škrinje" je petodnevna manifestacija koja svake godine u
srpnju okuplja mlade ljude iz cijeloga svijeta, više od 200 izvođača, koji prezentiraju bogatstvo nošnji,
glazbe, plesa i običaja, kako Podravine i Prigorja, tako i drugih zemalja. Glavnina programa odvija se u
Đurđevcu a manji dio poput Koprivničkih dana kulturne baštine u Koprivnici gdje se prezentirana
zaštićena nematerijalna kulturna baština Podravine, primjerice ivanečki vez, bregovska pita, peteranski
šlingeraj, drvene igračke te tradicijski nakit. Ulaz na sve nastupe je besplatan.
DO 50 KM - Koprivnica, Virje, Hlebine, Bjelovar, Suhopolje, Slatina
Bjelovarski IPEW - Međunarodni tjedan udaraljkaša tradicionalna je smotra koja ugošćuje poznata
imena i ansamble hrvatske i svjetske udaraljkaške glazbe. Održava se svake godine u siječnju.
BOK fest - tijekom svibnja u Bjelovaru se održava smotra najznačajnijih ostvarenja kazališnih kuća iz
Hrvatske i inozemstva. Uz kazališne predstave za djecu i odrasle organiziraju se i večeri poezije, stand up
komedije, humanitarno-sportske priredbe i druge kulturne aktivnosti. Kroz različite dramske radionice,
djeci je omogućeno upoznati popularne glumce i usvojiti dio njihova umijeća i iskustva.
Bjelovarski DOKUart je festival profesionalnog dokumentarnog filma iz Hrvatske, zemalja EU te država u
susjedstvu RH. Održava svake godine u početkom listopada i traje sedam dana. Domaćim i stranim
autorima koji se predstavljaju na festivalu na raspolaganju je samo jedna nagrada, nagrada publike. U
sklopu festivala održavaju se predavanja, okrugli stolovi, posebne projekcije za bjelovarske srednjoškolce
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kao i posebne akcije. Od pokretanja festivala 2006. godine do danas prikazano je stotinu i sedamdeset
filmova iz 25 zemalja te 30 hrvatskih premijera a filmove je pogledalo više od 16 000 posjetitelja.

POZICIONIRANJE
Za Kuću Petra Preradovića predviđena su skromna sredstva za organizaciju i održavanje osnovnih
programa, zaposlenih i održavanja prostora. Sredstva posebno za marketing osigurana sa samo u sklopu
organizacije drugih događaja, dok ista za promociju same Kuće i osnovnih proizvoda/usluga nisu
planirana. Pozitivno je pak, što u predloženom financijskom planu postoji prijedlog zapošljavanje
najmanje 1-2 osobe što otvara mogućnosti direktnog marketinga ciljano prema primarnoj skupini
posjetitelja. Također pozitivno je i to što za samo-održivost KPP-a, broj planiranih posjetitelja na godišnjoj
razini ne treba prelaziti brojke posjetitelja koji se mogu naći u bližoj okolini (3 županije). Takva situacija
znatno olakšava mogućnost pozicioniranja budući da se usmjeravamo na potrebe i želje samo tih
posjetitelja, te se prednosti KPP-a trebaju istaknuti u ponudi spomenutih 3 županije, a ne na nacionalnoj
razini.
Pozicioniranje Kuće Petra Preradovića ovisi o profilu posjetitelja spomenutih županija i njihovih potreba
iz kojih se može iščitati mogućnost pozicioniranja KPP-a prema istima. Međutim zadnje analize profila
posjetitelja rađene su 2007. godine od strane Instituta za turizam za Virovitičko podravsku županiju koje
odskaču čak i od današnje općenitog profila posjetitelja.6 Također opću pak definiciju današnjih turista
tzv. post-turista koja se spominje u Strategiji razvoja grada Koprivnice i provedena ispitivanja, također
treba uzeti sa rezervom u slučaju pozicioniranja KPP budući da dobna struktura ciljane skupine KPP-a nije
identična onoj analiziranoj u toj strategiji. 7 K tome primarna ciljana skupina KPP nisu individualni gosti,
barem ne u prvoj i drugoj godini djelovanja. No, osvrnut ćemo se na spomenute karakteristike i uzeti ih
u obzir budući da je preporuka autora dokumenta da se ponuda polako, ali sustavno usmjerava prema

6
7

Master plan turizma Virovitičko-podravske županije 2011-2019, str 45.
Strategija razvoja turizma Grada Koprivnice i okolice, str. 11
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pojedinačnim posjetiteljima i grupama odraslih zbog razlike u mogućim prihodima prodajom takvih
ulaznica.
Obilježja post-turista su slijedeća:
•

relativno mlad (18-45)

•

visoka razina raspoloživog dohotka

•

kompulzivni potrošač

•

malo vremena na raspolaganju

•

individualan/neovisan

•

eskapist na odmoru, ali opsjednut poslom kod kuće

•

više zainteresiran za zabavu nego za edukaciju ili samo ispunjenje

•

sakupljač doživljaja

•

uživa u sigurnosti, luksuzu i udobnosti u potrazi za uzbuđenjem, ali u kontroliranom okruženju

•

kratkotrajnog raspona pažnje

•

zainteresiran za novu tehnologiju i medije

•

fasciniran kultom slavnih osoba (celebrity).8

Dio ovih karakteristika se svakako može primijeniti i na primarnu ciljanu skupinu KPP-a, djecu, točnije
učenike i studente, jer i oni kao i drugi tipovi posjetitelja, žive promjenu u načinu komunikacije, a
posljedično i interesa. Točnije učenici žele drugačiji „transfer informacije“ od onoga kojeg dobiju u školi,
fakultetu. Ove karakteristike svakako idu u prilog KPP-u budući da za razliku sličnih institucija u okruženju,
točnije muzeja, nema „opterećenje“ koje imaju takve institucije u vidu drugih obveza kao što su
sakupljanje, čuvanje, objavljivanje radova, istraživanja vezanih uz stalni postav ili eksponate koji nisu
izloženi. KPP je prvenstveno interpretacijski centar, stoga njegova komparativna prednost je mogućnosti
stvaranja ponude jedinstvenog sadržaja, na relativno manjem prostoru, kroz suvremenu tehnologiju u

8

Smith et al. (2010), Key Concepts in Tourist Studies, Sage, London. Preuzeto iz Dujmović u
Gržinić i Bevanda, ur., (2014).
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relativno kratko vrijeme. Naravno, ova prednost je s druge pak strane i mana, jer KPP postaje nedovoljno
atraktivan kao razlog jednodnevnog ili poludnevnog posjeta području zbog nedostatnog sadržaja KPP-a
ili pak onoga koji će se moći povezati s ponudom KPP-a. Analizom okolnih potencijalni partnera i u skoro
vrijeme novih posjetiteljskih točaka ovom problemu će se moći jednostavno doskočiti upravo
kooperacijom na području upravljanja posjetitelja s točke A na točku B i C, ali s izrazitim osjećajem
odgovornosti da sve tri (ili više) povezanih točaka doprinose visokoj kvaliteti ponude prema potrebama
gore spomenutih posjetitelja.
Kao zaključak treba promotriti segmentaciju potencijalnih posjetitelja po nekoliko točaka:
a) geografska segmentacija – žitelji i posjetitelji 3 županije (Virovitičko podravska županija, Koprivničkokriževačka županija, Bjelovarsko bilogorska županija) i prekograničnog područja Mađarske
(prvenstveno moguće zbog otvaranja novih veza proizašlih iz prekograničnih programa EU)
b) segmentacija prema ponašanju posjetitelja – kako su primarna ciljana skupina KPP-a učenici i
studenti, pa tek nakon toga grupe i individualni posjetitelji, potrebno je zaključiti da primarna ciljana
skupina zapravo može malo ili nikako utjecati na izbor dolaska, stoga će se marketinške mjere trebati
usmjeriti na one koji odlučuju o njihovom dolasku a to su ravnatelji/nastavnici škola ili profesori na
fakultetima.
Kod sekundarne ciljane skupine koja se odnosi na grupe posjetitelja potrebno je primarno utjecati
na turoperatore organiziraju posjet području ili pak na interesne skupine/institucije koje mogu
utjecati na dolazak grupa (instituti, društva, udruge i dr.).
Na individualne goste, potrebno je utjecati spajanjem više sadržaja na području i jedinstvenu ponudu,
kako bi se ispunio kriterij, jednodnevnog ili dvodnevnog posjeta.
c) demografska segmentacija posjetitelja – govoreći o učenicima kao primarnoj ciljanoj skupini moramo
napomenuti da se radi o učenicima iz viših razreda osnovne škole i svim razredima srednjih škola,
koji će moći pratiti postav i ponuđene informacije kao i sudjelovati u eventualnim sadržajima koji
zahtijevaju znanja viših razreda osnove škole i srednje škola. Sekundarne ciljane skupine, grupe
posjetitelja često padaju u dobnu skupinu starije životne dobi. Individualni gosti su oni koju su
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najčešće u posjetu prirodnim znamenitostima područja stoga ciljana skupina koja se odnosi na
individualne goste su najčešće cikloturisti9. Stoga ovdje govorimo o srednjoj životnoj dobi posjetitelja.
Na kraju Kuća Petra Preradovića se treba pozicionirati na tri razine kao slijedeće:
1 RAZINA:
Obrazovne institucije u 3 županije i prekogranično područje - JEDINSTVENA INTERPRETACIJA LIKA I
DJELA PETRA PRERADOVIĆA PRIMJERANA UZRASTU DJECE I STUDENATA, LAKO DOSTUPNA
(financijski i lokacijski), S POSEBNIM SADRŽAJEM U VIDU IGRE/KVIZA NA KRAJU VODSTVA.
POLUDNEVNI IZLET.
2 RAZINA:
Pojedinačni posjetitelji u 3 županije i prekograničnog područja – ZANIMLJIVA STANICA NA
PROPUTOVANJU U TROKUTU KOPRIVNICA – BJELOVAR - VIROVITICA. POSJET U TRAJAJNU OD 1-2
SATA. (opcija igrifikacija posjeta)
3 RAZINA:
Organizirane grupe koje posjećuju Slavoniju ili Koprivnicu – SVE O PETRU PRERADOVIĆU NA JEDNOM
MJESTU, PONUDA SADRŽAJA ZA POLA, CIJELI ili DVA DANA. (spajanje ponude s drugim subjektima,
lokacijama).

