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Barcs, Dráva

Lovasi András zenész



Mecsek, Jakab hegy, babás szerkövek

Jakabos Zsuzsa Európa-bajnok úszó



Zengővárkonyi tájház
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Orfű, kemencés udvar

Bödő Csilla kick-box világbajnok
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Borhi Zsombor kajak világbajnok
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Szentgyörgyi testvérek, aerobik világbajnokok
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Braun Ákos cselgáncs világbajnok



Apponyi kastély, Hőgyész

Ács Péter, minden idők legfiatalabb sakk nagymestere



Tengelic

Bognár László profi ökölvívó világbajnok
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Puchmüller Judit, Szakály Viktor, kajak világbajnokok
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Kozmann György kenu világbajnok



Kaposmérő

Kassai Lajos világbajnok lovas íjász
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Sárdi János, kékfestő
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Gosztonyi Zoltán, a népművészet mestere
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Lovas Kata, textil iparművész
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Horváth Antónia, csuhéműves
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Vesztergombi Ferenc (1993. év bortermelője)



Villány

Gere Attila (1994. év bortermelője)
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Heller András, kerékgyártó
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Fazekas József, fegyverkovács
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Jancsekity János, fafaragó
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2012-től: „Helyi termékek a turizmusban” minta program.

Partnerek:

• Magyar Termék NKFT 
• Magyar Turizmus ZRT
• Baranya Megyei Vállalkozói Központ
• Agrárgazdasági Kutató Intézet
• gazdasági kamarák
• turisztikai szakmai szervezetek 

(falusi vendéglátó, bor, vár, 
ökoturisztikai klaszter, MGE, 
MNGSZ)

• vállalkozó partnerek
• önkormányzatok



Feladataink:

• Turisztikai partnerek igény felmérése
• Helyi termelők és termék kínálat 

szakértői felmérése
• Termék börzék, termék bemutatók
• Honlap és elektronikus katalógus
• Munkahelyi vásárlói közösségek 

szervezése
• Logisztikai támogatás
• TURISZTIKAI MARKETING MUNKA
• Forrás teremtés



Ár:

• a szegedi nagybani piac aktuális ára 
a termelőnél közvetlenül vásárláskor, 

• vagy +15% a vevőhöz kiszállítás 
esetén. 

• cél: állandó beszállítói partnerség,   
fix áron termeltetés  (pl. Bikal, pécsi 
Pezsgőház Étterem)



Márkázás:

a Magyar Termék / Magyar Szolgáltatás
végjegyen megjelenik:
• a származási hely (település, térség), 
• a QR kód (amivel elérhető a termelő

portréja, termék információk)
• minősítő védjegy!



Egyértelmű megkülönböztetés:

• reggeliző asztalon,
• étlapon,
• áruházi polcon,
• stb.



2012: Dél-Dunántúlon íze van az életnek!

• Vendégváró helyi termelők (falusi 
vendégasztal engedéllyel)

• Falusi vendéglátóknál (44 ökoportán) 3 helyi 
íz grátisz kóstoltatása

• a szállodák, éttermek, vadászházak 
étlapjában betétlapok (helyi, friss, szezonális 
hozzávalókból készült ételekkel)

• Pincészetekben: főzőtanfolyam borra 
hangolva (5 borúton)

• A régió 7 történelmi várában és 2 tematikus  
parkjában szombati helyi termék piacok

• Recepciókon helyi termék ajándékcsomagok
• Helyi termék értékesítő pontok, ajándék 

és/vagy élelmiszer boltok (kiskereskedések)
• Gasztronómiai útvonalak



MARKETING MUNKA:
• Kiemelt, állandó média partnerek, 

gasztro-blogerek információval és 
élményekkel ellátása, tanulmányutak

• Honlap és facebook profil
• Kiadvány: gasztrotúra kalauz
• Szakácskönyv (Alexandra)
• Szórólapok, kitelepülések
• Forest Papírral együttműködés (1,2 

mio szalvéta csomagolásán, 5 millió
termékbe behúzással)

• 1 milliós lépés Magyarországon játék



Köszönöm a figyelmet!




