
 

 

 
Alsó-Ausztria turisztikai stratégiája 

 
Alsó-Ausztria 2012-ös turisztikai stratégiája  
Alsó-Ausztria mint márka 

￭ Értékek: „élvezetekben gazdag, az ellentétek kapcsolódása és bátor“ 
￭ Alsó-Ausztria Ausztria központi tartománya, egyedülálló tájjal és átfogó kulturális kínálattal 

rendelkezik: Alsó-Ausztria „kincsekkel teli tartomány“ 
￭ Alsó-Ausztria a nyugalom szigete a hétköznapokban az inspiráció forrása: „jut magamra idő“ 

 
Jövőkép 
Tiszta életkultúra 
Alsó-Ausztria – az igazi életérzés 
 
Alapelvek 

￭ Azokra a projektekre fókuszálnak, amelyek a előrelendítik a tartományt 
￭ A leginnovatívabb vállalatokra és projektekre összpontosítunk 
￭ A biztos jövőt ígérő témák széles teljesítménypalettája  
￭ Az immateriális támogatások fokozása 
￭ A kis- és középvállalkozásoknak biztosítjuk az alapszolgáltatásokat 
￭ A projekteket a fenntarthatóság szem előtt tartásával értékeljük 

 
Turizmuspolitikai célok 

￭ Az értékteremtés jelentős növelése a kirándulóturizmusban 
￭ A vendégéjszakák számának növelése a vendégágyak jobb kihasználtságának köszönhetően 
￭ Alsó-Ausztria mint márka tudatosítása 
￭ Új ügyfélcsoportok feltárása a hegyi turizmus és a kulinárium-kultúra-bor-turizmus 

vonatkozásában 
￭ Új ügyfélcsoportok feltárása az egészség/megelőzés terén 
￭ Külföldi vendégek vendégéjszaka-hányadának jelentős növelése  

 
Főbb irány/súlyponti témák 

￭ Kulinárium-kultúra- bor 
￭ Kirándulás: „ Alsó-Ausztria kertjei“   
￭ Hegyi élmény 
￭ Egészség 

 Csúcsminőség: top a célcsoprotoknak és a régióban 
 
A főbb irányt négy stratégiai üzleti területen mozdítják elő: 

￭ Gazdasági turizmus 
￭ Csoportos utak 
￭ Üdülő- és kirándulóturizmus 
￭ Egészségturizmus  

 
Kapcsolattartó 
Az Alsó-ausztriai Tartományi Kormány hivatala, gazdaságért, turizmusért és technológiáért felelős 
osztálya  
 
További információk: www.niederösterreich.at  
  



 

 

 

Bécs turisztikai stratégiája 
 
 
2015-ös turisztikai koncepció  
Bécs tematikai és tevékenységi területei a vendég szemszögéből az alábbiak szerint tagolva: 

￭  érkezés 
￭  itt-tartózkodás 
￭  a város/a kínálat megtekintése 
￭  elutazás 

 
Fő célcsoportok 

￭  1. célcs: 20−40 év közöttiek 
￭  2. célcs: 40−60 év közöttiek 
Mindegyik célcsoportra jellemző: képzett, magas/közepes jövedelem, városi élettér 

 
Turisztikai támogatás 

￭ Nincs megállapodás a Tourismusbank (Turizmusbank) és Bécs tartománya között 
￭  A piaci mechanizmusoknak kitéve 
￭  Bécs az EU-támogatásoknál sokszor nem jön szóba 

 
Jövőbeni témák 

￭  Nemzetközi jelenlét 
￭  Kongresszusok 
￭  Elérhetőség/Bécs központi fekvése 

 
Bécs márkájának építőelemei  

 Birodalmi örökség  
 Zenei és kulturális kínálat 
 Kulturális/kulináris élvezetek kultúrája 
 Jól műkődő város 
 A város/zöld területek egyensúlya 