PONUĐENE USLUGE
Usluge koje su definirane tijekom rada s radnom skupinom djelom su naplativog, a dijelom nenaplativog
karaktera. Za sve navedene usluge biti će potreban rad na promociji i distribuciji, naročito naplativih

9

Cikloturizma se u Virovitičko podravskoj županiji oslanja na biciklističke staze uz Dravu, Ruta Drava koja se pak
dio koridora Eurovelo 13 „Iron curtain trail“. Općina Pitomača ima uložila je u promociju staza i izgradila biciklističko
sklonište, također organizira dva veća događaja vezana uz razvoj biciklističke ponude.
Operativni plan razvoja cikloturizma Virovitičko podravske županije, str. 7 i 24.
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elemenata. U nastavku je lista usluga koje se planiraju ponuditi unutar redovnog poslovanja
interpretacijskog centra Kuća Petra Preradovića:
Naziv usluge
Stalni postav

Opis
-

-

Privremene izložbe

Edukacije

naplata putem
redovne ulaznice
posjetitelj samostalno
obilazi prostor
stalni postav u
podrumu, prizemlju
kuće, (djelomično u
potkrovlju).
Izvor tema za
dodatne sadržaje
Temelj za brandiranje

Mogućnost organizacije
privremenih izložbi ostvarit
će se tijekom druge godine
djelovanja KPP-a. U skladu s
programskom politikom i
dostupnošću opreme
(mobilni stalci za slike ili
slično) definirat će se i
dogovoriti godišnji plan
izložbi. (više u Akcijskom
planu).

Setovi edukacija kojima će
se moći potaknuti lokalno
stanovništvo na
sudjelovanje i
poistovjećivanje KPP kao
„vlastitog“ prostora. Radi
mogućnosti inkluzije
stanovništva u sve
događaje potrebno je
organizirati povremene
tečajeve s interesantnim i
aktualnim autorima. Tipovi
edukacija:
-

Kreativno pisanje(sve
dobne skupine)

Promocija
promocija prema
ciljanim skupinama
različita (vidi u
poglavlju Ciljane
skupine i
Komunikacijski alati),
osnovno za primarnu
ciljanu skupinu je
direktan marketing
biti će potrebno
provesti cijeli
postupak brandiranja
KPP-a radi jasne
komunikacije s
dionicima
-

Promocija putem
tiskanih medija /
plakati i billboard.

Distribucija
prodaja ulaznica: u
KPP-u, u suradnji s
drugim partnerima
omogućiti prodaju
ulaznica u drugim
mjestima (ugostitelji,
hoteli, drugi
partnerski ), u
agencijama.
Omogućiti prodaju
ulaznice online

-

Naplata ulaznica

Promocija treba sadržati
elemente intervjua s
autorom izložbe u slučaju
tiskanih medija. Organizirati
manje posebne događaje
vezane uz temu izložbe ili
razgovor a autorom kao
element poziva na izložbu.

Promociju ovog proizvoda
potrebno je usmjeriti
prema ciljanim skupinama
za koje su namijenjene.

Cijenu edukacije treba
odrediti prema uzrastu,
trajanju i cijeni voditelja
radionice.

Prema primarnoj ciljanoj
skupini, učenicima,
usmjeriti promociju zajedno
sa promocijom primarnog
proizvoda tj. stalnog
postava. Atraktivnost
stalnog postava povećat će
se postojanjem dodatnog
sadržaja u vidu kraćeg
tečaja / radionice na temu
pisanja.

Nije preporučljivo
organizirati besplatne
radionice. Time se
„umanjuje“ njihova važnost
i vrijednost kod korisnika.
Može postojati eventualno
sufinanciranje od strane
drugih institucija, ali u
promociji to treba naglasiti.
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-

Kreativno izražavanje
(sve dobne skupine)
Tradicionalni običaji i
usmena predaja(sve
dobne skupine)

Edukacije koje bi se mogle
prilagoditi za veće grupe
učenika poželjne su kao
dopuna stalnom postavu te
bi svakako mogle podići na
atraktivnosti KPP-a.
Edukacije bi mogle biti
prilagođene jednom
razredu s kratkim aktualnim
temama:
-

Predstavljanje
predavanja

knjiga/

Izražavanje on line
Zašto i kako pisati
blog
Pisanje je zdravo10

Predstavljanje knjiga ili
predavanja mogu biti
redovita aktivnost KPP koja
se veže ili uz edukacije ili uz
BOOK club (vidi niže u
tablici). Također ovaj
proizvod treba biti
organiziran sa stalnim
partnerima (kako je gore
predloženo gradskim
knjižnicama). Važno je
birati atraktivne i aktualna
predstavljanja knjiga ili
predavače.

Prema pojedinačnim
posjetiteljima promocija
proizvoda treba biti
proveden u suradnji s
partnerima (knjižnicama,
udrugama, muzejima,
ugostiteljskim objektima u
okolici) i intenzivnije prema
lokalnoj zajednici
(objavama na radiju,
lokalnim medijima,
plakatima, obavijestima
prema udrugama).
Važno je napomenuti da je
nužno voditi rezervacijsku
listu, zbog eventualno većih
interesa po edukaciji.

Promocija na početku
djelovanja KPP biti će
zahtjeva, prije svega zato
što predstavljanje knjige
nema široku ciljanu publika,
predavanja imaju veći
odaziv. Međutim iz tog
razloga KPP treba graditi
kvalitetne odnose sa
lokalnim stanovnicima kroz
njihovu involviranost u
druge proizvode (edukacije,
klubovi, sustav volontera,
organizaciju događaja.)
Kada se stvori baza
„podrške“ lokalnog
stanovništva promocija
događaja kao što je
predstavljanje knjige ili
predavanja biti će
prirodnije. Do tada
potrebno je objavama u

Nema naplate za ovakav tip
događaja. Ali je potrebno
računati na eventualne
troškove organizacije
događaja.

10

Primjeri radionica i tipovi radionica mogu se naći i na stranicama Centra za kreativno pisanje;
https://cekape.com/radionice-zagreb/
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medijima, pozivima na
institucije, plakatima
pokušati privući broj
posjetitelja u KPP.
Koncerti

Organizacija koncerata
instrumentalne glazbe ili
pjevanja planira se
organizirati u potkrovlju
KPP-a, za lijepog vremena
moguće i u dvorištu
(voćnjaku) nakon njegovog
uređenja. Koncerti će se
početi organizirati u prvoj
godini poslovanja KPP-a i to
usmjereni samo na publiku
iz bliže okolice (trokut
Koprivnica, Bjelovar i
Virovitica) s ciljem stvaranja
redovite publike i interesa
kod stanovnika područja za
razne žanrove u glazbi.
Koncertni program moguće
je posebno brandirati kako i
ostale programe
(predstavljanje knjiga,
edukacije i dr.)

Promocija je potrebna za
svaki događaj posebno, s
preporukom da se cijeli
koncertni program također
promovira kao ciklus za koji
je „potrebno rezervirati
mjesto u publici“.
Promocija putem tiskanih
medija, plakata (prije samih
događaja), interneta,
poziva na ciljane institucije,
suradnje s partnerskim
institucijama, nagradne igre
za besplatne ulaznice i sl.

Prodaja ulaznica samo
putem rezervacije
mailom/telefonom, na
ulazu u KPP, ili omogućiti
direktnu on line prodaju.

Najam prostora

Najam prostora će biti
omogućen svim privatnim i
javnim subjektima za
održavanje „tihih“ dnevnih
aktivnosti i eventualno
večernjih programa.

Promocija najma je
obvezna u prvoj godini
djelovanja s nastavkom
inovativnijeg pristupa u
promociji u narednim
godinama. Promocija i
ponuda trebaju biti jasno
artikulirane kod prvog
kontakta s potencijalnim
korisnicima. Koje su
prednosti prostora nad
drugima u okolici, tehničke
mogućnosti, kapaciteti,
organizacijska podrška i na
kraju cijena najma.

Uspostaviti sustav
rezervacija prostora putem
jednostavno on line
obrasca (prethodno
telefonskim upitom),
naplatu vršiti putem
ispostavljenog računa
prema naručitelju.

Stručni skupovi

KPP bi trebao podići
vjerodostojnost institucije
tijekom godina ulaganjem u
istraživanja i promociju
istraživanja u književnosti i
sl. i to kroz organizaciju
kvalitetnih stručnih
skupova. U skladu s tim
potrebno je ostvariti
suradnju s sveučilištima

Promocija ovog proizvod
nije tipična, jer se
distribucija i promocija
odvija putem zatvorenih
kanala. Promocija događaja
prema javnosti stoga ne bi
služila kao poziv na
sudjelovanje već gradnja
imidža KPP-a u javnosti kao

Distribucija je odvija putem
rezervacije i uplate
kotizacije za pojedini skup
od strane zainteresiranih. U
slučaju da KPP samo daje
prostor na raspolaganje,
vrši se naplata najma
prostora.
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radi definiranja tema
stručnih skupova u period
od tri godine te raspraviti o
organizacijskim i
financijskim obvezama.

važnog dionika u kulturnom
i znanstvenom području.

Escape game ili igrifikacija
stalnog postava moguća je
uz ulaganja (specijalizirane
tvrtke za stvaranje escape
iskustva). Namjera KPP je
da nakon perioda od prve
dvije godine djelovanja
uloži u drugačiju
interpretaciju stalnog
postava višim stupnjem
angažiranosti posjetitelja u
postav. Naime igrifikacija
postava stvara veću
povezanost sa temom i
visok edukativni element
koji ostaje trajnije u
sjećanju posjetitelja i
reproducira pozitivna
iskustva samog posjeta.

Promocija treba biti
usmjerena na obitelji,
grupe mladih ili grupe
individualaca. Cijela
igrifikacija se može
postaviti kao svojevrsni
izazov u rješavanju
zagonetki uz nagrade za
najbolje kao večernji
događaj ili kao proizvod
uključen u cijenu obiteljske
karte i karte za grupu.
Promocija treba biti
„OKIDAČ“ za ponovni posjet
u trećoj godini djelovanja.

Distribucija kroz prodaju
karata za stalni postav.

Članarine

KPP bi trebao plasirati
program u vidu BOOK CLUB
ili KLUP SPISATELJ (ili sl.) u
suradnji s lokalnom
knjižnicom te potencirati
redovito sastajanje grupe u
KPP-u kao „njihovoj“ kući
(članovi su potencijalni
volonteri za organizaciju
drugih događaja). KPP
osigurava grickalice i pića te
prostor za sastajanje, uz
obvezno plaćanje
simbolične članarine.

Promocija među
populacijom sve životne
dobi u okolici, usmjerena
više na žensku publiku s
ciljem međugeneracijski
pomiješane grupe.
Obavezno angažirati
voditelje grupa koji će biti
ujedno i „animatori“ u vidu
predlaganja naslova koji se
čitaju ili tema koje se pišu.

Naplata članarina u vidu
podrške ili donacije KPP-u
nije potrebno formalizirati
grupe u vidu udruga ili
slično.

Prodaja oglasnog prostora

Prodaja oglasnog prostora
moguća je u prostorima
KPP-a (Suvenirnica,
potkrovlje, toalet i
ugostitelji dio kada će biti u
funkciji).

Povoljna komercijalizacija
istoga moguća je tek nakon
što KPP postigne
prepoznatljivosti i ostvari
ciljani broj posjetitelja u
prvoj i drugoj godini. Kroz
direktni marketing moguća
je prodaja ciljanim
klijentima, ugostitelji /
smještajni kapaciteti /
rekreativni sadržaji.

