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Szezonális médiafoglalás 
(melléklet) 



 

         A szezon indítását máris nem 
tervezett kommunikációval kezdtük. A 
2013. március 15-ei hosszú hétvégén 
rendkívüli időjárás köszöntött az országra, 
a hófúvásokban ezrek rekedtek az utakon. 
Mi azt is megmondtuk, mely települések a 
leginkább érintettek.  



 

         A több mint 100 oldalas TGI Riport 
átnyálazása során „botrányos” adatra 
bukkantunk, meg is osztottuk 
mindenkivel.  



 

         A szállásadó partnerek számára 
fontos, hogy tudják, egy sikeres céghez 
csatlakoznak.  



 

         Hajmeresztő, hogy mi mindent 
otthagytak már a hazai szálláshelyeken! 



Az Év Szállása verseny – Magyarország turisztikai kulcseseménye 

A Szallas.hu 2013-ban első alkalommal, de hagyományteremtő céllal adta át a magyar turizmus 

legkiemelkedőbb minőségi díjait: Az Év Szállása, illetve Az Év Turisztikai Települése elismeréseket. 

Úgy éreztük, hogy 12 000 regisztrált szállásadó partnerrel és havi 1 500 000 látogatóval együtt 

rendelkeztünk kellő mennyiségű minőségi információval ahhoz, hogy kihirdethessük Az Év Szállását 

és az Év Turisztikai Települését Magyarországon. A legfőbb cél az volt, hogy a díj által elismerjük a 

rengeteg kemény és összetett munkát, ami egy szálláshely üzemeltetésével jár, illetve hangsúlyt 

kapjon a minőség fenntartásának és javításának fontossága is Magyarországon. 

Év Szállása 2013 időpontjai 

 A szavazás 2013. június 24-től 2013. november 14-ig tartott.  

 Díjátadó Gála időpontja: 2013.november 28. 

A szakmai zsűri tagjai

 

Szigetvári József 

Szallas.hu ügyvezető 

 

Hegedűs Attila 

BDO ügyvezető 

 

Maráczi Gábor 

Magyar Turizmus Zrt. stratégiai igazgató 

 

Szántó Zoltán 

Turizmus Trend és turizmusonline.hu 

főszerkesztő 

 

Pataki Zita 

Meteorológiai hírszerkesztő 

 

Horváth Vilmos 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

Turisztikai Kollégium - elnök 



Az esemény kommunikációja 

A közel 5 hónapon át tartó Év Szállása verseny rendkívül intenzív kommunikáció mellett zajlott. 

Ennek köszönhető, hogy a díj odaítélését, illetve a szakmai zsűri munkáját közel 150 ezer 

vendégértékelés és 40 ezer szavazat segítette.  

 

Az Év Szállása esemény során alkalmazott eszközök 

 Közvetlen PR kommunikáció: Teljesen testreszabott sajtókommunikációt folytattunk (a 

lokális médiumok számára rendszeresen küldtünk eredményeket a település helyezéséről), 

valós idejű versenyadatok lekérdezését biztosító sajtószobát működtettünk. 

 

 Támogató PR kommunikáció: A Szallas.hu és az Év Szállása verseny ismertségének növelését 

szakmai és bulvárosabb, figyelemfelkeltőbb sajtókommunikáció egyaránt támogatta. Ennek 

érdekében a Szallas.hu saját foglalási adatai alapján turisztikai visszatekintéseket, illetve 

rendszeres előrejelzéseket készítettünk a KSH adatközlését is megelőzve. Az üdülés 

témaköréhez kapcsolódóan pedig teljesen újszerű megközelítést adó, olykor kényes, 

botrányos témákat dolgoztunk fel (pl.: mit lopnak a szállodákból, melyik ismert személlyel 

utaznának szívesen a magyarok, milyen tárgyakat felejtünk a szállodákban stb.). 

 

 Marketingeszközök: Az online szavazás ösztönzése érdekében rendszeresen küldtünk ki az Év 

Szállásához kapcsolódó hírlevelet több mint 500 ezer fős adatbázisunkra, illetve 500 ezer fős 

közösségi oldalunkon is szavazásra buzdítottuk rajongóinkat. Médiapartnerek bevonásával 

tettük még ismertebbé az eseményt online és offline felületeken egyaránt. Ezen felül 

intenzíven alkalmaztunk egyéb hírnévnövelő eszközöket (pl.: reklámszpotok, közösségi 

kampányok). 

 

 A Díjátadó Gála: Szokták mondani, hogy mi, a Szallas.hu nem vagyunk egy szokványos cég, 

így az Év Szállása Díjátadó Gálánkat sem szerettük volna szokványos helyszínen és szokványos 

keretek között tartani! Ezért választottuk az esemény helyszínének az Orfeumot, témájának 

pedig az 1920-as évek pezsgését és sokszínű forgatagát. A sok pozitív visszajelzés alapján ezt 

jól tettük. A díjátadó gálán közel 200-an vettek részt, képviselve a turisztikai szakmát, a 

díjazott szálláshelyeket és településeket, valamint a szakmai sajtót.  

 



 

         Hurrá, végre indul az Év Szállása 
verseny (Ajkán is tudják a helyezésüket)! 



 

 

 

 

 

         „5000-be kerül egy éjszaka”, adtuk 
hírül (a KSH szokásos turisztikai 
közleményét megelőzve). 



 

         Közben fut a Szallas.hu reklámszpotja 
is, ami sokaknál kiveri a biztosítékot. 

         Ha magunkra rántottuk a nép 
haragját, büntessen a nép! 



         A büntetés nem marad el, az 
ügyvezető unikornis fejdísszel rohangál a 
Balaton partján, amit a „rajongók” a 
tévében láthatnak viszont. 

         Persze a média is beszámol erről. 



  

         Év Szállasa verseny sajtószoba valós 
idejű adatokkal (szálláshelyek és 
települések aktuális helyezéseivel). 



 

 

 

 

         WC-kefétől az LCD-tévéig mindent 
visznek a nyaralók.  



 

         Apropó, hol is tart az Év Szállása 
verseny? Sárvár például a 14. helyen áll. 



 

         Egy kis szezonzáró elemzés a belföldi 
turisztikai piacról, természetesen megint a 
KSH előtt. 



 

 

 

         Még a sokat látott bulvármédiát is 
megleptük azzal, hogy melyik celebet 
vinnénk magunkkal nyaralni egy több mint 
150 000 fős felmérés szerint. 



 

 

 

 

 

 

 

        Amikor csaló járta a magyar 
szálláshelyeket.  



 

 

 

 

         November 15-én lezárult a verseny, 
elkészültek a díjak, kiküldtük a meghívót! 



 

  

         A Díjátadó Gála: Az esemény 
haziasszonnya Ördög Nóra.  



 

 

 

A videó itt tekinthető meg: http://www.youtube.com/watch?v=NMYpZeX1Ww4 

 

 

 

 

         Az Év Szállása Díjátadó Gála: A közel 
3 órás esemény nagyon jó hangulatban 
telt, amit az alábbi videó is alátámaszt. 

         A szakmai és általános 
sajtóorgánumok egyaránt beszámoltak a 
Díjátadó Gáláról (a verseny ideje alatt 
közel 200 sajtómegjelenés). 

http://www.youtube.com/watch?v=NMYpZeX1Ww4
http://www.youtube.com/watch?v=NMYpZeX1Ww4


 

         Az Év Szállása sikeres lezárása után 
sem tétlenkedtünk, így év végére – a 
szilveszteri roham idejére – is volt miről 
beszélni. 