 
Kooperációk 

￭ Regionális partnerek 
￭ VisitBerlin (2012-ben Kanadában és Brazíliában) 
￭ Centrope 
￭ Pozsony 
 

 
Kapcsolattartók 
Wien Tourismus, stratégiai desztinációfejlesztés 
Wien Tourismus, turizmuskutatás 
 
További információk: www.b2b.wien.info 
 
 
 

  



 

 

 
Burgenland turisztikai stratégiája 

 
A 2015-ös turisztikai stratégia súlypontjai   
Főbb stratégiai területek:  :   Célok: 

 Ajánlatfejlesztés     -  A vendégéjszakák számának növelése 
 Márka      -  Az egész éves turizmus kiépítése 
 Szervezés     -  A kirándulóturizmus fejlesztése 
 A turizmus értelmezése    -  Nemzetközi jelenlét (minőség/piacok) 
￭ Modern technológiák 

 
Fő célcsoportok 
Miliőcsoport: posztmaterialista 

• családok 
• 40 feletti párok  
Piacok: Ausztria, Németország, Svájc, Olszország, Magyarország, Szlovákia és Csehország 

 
Turisztikai támogatás  

• EU Phasing Out-források: 
Infrastruktúra, a minőség növelése az emberi erőforrás terén, modern technológiák bevezetése, 
akadálymentesség, tematikai súlypontok és ajánlatfejlesztés 

• Leader regionális fejlesztés: ajánlatfejlesztés: turisztikai kkv-k, a regionális mezőgazdaság 
összekapcsolása a turizmussal, innovatív turisztikai kínálatok kidolgozása  

• ETE: határon átnyúló infrastruktúra (kerékpár), közös értékesítési elgondolások (Neusiedler 
See Card), natúrparkok együttműködése marketing és infrastruktúra terén 

 
Jövőbeni témák 

• A bor/kulinárium és természet kínálatának fejlesztése 
• Modern technológiák bevetése (Alpstein, központi foglalási rendszer) 
• Piackutatás (turizmussatellit, T-Mona stb.) 
Lehetséges határon átnyúló súlypontok  
• Ökomobilitás 
• Határon átnyúló kerékpár- lovagló- és túrautak 
• Határon átnyúló természeti ajánlatok  

 
Egyedi értékesítési üzenet 

• Természet, bor/kulinárium, kerékpár, kultúra  
• Ausztria legnagyobb szabadtéri színpada 
• Liszt Ferenc és  Joseph Haydn 
• Szakavatott szervezés, áttekinthető struktúrák 

 
Közös kapcsolódási pontok 

• Természet 
• Bor, kulinarium 
• Kerékpár 
• Akadálymentes ajánlatok 
• Kirándulóturizmus 
• Piackutatás 
  

Kapcsolattartó  
A Burgenlandi Tartományi Kormány hivatala, turisztikáért felelős 5. osztály  
 
További információk: www.burgenland.info  

  



 

 

 
Stájerország turisztikai stratégiája 

 
A 2010-2015-ös stájer turisztikai stratégia   
Szívélyes – vendégszerető – kedélyes 
A profil kialakításának elsődleges területei (stájer életérzés az itt lakóknak és a vendégeknek) 

￭ Kulinárium/élvezet 
￭ Egészség/wellness/mozgás    
￭ Kreativitás/innováció 

Stratégiai irányelvek 
￭ A vendégszerető, nagy jövővel kecsegtető, érzéki, élvezetekben gazdag, egészséges „zöld“ 

Stájerország 
Központi cselekvési területek 

￭ A vállalkozások erősítése, munkahelyek vonzóvá tétele 
￭ Stájer minőségi offenzíva 
￭ Ökoszociális Stájerország 

Közös elvek 
￭ Fenntarthatóság, hálózatba kapcsolás, képzés, nemzetközi jelenlét 

 
Fő célcsoportok - piacok 
Főbb piacok: Ausztria, Németország, Magyarország, Csehország, Olaszország (nyáron), Szlovákia 
(télen) és a Benelux-államok (mindenekelőtt Hollandia). Ezeken a piacokon a klasszikus vállalatmodellt 
használják.  
Kiépítendő piacok: A kiépítendő piacokon Stájerország Turisztikai Hivatala a virtuális vállalatmodellel 
van jelen.  
 