Potrebno sastaviti ponudu s
označenim mjestima za
moguće postavljanje
reklame, panoa, mini
plakata ili slično te
definirati cijene za
mjesečno i godišnje
iznajmljivanje prostora.

Escape game ili druga vrsta
igrifikacije postava

NAPOMENA: spomenuti
proizvod nije u financijskom
planu jer financijska
konstrukcija za plasiranje
ovog proizvoda još nije
definirana.
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Ovaj popis proizvoda nije iscrpan, KPP ima mogućnost razvoja malih paket aranžmana, kao i osiguravanja
stručnog vodstva. Također sa stavljanjem u funkciju vanjskog prostora KPP će dobiti dodatne mogućnosti
za razvoj sadržaja, prvenstveno za djecu. Ukoliko se prostor starog voćnjaka namjeni isključivo djeci,
preporuča se angažman dizajnera i arhitekata za osmišljavanje prilagođenog multifunkcionalnog te
tematski prilagođenog „poligona“ za igru, predstavljanje radova (mini pozornica/amfiteatar) , za
mentalne i fizičke izazove „malih i malo većih“. Naime KPP bi trebao težiti nadogradnji onih proizvoda
koji su usmjereni na primarnu ciljanu skupinu i sustavno ih unaprjeđivati.

1.2.

CIL JANE SKUPINE

Tijekom procesa projektnog planiranja prekograničnog projekta definirane su ciljane skupine za
interpretacijski centar Kuća Petra Preradovića. Proces izrade marketinškog plana provjerio je pak je li
prije postavljena hijerarhija ciljanih skupina definirana u skladu s mogućnostima KPP-a u privlačenju istih
ciljanih skupina u svoj prostor uz relativno nizak financijski trošak marketinga, te je li potreban broj
posjetitelja iz tih ciljanih skupina dostupan na takozvanom obuhvatnom području (eng. Catchment area)
triju županije.

DEFINICIJA I SEGMENTACIJA CILJANIH SKUPINA
Opis ciljanih skupina nalazi se u nastavku u tablici koja predstavlja hijerarhiju ciljanih skupina definiranih
prema ciljevima i viziji KPP-a. Segmentacija ciljanih skupina definirana je u poglavlju Pozicioniranje u
prema 3 kategorije:
a) geografska segmentacija
b) segmentacija prema ponašanju posjetitelja
c) demografska segmentacija posjetitelja
Ukratko možemo govoriti da se marketinške mjere trebaju usmjeriti u prve tri godine djelovanja na
izgradnju stalnih posjetitelja iz primarne ciljane skupine (učenici) s užeg geografskog područja (3 županije
te prekograničnog područja Mađarske) o čijem dolasku zapravo odlučuju ravnatelji ili profesori ( a ne
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samostalno ili roditelji). Za druge ciljane skupine geografska segmentacija se ne mijenja, dok se
demografska i segmentacija prema ponašanju mijenja (više u Pozicioniranju i Opisu ciljane skupine).
Ciljana skupina

Opis ciljane skupine

Učenici i studenti

Učenici i studenti primarna su ciljana skupina za proizvod koji se
odnosi na stalni postav, eventualno nadogradnju tog proizvoda
kraćim edukacijama ili igrifikacijom stalnog postava. Učenici viših
razreda osnovnih škola, kao i svih razreda srednjih škola mogu
pratiti predviđeni postav i interpretaciju u KPP. Međutim u
promociji ovog proizvoda potrebno je paziti da se zapravo
obraćamo profesorima i ravnateljima, a ne direktno učenicima. S
toga je promociju potrebno prilagoditi upravo njima, a sadržaj
primarnoj ciljanoj skupini u samoj KPP.

Pojedinačni posjetitelji

Najizgledniji pojedinačni posjetitelji su svakako cikloturisti. 11
Cikloturisti su pojedinačni posjetitelji koji će biti sve brojniji, stoga
je mudro posvetiti promociju KPP-a i u tom segmentu nudeći takvim
posjetiteljima mogućnost spajanja nekoliko točaka posjeta
dostupnošću informacije (letak, poseban link na stranici KPP-a),
Slijede posjetitelji obližnjeg ugostiteljskog objekta Zlatni klas, koji su
trenutno prisutni na tom području. Novi pojedinačni posjetitelji na
koje će se promocije trebati usmjeriti su obitelji i parovi iz okolice
točnije 3 županije i prekograničnog područja u Mađarskoj.
Promocija će trebati i njima ponuditi jedinstveno iskustvo, novu
informaciju, novu emociju i na kraju odmor (partnerstvo s
ugostiteljskim objektima).

Grupe

Grupe posjetitelja su sve češće na području Virovitičko podravske i
Koprivničko križevačke županije, a naročito na području istočne
Hrvatske. Proputovanja po ovo relativno „ nepoznatom“ području i
turistički nevaloriziranom području za posjetitelje znači istraživanje
i otkrivanje. U tom smislu uprava KPP trebat će kao pilot projekt
pokušati stupiti u kontakt sa svim agencijama koje organiziraju izlete
u već spomenutom trokutu (Koprivnica, Bjelovar, Virovitica i
prekogranično područje u Mađarskoj te Osijeku predstaviti
atraktivnost KPP kao mjesta na kojem je potrebno i vrijedno stati,
mjestu koje otkriva prošlost i sadašnjost kraja. Grupe bi u slučaju

11

Potrebno je razmisliti o manjim ulaganjima potrebnim za očekivane cikloturiste, čuvani parking za bicikale ili
spremište za bicikle, odmorište (klupa), posebna manja brošura s kartom staza + smještaj + prehrana.
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bookinga trebalo ipak voditi kroz postav, točnije imati stručno
vodstvo i nakon kraćeg vodstva ostavit ih u prostoru da prođu
samostalno po njemu.
Obitelji

Obitelji su ciljana skupina samo u slučaju kada se odnosi na
geografsku segmentaciju 3 županija, jer KPP neće imati atraktivnost
i sadržaj za privlačenje ove skupine iz udaljenijih centara (Zagreb,
Osijek). Atraktivnost posjeta moguće je podići igrifikacijom stalnog
postava kako je već navedeno u proizvodima i stalnom
nadogradnjom usmjeravajući proizvod ovoj ciljanoj skupini nakon
mogućnosti suradnje s drugim subjektima i to u vidu produljenja
boravaka na ovom području.

Stručna javnost i institucije

Tijekom pripreme interpretacije prostora KPP-a i istraživanja za
potrebe predstavljanja sadržaja predstavnici u Općini Pitomača kao
i ponuđači usluga u tom procesu usko su surađivali s nebrojeno
institucija u RH i izvan nje. Kako bi se nastavio kontinuitet suradnje,
kako bi na obostrano zadovoljno bio promoviran napredak u razvoju
KPP-a nužno je nastaviti tu suradnju. U nastavku je popis institucija
s kojima je potrebno nastaviti suradnju kroz slijedeće načine:
-

Pozivi na službeno otvorenje
Obavijesti o radu i istraživanju
Pozivi na predstavljanja knjiga i predavanja
Pozivi na suradnju u organizaciji stručnih skupina, itd.

Popis institucija s kojima je suradnja ostvarenja:
POPIS USTANOVA SURADNIKA:
1.
Hrvatski državni arhiv Zagreb
2.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti Zagreb
3.
Muzej Grada Zagreba
4.
Nacionalan i sveučilišna knjižnica Zagreb
5.
Hrvatski školski muzej Zagreb
6.
Hrvatski povijesni muzej Zagreb
7.
Tiflološki muzej Zagreb
8.
Muzej za umjetnost i obrt Zagreb
9.
Muzej Slavonije Osijek
10.
Muzej Grada Bjelovara
11.
Gradski muzej Virovitice
12.
Gradski Muzej Križevci
13.
Državni arhiv u Bjelovaru
14.
Državni arhiv u Virovitici
15.
PMF Zagreb – Geografski odjel
16.
Hrvatski institut za povijest
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
22.

Muzej češke literature Prag
Austrijski državni arhiv Beč
Theresianische Militaeracademie Wiener Neustadt
Muzejski dokumentacijski centar Zagreb
Kuća Šenoa Zagreb
Hrvatska radio televizija Zagreb
Croatia records (ex Jugoton)

Osim institucija kontaktirani su i nasljednici Petra Preradovića
(Peter Molden, Paula Nebehay i Agnes Nebehay) koji su nastanjeni
u Beču te se ovo poznanstvo treba koristiti kao prilika za promociju
KPP-a izvan RH.
Osim navedenih institucija važno je uspostaviti kontakte s
sveučilištima u RH i predložiti oblik suradnje koji će rezultirati
godišnjim stručnim skupovima (više u poglavlju Ponuđene
uslugama).

Statistički podaci o posjetiteljima na području 3 županije, ukazuju na povoljnu situaciju za KPP, jer
planirani broj posjetitelja moguće je dobiti iz tog obuhvatnog područja, k tome vidljiv je jasan trend rasta
broja posjetitelja u sve tri županije kao i rast broja noćenja.

Županija12

Dolasci posjetitelja

Noćenja posjetitelja

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Virovitičko-podravska

12.789

14.184

18.023

30.840

33.353

46.299

Križevačko-koprivnička

18.864

18.537

19.591

39.747

38.814

40.124

Bjelovarsko-bilogorska

20.490

22.556

24.830

67.666

69.756

79.824

12

Podaci, DZS.
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K ovom broju treba pripisat i broj stanovnika na spomenutom području koji se kumulativno iznosi preko
240.000 stanovnika (ne računajući prekogranično područje), iz čijeg se broja treba usmjeriti na druge
ciljane skupine koje se odnose na obitelji i pojedinačne posjetitelje. Statistički podaci o broju škola i broju
učenika na istom području ukazuju također na povoljno situaciju.
2016./2017.13

broj škola

učenici
ukupno

2017./2018.

2016./2017.

broj
škola

broj škola

učenici
ukupno

2017./2018.

učenici
ukupno

broj
škola

učenici
ukupno

Županija

OSNOVNA

SREDNJA

Koprivničkokriževačka

89

8.809

89

8.686

16

4.112

18

4.104

Virovitičkopodravska

77

6.276

78

6.149

15

3.183

16

2.981

Bjelovarsko
bilogorska

103

8.819

102

8.663

25

4.737

27

4.645

Uzimajući u obzir ove statističke podatke gdje na spomenutom području ima preko 35.000 učenika, preko
62.000 posjetitelja te preko 240.000 stanovnika, predviđeni i ciljani broj posjetitelja za KPP nije ni
pesimističan niti ambiciozan. Previđeni broj prema osnovnim ciljanim skupinama i samo za osnovni
proizvod definirao se u skladu s predviđenim financijskim planom i planom rada KPP za prve tri godine
djelovanja.

Stalni postav

Godina

13

1

2

3

Podaci DZS.
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Učenici

6.000

7.000

7.500

Posjetitelji - puna cijena

1.000

1.200

1.200

Umirovljenici

100

200

300

Grupe

1.000

1.200

1.200

Obiteljske / 2 odraslih +2 djece

50

60

70

Obiteljska/ 2 odraslih + 1 dijete

20

30

40

Djeca do 3 godine besplatno

30

40

50

Djeca od 3-6 godine

30

40

50

UKUPNO

8.230

9.770

10.410

Za još bolji rezultat i mogućnost boljeg planiranja potrebno je uložiti napor u podizanju ovih brojki za
dodatnih 15% s ciljem osiguravanja sredstva za ulaganje u nadogradnju i razvoj osnovnih i sporednih
proizvoda i mogućnost njihove marketinške promocije. Potrebno je naglasiti da je ciljani broj znatno iznad
evidentiranog ukupnog broja posjetitelja na godišnjoj razini u općini Pitomača koji u 2017. godini iznosi
oko 830 osoba. Međutim kako je naglašeno, Pitomača i KPP u svom okruženju imaju dovoljan broj
potencijalnih posjetitelja koje marketinškim mjerama treba potaknuti na dolazak u KPP.

1.3.

STRATEGIJA MARKETINŠKE KOMUNIKACIJ E

Strategija marketinške komunikacija temelji se na vrijednostima branda kojeg treba predstavljati i
„komunicirati“. Brand Kuće Petra Preradovića nije definiran uobičajenim postupkom brandiranja, već kroz
definiranje ciljeva i uloge interpretacijskog centra kroz prijavu EU projekta. Naime kroz proces brandiranja
definiraju se temeljne vrijednosti i pokretači branda koji se dalje marketinškim alatima komuniciraju
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prema ciljanoj publici. Strategija marketinške komunikacije za Kuću Petra Preradovića temeljit će se stoga
na viziji i misiji KPP (iz projekta), od čega se može istaknuto slijedeće:
Interpretacijski centar Kuća Petra Preradovića je otvorena, suvremena kulturno-turistička
institucija koja, prije svega:
-

interpretira život i slavi djelo Petra Preradovića, ,

-

inspirira poezijom,

-

pobuđuje potrebu za čitanjem, znanjem i stvaranjem te

-

potiče maštu.

Kuća Petra Preradovića postao je centralno mjesto proučavanja, upoznavanja i uživljavanja
u literarno, ali i svekoliko nematerijalno nasljeđe druge polovice 19-g stoljeća u Hrvatskoj.
Samim time IC je postao dio mreže kulturnih turističkih ruta s temom Vojne krajine, Ilirizma
i romantizma u Hrvatskoj i ostalim zemljama bivše Habsburške Monarhije s kojima je centar
povezan kroz razne projekte i turističke itinerere. Privlačna snaga za turiste koju centar ima,
rezultirala je podizanjem ponosa kako mještana Grabrovnice tako i ostalih žitelja općine
Pitomača.

1- Uzmemo li obzir primarnu ciljanu skupinu (učenici) kao skupinu koja ne odlučuje o svom prisustvu i
dolasku, već se odluke donose na razini ravnatelja škola i profesora, potrebno je koristiti slijedeće
alate u komunikaciji s tom ciljanom skupinom:
-

Na lokalnoj i regionalnoj razini:
o

Izravnim marketingom tj. a) osobni odlasci na ugovorene sastanke i b) mailovima predstaviti
KPP ravnateljima i profesorima (u geografski ranije definiranim područjima koja uključuju i
prekogranično područje Mađarske).
•

Potrebni alati: promo film (kratak) ili dobro dizajnirana prezentacija (kratka)
s prednostima odlaska u KPP, a povezano s curriculumom u školi. Naglasiti
vremenski raspored i mogućnost povezivanja ponude s drugim mjestima.
Predložiti poludnevni i cjelodnevni izlet. U slučaju da se KPP ipak prezentira
direktno učenicima, potrebno je prilagoditi prezentaciju u vrstu kviza ili igre
s izazovom i nagradom koji se rješavaju/dobiju kada se dođe u KPP. Opcija je
da promotivni film uvijek ima dvije verzije, s time da je jedna namijenjena
djeci i mladima.
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-

Na nacionalnoj i internacionalnoj razini:
o

Izravni marketing putem e-mailova s prezentacijom ili tzv. digitalnim flyerom u e-mailu,
eventualni kontakti i putem telefona i naknadno slanje e-maila.
•

Potrebi alat: dobro dizajniran digitalni flyer koji se šalje kao nadopuna tekstu
maila ili samostalno kao mail (ALI samo u slučaju da se mail šalje nakon
telefonskog razgovora) s informacijama zašto je baš odabrati KPP za novi
izlet učenika.

2- Druga ciljana skupina koja se odnosi na pojedinačne posjetitelje (cikloturistie, obitelji, i dr.).
Marketinške mjere za tu ciljanu skupinu, izazovnije je definirati budući da je teže očitati moguće
trendove zbog nepostojanja statističkih podataka o navikama turista domaćih turista. Ipak u
nedostatku posjetitelja iz drugih ciljanih skupina preporučaju se marketinške mjere koje nose i trošak
koji u trenutnom planu poslovanja KPP-a nije predviđen.
•

Potrebi alati: Internet oglašavanje na nacionalnim i regionalnim portalima (u
periodu travanj/svibanj/ lipanj + listopad/studeni). Trenutno je oglašavanje
na internetu najefikasniji alat u promociji destinacije na nacionalnoj razini.
Drugi tip oglašavanja odnosi se na tiskane nacionalne dnevne novine (izdanje
subotom/nedjeljom) kao reportaža o lokaciji. Ipak ovdje nije dovoljno da se
isto desi samo jednom u godini, stoga preporuča se da se svaki put promovira
druga tema: Petar Preradović / obiteljski izlet u područje/ biciklistička tura/
escape iskustvo (kada se uspostavi) i dr.

3- Treća ciljana skupina koja se odnosi na grupne posjetitelje također kao i prva, o odlasku na lokaciju
odlučuje odabirom itinerera koji u slučaju turističke ponude područja 3 županije i prekograničnog
područja Mađarske nema veliki broj opcija . Stoga se marketinškim alatima može malo ili nikako
utjecati na spomenutu skupinu. Ponovo postoji posrednik kojemu se treba pristupiti na drugačiji
način. Naime poželjno je identificirati turističke agencije koje aktivno organiziraju dolaske u područje
te organizirati u suradnji s TZ-om posjet KPP-a i partnerima.
•

Potrebni alati: u suradnji s TZ-om definirati itinerer čiji je nositelj KPP,
pokrenuti razgovore s partnerima koji bi bili dio itinerera te organizirati
„pokazno putovanje“ predstavnicima turističkih agencija.
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4- Ciljana skupina koja se odnosi na stručnu javnost i institucije, moguće je potaknuti na dolazak preko
specijaliziranih događaja kako je navedeno u listi usluga. Drugim riječima radi se o izravnom
marketingu usmjerenom na pojedince i institucije.
5- Ciljana skupina koja se odnosi na lokalne dionike, volontere i osobe koje pružaju podršku radu KPP
je skupina kojoj je potrebno posvetiti posebno mjesto u marketingu. Naime podrška lokalne
zajednice često je ključan element u održivosti centra kao što je Kuća Petra Preradovića stoga se
prema tim dionicima treba komunicirati na redovitoj bazi o događajima, o poslovanju, o promociji, o
očekivanim grupama, o pričama vezanima uz pojedince iz ciljane skupine (npr. volonterima ili
donatorima) ili događajima gdje su sudjelovali. Potrebno je stvoriti osjećaj važnosti, zahvalnosti i
pripadnosti organizacijskom timu Kuće Petra Preradovića.

KLJUČNE KOMUNIKACIJSKE PORUKE
Ključne komunikacijske poruke potrebno je definirati u skladu s definiranim vrijednostima branda, koje
nisu do trenutka zaključenja ovog dokumenta dostupne. Ipak kako je navedeno zaključci navedeni u
ovom poglavlju koriste smjernice iz definirane vizije Kuće Petra Preradovića, stoga su preporuke za
ključne komunikacijske poruke slijedeće:
1. Učenici i studenti
-

Naučite na drugačiji način u Kući Petra Preradovića.

-

Dobra škola za cijeli život (interpretirati temu: Hobi vs. Posao)

2. i 3. i 4. Grupe (ovisno o profilu grupe/ strani ili domaći gosti) i pojedinačni posjetitelji.
-

Naša baština je i vaša baština.

-

Znate tko je, ali ne znate što je. U Kući Petra Preradovića doznajte odgovore.

-

Suvremena kulturno turistička interpretacija baštine.

-

Zaigrajte igru i doznajte više (escape iskustvo, za obitelji)

5. Stručna javnost
-

Kuća Petra Preradovića mjesto okupljanja novih istraživanja
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KOMUNIKACIJSKI ALATI
Kako je tijekom procesa definiranja ovog dokumenta definirana je i kraća financijska projekcija troškova
za Kuću Petra Preradovića, u kojem upravljačke strukture nisu predvidjele znatne izdatke za provedbu
marketinških mjera. Stoga se i ovaj plan temelji na pretpostavci da se s malim sredstva treba postići više
i to na način da je definiran uži obuhvatni krug na kojeg se marketinške mjere trebaju odnositi.
Promocija je svaki oblik komunikacije čija je uloga informiranje ljudi o proizvodima i uslugama, imidžu,
idejama ili društvenoj odgovornosti te ju čine oglašavanje, izravni (direktni) marketing, internet
marketing i odnosi s javnošću (4 promocije – 4P). KPP će trebati sva 4 tipa komunikacije i promocije,
međutim s velikim naglaskom na direktni ili izravni marketing kako je već rečeno. U manjem ali nužnom
postotku (vremena i financijski sredstava) biti će potrebno oglašavanje i Internet marketing. S druge pak
strane odnosi s javnošću ne bi se trebali svesti na medijske objave nadajući se da će biti objavljene već
na osmišljene i dobro usmjerene priče (teme iz života Petra Preradovića, teme iz svakodnevnice
upravljanja Kućom Petra Preradovića, doživljaji posjetitelja, sve dobro popraćeno fotografijama)
U nastavku su marketinški alati koji ovaj plan obuhvaća, a koji su u prethodnom tekstu bili već navedeni.

ALATI

Primjena / proizvod na koji se odnosi

Prezentacija
PPP
(izravan marketing)

-

Izravni marketing
Sastanci i prezentacije
Uvodi u stručna predavanja u KPP
PROIZVOD: Stalni postav, dodatni
sadržaj za školske grupe (igre,
kvizovi).