Turisztikai támogatás – minőség 

￭ 2013-as sívilágbajnokság 
￭ Képzési offenzívák 
￭ Stájerország mint kulinárium 
￭ Mozgás a természetben 
￭ Wellness- és egészségturizmus 
￭ Minőségi vendégágyak  

 
 
Egyedi értékesítési üzenet – stájer életérzés 

￭ Kulinárium/élvezet + kreativitás/innováció + wellness + mozgás + kiránduló úticél + egészség + 
természet + kulturális kincsek = stájer életérzés 

 
Határon átnyúló együttműködés 

￭ Regiovitalis (SI-AT), képzés és termékfejlesztés az (egészség-)turizmusban 
￭ Hiking & Biking (határok nélküli túrázás és kerékpározás, SI-AT) és ökokerékpár 
￭ Bor & kultúra & kulinárium (SI-AT) 
￭ Pilgrimage SI-AT, a zarándokok nyomában 
￭ Alpannonia  

 
Kapcsolattartó 

￭ A Stájerországi Tartományi Kormány hivatala, turizmusért, jogi ügyekért, projektfejlesztésért 
felelős 12B osztály  

￭ A Stájerországi Tartományi Kormány hivatala, a tartomány- és településfejlesztésért felelős 16. 
osztály, innovációfejlesztés és hálózati menedzsment szakreferatúra 

  



 

 

 
Az osztrák turisztikai stratégia  

"Új utak a turizmusban" 
 
Ausztria a világszerte egyedülálló és sokrétő turisztikai ajánlataival, csodálatos tájaival, valamint 
nemzetközi elismerésnek örvendő vendégszeretével győzi meg az idelátogatókat. A válságok, a 
globalzáció és az egyre erősödő konkurrencia szorítóiban az osztrák turizmus nem ülhet a babérain, 
hanem folyamatosan fejlődnie kell.   
 
Mindezek ismeretében 2009 őszén új turisztikai stratégiát kezdtek el kidolgozni. A gazdasági 
keretfeltételekre, infrastruktúrára, marketingre, valamint finanszírozásra szakosodott szakértői 
munkacsoportok intézkedésjavaslatokat terjesztettek elő, amelyeket azt követően politikailag 
egyeztettek az egyes  tartományokkal.    
 
A három legerősebb osztrák egyedi értékesítési üzenet – az Alpok, a Duna & tavak, városok & kultúra – 
szorgalmazása mellett az a legfontosabb feladat, hogy az állam és tartományok szorosabban 
együttműködjenek marketingügyekben. A támogatások terén ösztönzik majd a tematikus súlypontokat 
és az innovációs támogatást, valamint az állam és a tartományok illetékességének világos 
elhatárolásával növelik a hatékonyságot.  

A folyamatos megújulás állandó kihívást jelent az osztrák turizmusnak. Évente megrendezendő politikai 
szintű turisztikai konferencia és egy szakmai tanács kísérik a turizmus jövőbeni alakulását, 
folyamatosan kiigazítják a turisztikai stratégiát és konkrét akciótervekkel minden szinten szorgalmazzák 
a megvalósítást.  

 
Kapcsolattartó 

￭ Szövetségi Gazdasági, Családügyi és Ifjúsági Minisztérium, III/4-es osztály; 
www.bmwfj.gv.at  

 
 
További információk: 
http://www.bmwfj.gv.at/Tourismus/TourismuspolitischeAktivitaeten/Documents/Broschüre%20Tourismu
sstrategie.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 