Digitalni flyer/letak
(izravni marketing)

-

Izravni marketing za teže dostupne
potencijalne ciljane skupine (škole
izvan kruga od 3 spomenute
županije tj. izvan obuhvatnog
područja ,ali moguće i u
obuhvatnom području).
Pozivi za medije / medijske objave
Pozivi za lokalne dionike

-

Tehnička specifikacija
-

Power Point prezentacija
Dizajnirana prema logotipu
KPP-a (samo par slide-ova:
tko smo, što nudimo i zašto bi
trebali doći do nas – dosta
slika i citata iz knjige dojmova)

-

Dizajnirano rješenje koje je u
obliku slike (PDF-a) prilaže
direktno u e-mail.
Primjeri u nastavku ( za
događaj ili
izložbu)
s
NAPOMENOM, vrlo je važno
da većina letaka ima uvije
prepoznatljiv dizajn za KPP, ili
pak da je barem prepoznatljiv

-
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PROIZVODI:

Film za promociju (3
– 5 min)

-

Stalni postav
Koncerti
Događaji
Edukacije

-

Izravan marketing za promociju
KPP-a i usluga
Kao uvod u promociju destinacije

-

PROIZVODI:

14

dizajn za planirane cikluse
(ciklus
edukacija,
ciklus
koncerata, ciklus filmva ili
sl.)14

Promocijski
film
treba
prepustiti
produkcijskim
kućama s jasnim uputama
vezanima uz scenarij filma,
očekivanoj namjeri i cilju. Film
bi trebao bi dostupan za

Izvor Pinterest.
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Internet oglašavanje

-

Stalni postav
Edukacije
Promocija
destinacije

-

Promocija KPP-a za pojedinačne
posjetitelja izvan obuhvatnog
područja
Potrebno je naglasiti da kod
Internet oglašavanja mijenjamo
ciljanu skupinu kojoj se obraćamo
te ciljamo isključivo na pojedinačne
posjetitelje / obitelj.
PROIZVODI:
Stalni postav (igra za obitelji)
Promocija s partnerima tj.
destinacije

-

-

partnerstva

korištenje medijima, na
Youtube
kanalu
i
na
stranicama KPP (čak i kao
intro).

tj.

Reportaže – tiskani
mediji

-

Promocija KPP-a za pojedinačne
posjetitelja izvan obuhvatnog
područja

Reportaže – Internet
mediji

-

Promocija KPP-a za pojedinačne
posjetitelja izvan obuhvatnog
područja

Radio – objave

-

Najave događaja za lokalne i
regionalne posjetitelje

Tiskan letak

-

Potrebno uvesti kao osnovni
promotivni alat za promociju KPP u
partnerskim
organizacijama
(knjižnice, cikloturistički punktovi,
ugostiteljski objekti, TZ-ovi i sl.)

-

-

-

Poželjno jednom godišnje
organizirati press turu i
temeljem toga očekivati
objave u tiskanim medijima ili
ciljano kontaktirati medije za
plaćenu reportažu (dobro
pripremljenu)
N/A

-

Kao i digitalni letak/flyer
potrebno je u ujednačenom
vizualnom rješenju pripremiti
letak za promociju 1. KPP-a i
2. destinacije „Što nakon KPPa“.
Tehničko rješenje prilagoditi
na
manje
standardnim
formatima

-

Društvene mreže

-

Uz oglašavanje na ključnim
portalima (T-portal, Indeks.hr,
Net.hr)
predlaže
se
oglašavanje na Facebooku i
Google display network-u.
Dimenzije oglasa, 300X600,
970x250, 970x250

Društvene mreže su marketinški
alat samo u slučaju mogućnosti
dobivanja
značajnog
broja
pratitelja i stalnog rada na
objavama. Svakako je potreban rad
na društvenim mrežama, međutim
promovirat će se rad institucije i
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-

pratiti objave korisnika, dionika
radi
čitanja
dojmova
i
prilagođavanja istima.
Društvene mreže ne preporučaju u
početnoj
fazi
u
promociji
proizvoda.

Kako je vidljivo iz liste predloženih alata, ne preporuča se trošak veće marketinška kampanje koja će
promovirati Kuću Petra Preradovića na području cijele RH u vidu plaćenih oglasa u tiskanim medijima, u
vidu billboard-ova ili plakata manjeg ili većeg formata, u vidu plaćenih reklamnih minuta na televiziji ili
tiskanim medijima. Međutim preporuča se, u slučaju značajno većih prihoda, ulaganje u nadogradnju
sadržaja i u promociju istih, ali u prve tri godine samo za posjetitelje iz obuhvatnog područja, a tek kasnije
na nacionalnoj razini.
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1.4.

2019

AKCIJSKI PLAN DOGAĐA JA I DRUG IH ZAJEDNIČKIH AKT IVNOSTI (TIJEKOM P ERIO DA ODRŽIVOSTI)

Događaj

Opis događaja

Otvaranje

Službeno otvaranje planira se u
lipnju 2019. godine.

Ciljana skupina

Potrebni resursi

Partnerstva

Otvorena pitanja

Protokolarni gosti

Trošak cateringa

Predstavnici TZ-ova

Trošak promo
materijala

Organizacija
događaja
u
partnerstvu
s
općinom Pitomača,
poželjno
uz
TZ
Pitomače
i
TZ
Virovitičko podravske
županije

Potrebno do otvaranja
tiskati pozivnice i karte
(simbolično
dijeljenje
karata), osigurati promo
pakete (spreman osnovni
promo materijal KPP-a)

Ravnatelji škola
Predstavnici turističkih
agencija
Predstavnici
ugostitelja

lokalnih

Broj osoba za
organizaciju /
provedbu: 3/5

regionalni

Broj
osoba
organizaciju: 2

Novinari
Noć knjige

Noć knjige je svjetska inicijativa koji
se organizira na razini institucija
koje se uključuju u program uoči
Svjetskog dana knjige i autorskih
prava. KPP bi za planirani datum
trebao osmisliti program za lokalne
dionike u slučaju ograničenog
budžeta ili regionalne posjetitelje u
slučaju
izdvajanja
značajnijih
sredstava za izvođače (čitanja/
predavanje ili sl.)

Lokalni ili
posjetitelji

za

Tijekom događaja ostvariti
kontakte s predstavnicima
škola i agencija s ciljem
ugovaranja sastanaka.

Nisu potrebna

POTENCIJALNA TEMA :
MISTICIZAM u KNJIZI
Koncerti

U drugoj polovici 2019 poželjno je
ostaviti organizaciju koncerata za
jesensku sezonu. Međutim u ljeto
2019 potrebno je osmisliti program,
provjeriti dostupnost izvođača i u
jesen krenuti s promocijom
događaja kako je prethodno
opisano.

Regionalni (+
prekogranično područje
Mađarske) i lokalni
posjetitelji

Potrebna ulaganja u
osnovnu opremu i
ozvučenje potkrovlja
(mobilni sustavi radi
mogućnosti
izvođenja
u
vanjskom prostoru).
Do tog perioda
mogući su koncerti

Partnerstva potrebna
samo u slučaju da su
koncerti dio većeg
događaja koji nije
usko
vezan
uz
program KPP-a, u
suprotnom koncerte
organizirati
samostalno.
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klasične
glazbe,
manji sastavi.

U jesen 2019. godine potrebno je
pripremati godišnji program za
2020. godinu kako bi se promocija
tih
događaja osigurala
kao
promocija CIKLUS KONCERATA U
KPP-a. (Koncerti od klasičnih
kvarteta,
šansone,
jazz-a
i
tradicionalnih izvedbi).
Predstavljanje
knjige

Predstavljanja knjiga kako je
navedeno moguće je organizirati u
suradnji s gradskim knjižnicama u
okruženju do trenutka kada će biti
jasnija slika o godišnjim programima
za
2020
te
mogućnostima
organizacije
istoga
vlastitim
kapacitetima.

Broj
osoba
za
organizaciju: 1 -2

Lokalni posjetitelji –
budući volonteri, book
club članovi ili slično.

Broj
osoba
organizaciju: 1

za

Primarna ciljana skupina
učenici (škole iz 3
županije i ostatka RH +
prekogranično područje
u Mađarskoj)

Broj
osoba
za
organizaciju: 1 (+
ocjenjivački žiri 6)

Sa
gradskim
knjižnicama
u
okruženju

Potrebno je razmisliti o barem
jednom mjesečno organiziranom
događaju kako je već navedeno u
opisu usluge tj. proizvoda.
Kviz
/
Natjecanje

Osmisliti kviz ili natjecanje na razini
škola koje su posjetitelji KPP. Naime
kao dio promocije moguće je
organizirati kviz sa zanimljivom
nagradom za razrede koji tijekom
školske godine posjete KPP.
Pokušati involvirati rješenja učenika
za neki izazov u KPP-u (recimo
uređenje okoliša pod sloganom,
„što bi vi htjeli, jer radimo to za
vas..“)

Nije potrebno

Digitalni flyer ili
manji plakat poziva
na
sudjelovanje
(samo grupa koje su
posjetile
KPP,
moguće isto uručiti
kada dođu u KPP)
Osigurati nagradu.
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Tema kviza se može
mijenjati svake godine te
prilagođavati uzrastima.

Edukacije

Escape
iskustvo

Stručni
skupovi

Edukacije kako je već navedeno u
opisu proizvoda potrebno je
organizirati na početku sezone
(rujan i veljača svake godine) s
ciljem jasnog rasporeda za
potencijalne korisnike tijekom
godine. Poželjno je da edukacije
budu više mjesečne, a rjeđe kratke
od nekoliko dana. Isto tako vrlo je
važno naplaćivati edukacije (čak i
ako su subvencionirane), ali s
obvezom
osiguravanja
visoko
kvalitetnih predavača edukatora.

Lokalni
dionici

i

regionalni

Igrifikacija stalnog postava, kao i
igrifikacija vanjskog prostora (kada
će biti definiran) bitan je element u
zadržavanju obitelji na duži period u
prostorima KPP-a, kao i elementu
učenja o temama u stalnom
postavu, poglavito o Petru
Preradoviću.
Ovakav
pristup
prijenosu informacije i promocije
prostora dobar je element za
nadogradnju iskustva posjetitelja u
KPP-u.

Obitelji

Stručni skupovi će se prema
prijedlogu upravljačkih struktura
organizirati tek u drugoj godini
djelovanja do kada bi se poslovanje
moglo ustaliti kako programski tako
i financijski. Do tada potrebno je
ostvarivati redovite veze za
znanstveno
istraživačkom

Znanstveno istraživački
sektor

Broj
osoba
organizaciju: 1

za

Digitalni i hard copy
flyeri
kao
promotivnoobavijesni
marketinški alat.

Pojedinci
Manje grupe učenika

U slučaju partnerstva
s institucijama za
obrazovanje
koje
mogu pružiti uslugu
edukacija u KPP-u.

Potrebno angažirati
tvrtke za definiranje
escape iskustva ( u
RH trenutno postoje
dvije tvrtke) stalnog
postava i prijedloge
za razvoj igrifikacije
sadržaja KPP-a.

Teme se mogu izmjenjivati i
biti primjenjive za različite
uzraste kako je navedeno u
opisu proizvoda.

Potrebno je jasno definirati i
politiku prodaje karata te
razlučiti koristi o povećanja
broja posjeta i skupljih
karata koje uključuju escape
experiance.
Drugim
riječima, politika nekih
posjetiteljskih centara je da
svi posjetitelji mogu imati u
cijenu karata uključenu
igrifikaciju.

59

zajednicom radi budućeg lakšeg
povezivanja.

Navedeni događaji se odnose samo na one koji će biti provedeni u organizaciji Kuće Petra Preradovića. S druge strane isti nisu navedeni u
vremenskoj perspektivi budući da se zadnja dva proizvoda trebaju primijeniti u drugoj i trećoj godini poslovanja. Drugim riječima Akcijski plan
se svodi na temeljne planove koje svakog posebno treba razviti na početku godine kroz ugovaranja i provjeru o dostupnosti izvođača i utopiti
ih u raspored za cijelu godinu: plan predavanja, plan koncerata, plan edukacija, plan predstavljanja knjiga.
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1. B: OPERATIVNI PLAN
1.1.

ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA

OPERATIVNI ZADACI
Operativne / organizacijske aktivnosti za instituciju koja započinje svoj rad s ograničenim financijskim sredstvima
brojne su i ključne za daljnji uspjeh i održivost započetih aktivnosti i povećanje prihoda. Predložene organizacijske
aktivnosti odnose se na aktivnosti koje nisu strogo vezane uz ostvarivanje marketinškog plana već su potrebne za
funkcioniranje programske i financijske osnove Kuće Petra Preradovića.
Operativni zadaci
1. Zapošljavanje

Opis
Idealan broj zaposlenih u KPP za početnu fazu poslovanja je
najmanje 3 zaposlena, u čiji broj nije uračunato tehničko osoblje.
Voditelj KPP-a kao osoba zadužena za uspostavu organizacijskih
aktivnosti i provedbu prodajnih aktivnosti (direktni marketing). Te
jedna osoba zadužena za vodstva, organizaciju grupa, vidljivost KPPa na društvenim mrežama te održavanja kvalitete usluga. Treća
osoba trebala bi biti zadužena za suvenirnicu i nadogradnju iste
inovativnim

proizvodima

te

dogovor

s

proizvođačima

i

dobavljačima te prodaju. Sve tri osobe zajedno trebale bi
sudjelovati u organizaciji i definiranju redovitih događaja u KPP-u.
Trenutni prijedlog prema poslovnom planu je zapošljavanje 1
osobe, što je prihvatljivo u slučaju moguće ispomoći od strane
volontera ili osoblja drugih institucija i to po potrebi. Ipak ovakav
model trebalo bi se zadržati samo do ostvarivanja novčanog tijeka
koji bi omogućio zapošljavanje dodatnih osoba.
2. Brandiranje ili komunikacijske
osnove

Brandiranje

je

temelj

komunikacije

prema

korisnicima

i

posjetiteljima prostora i programa KPP-a. Ovim procesom dobiva se
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ujednačenost poruka i jasne slike temeljnih vrijednosti i pokretača
branda Kuće Petra Preradovića kojima se može privući ciljane
skupine. Međutim, dovoljno je na početku djelovanja, ukoliko su
sredstva za brandiranje ograničena, jasno argumentirati što
posjetitelji mogu očekivati dolaskom u KPP, te iste poruke
ujednačeno komunicirati prema medijima i kroz marketinške alate.
Druga pak svrha ovog procesa je, osim verbalnih, ujednačavanje
vizualnih poruka kroz sve promotivne materijale (Ulaznice, karte za
događaje, digitalni flyeri i dr.)
3. Uspostava kontakt i mailing
lista / anketa

Uspostava kontakt lista i njihovo redovito osvježavanje potrebno je
radi brzog i lakšeg načina komunikacije u slučaju i promocije
osnovnog proizvoda, ali i sekundarnih kao što su događaji i
edukacije. Važno je liste definirani u početku djelovanja i to
podijeljeno na najmanje nekoliko grupa: ciljane skupine / mediji/
partneri / lokalni dionici / volonteri, potencijalni volonteri.
Uz ovakve liste potrebno je usustaviti izravno komunikaciju s
posjetiteljima na način da se od istih traži dobrovoljno ostavljanje
kontakt adrese. Ovo je moguće ukoliko se posjetitelje krajem
posjeta traži putem kratkih anketa mišljenje o posjetu, pa se time
traži i adresa za obavijesti o budućim događajima. Ovo je vrlo važno
za izgradnju donatorske mreže u 4 ili 5 godini djelovanja, ali i za
sustavno praćenje zadovoljstva posjetitelja.

4. Uspostava sustava volontera

Već je u nekoliko navrata naveden prijedlog uspostave sustava
volontera kao okosnica povremenih organizacijskih potreba za
ljudskim kapacitetima, ali i vrlo važnog elementa uključivanja
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lokalnih dionika u rad KPP-a. Manja mreža volontera bila bi ključna
i u verziji kada je samo 1 stalno zaposlen u KPP-u.15 Slijedeći koraci
preporučaju se kao osnova uspostavljanja spomenutog sustava:
a) Definirati sadržaj za osnovnu edukaciju volontera (koje se
poruke komuniciraju s posjetiteljima/medijima, upoznati ih
s Protokolima ophođenja, sadržaj KPP, vizija i misija KPP,
uloge volontera i sl. )
b) Definirati plan potreba volontera i raspored volontiranja u
skladu s Planom i programom te rasporedom dolaska
grupa.
c) Uspostaviti mehanizme poticanja volonterizma (nagrade,
klub, pristupačnost ili popusti za edukacije i sl.)
d) Plasirati dobro formulirane prve pozive na sastanke /
provesti osnovnu edukaciju / prema afinitetima volontera
definirati uloge i najaviti preliminarne planove i raspored
zaduženja.

5. Uspostaviti protokole primanja

Protokoli primanja/dočekivanja i pratnje gostiju po završetku

posjetitelja

posjeta osiguravaju održavanje kvalitete mikro destinacije na

(pojedinaca/grupa)

zadanom nivou. Protokoli definiraju ophođenje s posjetiteljima od
ulaska do izlaska iz prostora KPP (bez obzira radi li se o posjetu ili
događaju, grupi ili pojedincu) , definiraju dopuštene i zabranjene

15

Potrebno je prema Zakonu o volontiranju NN 22/13 definirati načine dopuštene stimulacije voluntarizma.
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radnje (te načine upozorenja), definiraju poruke koje se
komuniciraju od strane zaposlenih i volontera prema posjetiteljima.
Protokoli bi trebali biti dio edukacije volontera.
6. Uspostava
financijskih
pokazatelja

praćenja

Uspostaviti sustav praćenja financijskog poslovanja prihodi i rashodi

drugih

/ planirani prihodi i rashodi. Uspostaviti sustav projektnog

uspješnosti

upravljanja za svaki proizvod posebno, što bi osiguralo ujednačeno

i

upravljanja

ulaganje u svaki proizvod i bavljenje s ciljanim skupinama. Svaki
„projekt – proizvod“ trebao bi imati svoje godišnje ciljeve i
aktivnosti kako bi se rezultati ostvariti.
Npr: Osnovni cilj za proizvod edukacije jest stvoriti stalnu grupu
posjetitelja zainteresiranih za edukacije. Željeni rezultati bi bilo
osnivanje BOOK CLUB / KLUB PISACA neformalnog tipa udruženja.
Indikator uspješnosti bi bila prikupljena godišnja članarina od
najmanje 15 stalnih članova.

7. Priprema

projekta

daljnjih

investicija

Kao dio operativnih zadataka treba ubrojiti i pripremu projektnih
prijedloga

za

investicijske

zadatke

ili

financiranje

edukacijskih/volonterskih programa. Projektni prijedlozi koji
zahtijevaju tehničku dokumentaciju trebaju također biti ubrojeni u
rashodovnu stranu KPP-a u buduće, dok se tehnička dokumentacija
u što skorije vrijeme treba i pripremiti (rješenje za uređenje
voćnjaka i okoliša i sl.)
8. Razvoj

donatorskog

sponzorskog sustava

i

Ova operativni zadatak je zahtjevan za provedbu, međutim
pozitivan za buduće poslovanje i promociju KPP-a. Ovaj zadatak
zahtjeva sustava i osjetljiv rad koji bi se trebao kao sustav osmisliti
najkasnije do početka 2020. godine.
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Donatorski sustav treba graditi od samog početka na dvije razine:
•

Razina pojedinaca

•

Razina poslovnih subjekata /drugih institucija

Promocijski je važno graditi podjednako obje razine sustava i
komunikacijom izjednačiti važnost donacije od 1 kune ili one od
20.000 kn. Transparentnost je nužna te ju je moguće uspješno
promovirati. (npr. na novim stranicama KPP imati veliki logo
donacije s promjenom stanja svaki put kada se donacija desi,
također, potrebno je omogućiti lak sustav doniranja bilo kojeg
iznosa bilo kada i bilo gdje. Ovako se promovira doniranje i
transparentnost promoviranja. Svakako u KPP-u osigurati mjesto s
imenima donatora – koliko god mali bili / možda neka forma
umjetničke instalacije).
Sponzorski sustav treba graditi na dvije razine:
•

Razina poslovnih subjekata

•

Razina institucija (veleposlanstva, udruženja i sl.)

Sponzorski sustav zahtjeva drugačiji način promocije (direktni) te
jasan program prikupljanja sredstava. Moguće ga je formirati tek
nakon definiranja programa KPP-a. Kada se uspostavi program,
potrebno je definirati jasnu politiku sponzorstva (koji sponzori se
zovu za što, koliko se sredstva treba prikupiti i kada, koji je pristup
tj. što sponzori dobivaju sponzorstvom). Potrebno je sada
uspostavljati listu kontakata i sustavno najavljivati projekt na
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sastancima. Sponzorski sustav će biti isplativiji ako je Internet
promocija i prisutnost na društvenim mrežama uspješna. U skladu
s time ovaj sustav moguće je više koristiti nakon što će ovakvi oblici
promocije biti financijski dostupni (Internet promocija).

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Interpretacijski centar Kuća Petra Preradovića sastavnica je Centra za kulturu „Drago Britvić“. Centrom za kulturu
„Drago Britvić“ upravlja Vijeće i ravnatelj Centra, a osnovne djelatnosti centra su slijedeće:
•

objedinjavanje koordiniranje rada svih ustanova, kulturnih destinacija i manifestacija na području općine
Pitomača,

•

novinsko – nakladnička (izdavačka),

•

obavljanje organizacijskih poslova na zaštiti i čuvanju evidentiranih kulturnih dobara na području općine
Pitomača,

•

organiziranje izvedbe kazališnih i glazbeno – scenskih dijela,

•

kino – prikazivačka,

•

organiziranje radionica s područja kulture, umjetnosti i informacija,

•

organiziranje kulturnih manifestacija od značaja za općinu Pitomača,

•

istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim, humanističkim, i interdisciplinarnim znanostima,

•

organiziranje izložbi, predavanja i promocija,

•

edukativna kroz organizaciju tečajeva, seminara i radionica.

Centar za razliku od KPP-a nema intencije djelovanja na šire regionalno području stoga je prijedlog upravljačkih
struktura da KPP ima vlastitog voditelja. U nastavku su dva prijedloga organizacijske strukture:
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1. Voditelj KPP odgovara programskim planom i financijskim programom te izvješćima upravnom Vijeću Centra
za kulturu „Drago Britvić“. Voditelj upravlja ljudskim kapacitetima, programima i financijskim poslovanjem
Kuće Petra Preradovića.
Upravno vijeće
Centra za kulturu
"DB".

Ravnatelj Centra
za kulturu "DB"

Zaposlenici
Centra

Voditelj KPP

Zaposlenici KPP

Volonteri

2. Drugi prijedlog organizacijske strukture odnosi se na opciju gdje voditelj KPP za programski dio i financijsko
poslovanje odgovara ravnatelju Centra za kulturu „DB“. Ova opcija ima moguće nedostatke gdje potencijalno
može doći do sličnih programskih smjernica uslijed odlučivanja od strane jedne osobe. Također odgovornost
za poslovanje dviju institucija usmjerava se na jednu osobu i to osobu koja nije direktno involvirana u
ostvarivanje ciljeva interpretacijskog centra Kuće Petra Preradovića.
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Upravno vijeće
Centra za kulturu
"DB"

Ravnatelj Centra
za kulturu "DB"

Zaposlenici
Centra za kultur
"DB

Voditelj KPP

Zaposlenici KPP

Volonteri

VANJSKE AKTIVNOSTI
U drugoj i trećoj godini djelovanja KPP-a, potrebno je definirati subjekte čije će djelovanje podržati KPP podrškom
koja može biti financijska, organizacijska, promocijska i sl. Naime do tada će programske smjernice biti jasnije, a
time i jasnija partnerstva. Važno je da Interpretacijski centar Kuća Petra Preradovića izraste u instituciji koja će
moći financirati manje projekte kroz donatorske sheme:
-

Projekti škola i učeničkih grupa (poticati na inovativnost u spajanju sadržaja društvenih i tehničkih
znanosti).

-

Projekti istraživanja studenta društvenih znanosti, a vezano uz period romantizma, ilirizma i Petra
Preradovića

-

Izdavački projekti

KPP bi trebao na regionalnoj razini utjecati na percepciju o KPP kao društveno odgovornoj instituciji sudjelujući
kao suorganizator u događajima koji se organiziraju u suradnji s neprofitabilnim sektorom. Ova vanjska aktivnost
potrebna je tek nakon druge godine djelovanja i to nakon uspostave vlastitog poslovanja i publike.
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1.2.

PLAN PRIHODA

Plan prihoda temelji se na osnovnim proizvodima kao potencijalnim izvorima prihoda. U tablicu prihoda nisu uračunati eventualni prihodi od
prodaje reklamnog prostora unutar ili izvan KPP, budući da upravljačke strukture nisu predložile ili sugerirale slične prihode (ali potrebno
uključiti u tijekom razvoja poslovanja). Prihodi se temelje na prihodima od ulaznica za 6 tipova usluga i to za 8 tipova posjetitelja. U nastavku
su tablični prikazani s očekivanim broj posjetitelja na razini godine, po uslugama/proizvodima te definirane cijene za pojedine tipove
posjetitelja i usluga. Zadnja tablica prikazuje ukupne prihode po uslugama/proizvodima i ukupno očekivane prihoda na razini svake godine.
Potrebno je naglasiti da se rast prihoda uglavnom temelji na trendu rasta posjetitelja i to u postotnom povećanju do 20% u drugoj godini.

CIJENE (PRIHOD)
Stalni postav
Godina
Učenici
Posjetitelji - puna cijena
Umirovljenici
Grupe
Obiteljske / 2 odraslih +2 djece
Obiteljska/ 2 odraslih + 1 dijete
Djeca do 3 godine besplatno
Djeca od 3-6 godine
UKUPNO

1

2
6.000
1.000
100
1.000
50
20
30
30
8.230

7.000
1.200
200
1.200
60
30
40
40
9.770

edukacije
koncerti koncerti koncerti (tečajevi edukacije edukacije najam najam najam Privremn Privremn Privremn
prostora prostora prostora e izložbe e izložbe e izložbe Članarine članarine članarine
godišnji 3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
7.500
0
20
30
0
20
30
1.200
50
150
250
300
400
0
20
50
300
15
30
40
0
20
30
1.200
70
40
50
50
10.410
50
150
250
15
50
70
0
0
0
0
60
110

Očekivani broj posjetitelja po skupinama moguće naplate u slijedećih 3 godine te po predloženim osnovnim uslugama/proizvodima.
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Cijena (Kn)

Stalni postav

Učenici
Posjetitelji - puna cijena
Umirovljenici
Grupe (iznad 10)

20
50
20
20

Obiteljske / 2 odraslih +2 djece
Obiteljska/ 2 odraslih + 1 dijete
Djeca do 3 godine besplatno
Djeca od 3-6 godine

najam najam najam Privremn Privremn Privremn
prostora prostora prostora e izložbe e izložbe e izložbe Članarine članarine članarine
500
10
15
15
3000
5000
5000
0
15
15
30
30
30
500
15
15
15

koncerti koncerti koncerti edukacije edukacije edukacije
35

35

500

500

500

500

35

100
80
0
10

Očekivana cijena po naplati različitih karata te usluga.

Učenici
Posjetitelji - puna cijena
Umirovljenici
Grupe

Prihodi stalni postav
1
2
3
120.000,00 140.000,00 150.000,00
50.000,00 60.000,00
60.000,00
2.000,00
4.000,00
6.000,00
20.000,00 24.000,00
24.000,00

Obiteljske / 2 odraslih +2 djece
Obiteljska/ 2 odraslih + 1 dijete
Djeca do 3 godine besplatno
Djeca od 3-6 godine
UKUPNO

5.000,00
6.000,00
1.600,00
2.400,00
0,00
0,00
300,00
400,00
198.900,00 236.800,00

Godina

1

Prihodi koncerti
2
3

1750

5250

1

Prihodi edukacije
2
3
0
10000
15000

8750
7500

15000

Prihodi najam prostora
Prihodi privremene izložbe
1
2
3
1
2
3
0
5000
5000
0
4500
6000

20000

7.000,00
3.200,00
0,00
500,00
250.700,00 1.750,00 5.250,00 8.750,00 7.500,00 25.000,00 35.000,00

0,00 5.000,00 5.000,00

UKUPNO PRIHODI (HRK)
1 godina 2 godina 3 godina
208.150,00 277.750,00 307.850,00
CILJ
222.159,00 207.960,00

221.961,00
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0,00 4.500,00 6.000,00

1

Prihodi članarine
2
3
0
300
450
0
600
1500
0
300
450

0,00 1.200,00 2.400,00

Razvidno je iz predloženih prihoda da je financijska samo održivost upitna u prvoj godini djelovanja, stoga bi
osnivačke strukture u prvoj i to ključnoj godini za razvoj trebale poduprijeti instituciju značajnim sredstvima kako
bi se osiguralo plasiranje dobrih i ujednačenih marketinških alata, a time osigurali predviđenih prihoda.
Besplatne usluge
Besplatne usluge odnose se na organizirane događaje kao što su predstavljanje knjiga, eventualno dio
organiziranih privremenih izložbi, te predavanja. Besplatne usluge također mogu se odnositi i na ustupanje
prostora bez naplate najma, međutim iz gore predloženog plana jasno je da predviđeni financijski plan u temelju
održivosti ima naplative usluge koje se tiču svih spomenutih proizvoda osim predstavljanja knjiga i predavanja,
stoga se ne preporuča selektivno plasiranje naplativih usluga kao nenaplativih.
Subvencije
Interpretacijski centar Kuća Petra Preradovića svojim potencijalnim opredjeljenjem kao društveno odgovorna
institucija, mogla bi svoje programe edukacija i volonterski program financirati iz sredstava EU, te volonterski
program usmjeriti i na osobe treće životne dobi, predstavljajući koncept kao međugeneracijski solidaran. Također
sva daljnja ulaganja koja se tiču hortikulturnog uređenje voćnjaka, sadržaja prilagođenog djeci te vanjske
pozornice moguće financirati dalje prijavom na EU fondove i programe, u ovom slučaju prekogranične programe.
Subvencije Virovitičko podravske županije te TZ VPŽ-a bile bi prigodne za operativno djelovanje, a ne za subvencije
programskog karaktera. U opisu posla voditelja KPP bilo bi stoga i redovito praćenje natječaj na EU, nacionalnog
i regionalnoj razini i prijava pripremljenih projekta.

1.3.

PLAN PRODAJ E

POSJETI NA TERENU
U samom dokumentu u više navrata je upućeno na glavne alate i prodajne mehanizme za svaku ciljanu skupinu i
proizvod. U ovom poglavlju dajemo naglasak na planirano vrijeme početka provedbe dijela prodajnih aktivnosti.
Naime za primarnu ciljanu skupinu, marketinški alati koje je potrebno koristiti, odnose se na alate izravnog
marketinga. Cilj takvih alata (gore u tekstu navedeni) jest ulazak u školske godišnje planove/raspored za razredne
izlete ili škole u prirodi. Kako bi se cilj ostvario već za školsku godinu 2019/2020 potrebno je u travnju, svibnju
2019 godine intenzivno započeti s prodajnim aktivnostima prema ravnateljima/ profesorima škola. Za spomenute
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sastanke potrebno je osigurati osnovne promotivne alate (prezentacija/letak + PONUDA) te tjednoj bazi napraviti
prodajni plan radi uštede troškova putovanja.
Dok se ne ustanovi kako primarna ciljana publika reagira na postav, dok se ne prilagode scenariji za stručna
vodstva po dobnim skupinama učenika nije potrebno raditi prioritizaciju između srednjih i osnovnih škola.
Međutim kako je ciljani broj posjetitelja iz ove ciljane skupine značajan potrebno je intenzivno raditi odmah po
otvaranju KPP-a (travanj, svibanj 2019) te svake godine u proljeće. U slučaju da prodajne aktivnosti ovog tipa ne
budu odrađene u predviđenom vremenu ne može se očekivati financijska samo-održivost u prvoj godini
djelovanja. U slučaju nedostatka ljudskih kapaciteta dostupnih za prodajne aktivnosti, prednost pred drugim
prodajnim aktivnostima ima ova za primarnu ciljanu skupinu.

ORGANIZIRANE GRUPE
Početak prodajnih aktivnosti za ciljanu skupinu grupa, trebao bi započeti kao prodajno pokazni sastanak/ vodstvo
za predstavnike turističkih agencija i turoperatora i to u suradnji s drugim partnerima na području radi formiranja
jednodnevnog, dvodnevnog i 5 – dnevnog programa. Iako primarna uloga KPP nije organizacija takvih susreta
svakako može biti inicijator spomenutog i centralni subjekt okupljanja drugih partnera, preporuča se da TZ općine
Pitomača ili TZ Virovitičko podravske županije preuzme organizacijsku i ulagačku ulogu u ovoj aktivnosti.

MOGUĆNOST POVEZIVANJA S DRUGIM PRUŽATELJIMA USLUGA
Povezivanje s drugim pružateljima usluga/partnerima u itinererima dužim od posjeta KPP-u potrebno je sagledati
kao povezivanje lokacija, a ne događaja. Povezivanje događaja dobrodošla je aktivnost, ali spada u sferu događaja
i za prodaju i promociju takvih događaja potrebna su značajna sredstva s vrlo čestim nekontinuiranim odazivom.
KPP u skladu s time treba usmjeriti nastojanja ka stvaranju vlastitog repertoar događaja i publike koji će postati
kontinuiran. Ovisnost o drugim događajima smanjuje mogućnost planiranja prihoda.
Lokacijski partneri (partneri za proširivanje turističkih itinerera) mogu se identificirati kao ugostiteljski objekti,
kulturno povijesne znamenitosti i prirodne znamenitosti.
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-

Centar za posjetitelje u Križnici (kada bude u funkciji)

-

Ugostiteljski objekt „Zlatni klas“

-

Gradski muzej Virovitice (kada bude u funkciji)

-

Područje rijeke Drave (šetnja, kupanje, biciklizam)

-

Interpretacijski centar Picokijade

-

Đurđevečki Pijesci

-

Povijesni lokalitet u Csurgo (Mađarska)

Programski partneri mogu se definirati kao znanstveno istraživačke institucije, knjižnice, kazališta, drugi centri za
kulturu, udruge i sl. Ovdje nije potrebno isticati jednu ili više institucija, naime KPP će formirajući svoje cikluse
događaja kao što su koncerti, edukacije ili predstavljanje knjiga sam odabirati partnere i suradnike s kojima će
moći ostvariti pojedine događaje.

PREKOGRANIČNI PARTNERI
Naime kako je ranije istaknuto, geografsko prekogranično područje Mađarske je također područje na kojem se
očekuje utjecaj marketinških aktivnosti te područje s kojeg se očekuje dolazak ciljanih skupina. U skladu s time,
osim direktnog marketinga koji će se primjenjivati na ciljanu skupinu učenici (škole), za to područje očekuje se
suradnja s turističkim agencijama (Vidi u Akcijskom planu MA1, MA2, MA3). Naime s za područje koje uključuje
prekogranično područje koje uključuje 3 županije i područje Mađarske moguće je organizirati višednevne, ali i
jednodnevne izlete koji bi uključivali sljedeće lokalitete:
•
•
•
•
•
•

Kuća Petra Preradovića
Srednjovjekovni grad Đurđevac s stalnim postavom, te Đurđevaki pjeski.
Koprivnica i Muzej grada Koprivnice
Šumska željeznica u Kaszópuszta blizu jezera Balaton tzv. Put konoplje – edukacijska staza kroz šumu s
rijetkim biljkama
Jezero u Gyékényes prikladno za ribolov, kupanje i ronjenje,
Inkey dvorac u Iharosberény.

Višednevni posjeti planirat će se i u suradnji s Nacionalnim parkom Dunav – Drava spajajući s ponudom vinskih
ruta uz rijeku Dravu i drugim lokalitetima s obje strane granice.
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1.4.

VREMENSKI RASPORED AKTIVNOST I
2019

Naziv aktivnosti ( OZ - operativna aktivnost / MA marketinška aktivnost)

4

5

6

7

8

2020

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

2021

8

9

10

11

12

Treća godina

OZ 1
Brandiranje / vizualni identitet / dizajn digitalni letak +
prezentacija
OZ 2
Uspostavljanje kontaktnih lista (stalna aktivnosti i nadopuna)
OZ 3
Uspostava volonterskog sustava - pripreme (svake godine uputiti
novi poziv)
Matketinška aktivnost (MA)1
Početak intenzivnog direktnog marketinga - škole (do 15.06
svake godine)u RH i prekograničnom području u Mađarskoj
MA2
Definiranja partnerstva (za turističku turu/ za programe definiranje prijedloga suradnje i početak razgovora)
MA3
Press putovanje + putovanje za touroperatere
OZ 4
Definiranje dodatnog sadržaja za grupe škola - kvizovi, nagradne
igre
OZ 5
Uspostava protokola za posjetitelje (svake godine upotpuniti
protokol)
OZ 6
Edukacije za volontere
OZ 7
Uspostava novog proizvoda- escape iskustvo
M6
Internet promocija - definiranje vizuala i poruke/ početak u
ožujku 2020
OZ 8
Definiranje ciklus koncerata i događaja
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1.5.

TROŠKOVNIK

IZRAČUN TROŠKOVA MARKETINŠKOG PLANA - PREPORUKE

Godina
Naziv troška

Detalji

1

2

3

Postupak
brandiranja (velike
razlika u cijeni)

Postupak potrebno provesti odmah na
početku operativnog djelovanja. Velike
razlike u cijeni ove usluge, naveden
prosječan iznos.

70.000

0

0

Dizajn
osnovnih
elemenata
u
prodaji

/ ulaznica, memorandum, posjetinice,
poklon vrećice, osnovni letci, web banneri
(za cikloturiste, za distribuciju kod partnera,
agencija)

20.000

0

0

Dizajn plakata /
godišnja razina

Godišnje računati na najmanje 10 plakata ( 2
- 3 plakata za cikluse- ciklus koncerata,
edukacija, događaja + pojedinačni za najave
gdje
je
ciljana
publika
na
lokalno/regionalnog razini.

15.000

15.000

15.000

Dizajn
digitalnih
letaka/flyera )

Najmanje 5 digitalnih letaka godišnje (ovisno
o tome koliko će alat biti uspješan moguć je i
veći trošak, poželjno kombinirati s dizajnom
plakata, tj. iskoristiti.

7.500

7.500

7.500

Radio najave

Redovite obavijesti samo za koncerte /
predavanja ( smanjivati trošak na račun
većeg broja pratitelja na web stranici i
društvenim mrežama)

3.000

2.500

2.000

Press
i
touroperator tura

Jednom godišnje potrebno je organizirati
pokazni posjet za 40 osoba x 1 dan , radi
promocije ponude cijelog područja.

40.000

40.000

40.000
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Produkcija kratkog
reklamnog filma

Velike cjenovne razlike ove usluge ovise o
produkciji medijske kuće koja pruža medijski
prostor u paketu ili pak samostalne
produkcije, navedena je minimalna cijena.

0

25.000

0

Trošak
objave
Internet oglasa

Google Display Network i Facebook, 30 dana
godišnje

0

6.800

6.800

155.500 HRK

96.800 HRK

71.300 HRK

UKUPNI troškovi na
godišnjoj razini

Gore navedena tablica preporuča listu troškova, koji mogu varirati značajno u cijeni s obzirom na iskustva
izvršitelja koji se mogu angažirati za pojedine aktivnosti. Svakako je bitno naglasiti da je u prvoj godini iznimno
bitno napraviti osnovne alate za komunikaciju i direktan marketing s ciljanim skupina, dok u drugoj ili tek trećoj
godini potrebno je aktivnije koristiti marketinške alate koji se tiču privlačenja publike izvan 3 okružujuće županije
i onih koji nisu nužno primarna ciljana skupina. Uz to svakako se preporuča izrada detaljnijeg 3-godišnjeg
financijskog plana gdje je potrebno odvojiti organizacijske troškove od troškova marketinga. Tim postupkom
stvorit će se precizan plan koji će biti i mehanizam za praćenje i evaluaciju operacija KPP-a. Kako je prethodno
navedeno moguće je početni trošak za postupak brandiranja izostaviti i sumirati ga na definiranje vizualnog
identiteta, ali uz obvezan rad na definiranju temeljnih vrijednosti Kuće Petra Preradovića koje će se promovirati.
Troškovi press putovanja moguće je pak financirati ili sufinancirati pak iz ostalih izvora, primarno turističkih
zajednica i partnera koji bi se uključili u pokazno putovanje. Iz navedenom može se zaključiti da troškovi za prvu
godinu mogu biti reducirani, ali aktivnosti ne bi trebale biti izostavljene u potpunosti.
Izračun prihoda marketinškog plana iznesen je u poglavlju 1.2. Plan prihoda te se isti odnosi na rezultate
marketinških mjera. Iz plana prihoda razvidna je samo održivost u drugoj i trećoj godini s iznimkom u prvoj godini
kada je potrebno računati na financijsku pomoć osnivačkih struktura i to u manjem dijelu ukupnih troškova za
Kuću Petra Preradovića.
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1.6.

ZAKLJUČAK

Umjesto zaključka ovog dokumenta u nastavku se nalaze osnovne preporuke vezano uz provedbu i evaluaciju
plana. Kako u opisima marketinških aktivnosti i operativnih zadataka njihova uspješnost nije definirana
indikatorima, preporuča se prije provedbe svake od aktivnosti Kuće Petra Preradovića definirati ciljane indikator
(broj posjetitelja, zadovoljstvo korisnika – ankete, ostvarene suradnje, itd.) i uspostaviti mehanizam praćenja
rezultata kao temelj provedbe plana. Proces evaluacije stoga će biti olakšan, i cjelovit, ali tek nakon uključenja i
kvalitativne analize uspostavljenih odnosa sa publikom na društvenim mrežama, partnerima i budućim
sponzorima. Shodno tome u proces provedbe treba biti uključeni slijedeći mehanizmi kako bi evaluacija bila lakša
i preciznija:
-

Praćenje indikatora na godišnjoj razini

-

Praćenja rizika i načini uspješnog minimiziranja istih

-

Anketiranje sudionika o kvaliteti programa/sadržaja

-

Anketiranja partnera o zadovoljstvu suradnjom

-

Praćenje efektivnosti ljudskih kapaciteta

-

Praćenje troškova

-

Praćenje utjecaja promocije (za svaki projekt posebno / zbog racionalizacije troškova promocije)

Troškovi provedbe ovako kompleksnog plana ovisi ponajviše o ugovaranju vanjskih usluga, korištenju sustava
volontera ili korištenju vlastitih ljudskih kapaciteta. Potrebno je naglasiti da Kuća Petra Preradovića ima znatnu
prednost u odnosu na slične institucije, ali i u odnosu na turizam na ovom području:
-

KPP je interpretacijski centar koji uspoređujući s muzejom nema „opterećenje“ u vidu zadaća čuvanja i
istraživanja artefakata i obvezu zapošljavanja određenog broja stručnih osoba,

-

KPP u svom bliskom okruženju ima dovoljan broj posjetitelja za održivost programa i financiranja
operativnih aktivnosti KPP-a,
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-

KPP djeluje u području siromašnim turističkim i kulturnim atrakcijama (prednost jer je sigurna stanica za
posjet),

-

KPP ima široku mrežu potencijalnih partnera za turističko povezivanje,

-

KPP ima mogućnosti prijavljivanja svojih programa na druge izvore financiranja (regionalni, nacionalni, EU
sredstva, korporativni i dr.).

KPP ovim dokumentom dobiva glavni alat kojim svoje prednosti može iskoristi u potpunosti kroz jednostavne i
pristupačne marketinške mjere.
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