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1. Alaphelyzet bemutatása,  
 kommunikációs kihívások 

A legfőbb kommunikációs kihívás ügynökségünk számára, Harkány visszarajzolása volt a magyar 

fürdővárosok térképére. A kommunikációs aktivitásokat a célhoz rendeltük, készítettünk vonzó 

adottságokkal rendelkező dél-baranyai térség középpontjába Harkányt helyező térképet is (lásd 

melléklet). 

Harkányfürdő az ország meghatározó fürdővárosának számított kb. 25 évvel ezelőttig. Európai hírű 

gyógyvize számos – elsősorban mozgásszervi, bőr- és nőgyógyászati – betegségben szenvedő 

hazai és külföldi vendég panaszait enyhítette és enyhíti ma is. A turisztikai infrastruktúra fejlesztése 

azonban nem tartott a lépést a vendégek igényeinek bővülésével. A város közel negyedszázada a 

rendszerváltás előtt megalapozott hírnevéből próbál megélni, egyre alacsonyabb nívón. A politikai 

csatározások és a város gazdasági helyzete miatt a Gyógyfürdő fejlesztése évről évre elmaradt, így 

a szolgáltatási portfólió nem bővült, a berendezések és az alkalmazottak hozzáállása is megkopott, 

és velük együtt a régi hírnév is.

2013 elején az országos tourinform irodák hálózatát átszervezték és pályázati lehetőséget kínáltak 

turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetek létrehozására, melyhez fejlesztési és marke-

tingkommunikációs forrásokat is rendeltek. Harkányfürdő is megkapta a rég várt esélyt: lehetőséget 

a turisztikai attrakciók fejlesztésére és anyagi forrást ezek kommunikációjára és a fürdőváros újrapo-

zícionálására. Az év őszén ügynökségünk elnyerte a TDM szervezet által kiírt marketingkommuniká-

ciós pályázatot és elkezdődhetett a támogató kommunikációs tevékenység. A lehetőség példaér-

tékű összefogást indított el a városban: a Harkányi Gyógyfürdő Zrt., a Zsigmondy Vilmos Harkányi 

Gyógyfürdőkórház, Harkány Város Önkormányzata és a Harkányi Turisztikai Egyesület is úgy döntött, 

hogy egymást támogatva, a kommunikációs célokat összehangolva együtt tesznek lépéseket a 

fürdőváros fejlődése érdekében.

Összefoglalva:

2. Célok és célcsoportok 

A projekt jellege és komplex hatásrendszere miatt a kampány tervezésekor több különböző cél-

csoporttal, különböző mélységű üzenetekkel, és ebből fakadóan komplex eszközrendszerrel kellett 

számolni. A lakosság, akik elsősorban élhető Harkányt szeretnének, amelynek fejlődéséből ők is 

kivehetik a részüket. A turisztikai szolgáltatók, akik számára a turizmus sokszor egyedüli megél-

hetési forrás. És természetesen a potenciális turisták, akik szemében át kell rajzolni a megkopott 

Harkány-képet, hogy adjanak egy esélyt, és minőségi szolgáltatásokkal bizonyítani, hogy vissza is 

térjenek.
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3. Kommunikációs stratégia  
 és üzenetek

Az intenzív és kreatív kommunikáció a fürdőváros újrapozícionálására fókuszált, az alábbi kulcsüze-

neteket használva:

• Harkányfürdő, a gyógyító ölelés: a harkányi víz betegségspecifikus gyógyhatásainak  

  bemutatása; kiemelt terület a női meddőség bizonyos típusainak kezelése

• Harkány, újra a régi: újrapozícionálás, a fejlesztések megfelelő kommunikációja mindhárom  

  célcsoport irányába

• A harkányi turisztikai szolgáltatók piacra jutásának segítése, hosszú távon a vendégéjszakák  

  mérhető növelése

A konkrét kampány nagyjából hat hónapon keresztül folyt, párhuzamosan online és offline színte-

reken. 

4. A stratégia megvalósítása,  
 módszerek, eszközök és időzítésük 

Harkány a weben

Harkány imázsát erősítendő az önkormányzat javaslatunkra úgy döntött, a megfelelő színvonalúra 

fejleszti a város online jelenlétét. Elkészült egy új városportál és párhuzamosan turisztikai-informáci-

ós célú facebook-oldal is indult. 

Harkány a sajtóban

A fürdőváros hírnevének helyreállítása, és az újrapozícionálás érdekében – leginkább az első 

időszakban – alapelvárás volt havi minimum négy magyar és egy angol nyelvű, pozitív sajtóhír 

megjelenése Harkányról. A témaajánlásokat leközlő online portálok mellett a meddőség kezelési 

lehetőségeire fókuszáló PR cikkeket helyeztünk el populáris női magazinokban. A sajtóanyagok 

publikálási mutatói változóak voltak, de jellemezően meghaladták a várossal kapcsolatos – egyéb-

ként soha nem ilyen sűrű – híradások publicitási értékét.

Harkány és a web 2.0

A TDM szervezet koordinálásával számos közös turisztikai csomagot állítottunk össze, amelyek 

forgalmazását is támogattuk. A Gyógyító ölelés csomagok értékesítését online marketing kampá-

nyokkal: Facebook és Google Adwords hirdetések kombinációjával mozdítottuk elő. 
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Fürdőköpenyben a pályaudvaron

Három régiós megyeszékhelyen (Kaposvár, Kecskemét, Pécs) és a fővárosban flashmobokra épülő 

célzott belföldi akciósorozattal irányítottuk az emberek figyelmét Harkányra, ahol mindenütt logó-

zott fürdőköpenyekbe öltözött amatőr színtársulat keltett feltűnést az hűvös őszben. Az országjárás 

csúcspontja Budapest volt: előbb a városközpontban, majd a népligeti buszpályaudvaron és végül 

a Pécs felé tartó buszon bukkant fel a fürdőköpenyes csapat. Felmatricázott kis- és távolsági buszok, 

szóróanyagok és a Class FM egész délelőttös, helyszíni bejelentkezése egészítette ki a kampányt. 

(további fotók lásd mellékletben)

Harkány délen is jelen van

A határmenti kampány fókuszába Bosznia, Horvátország és Szerbia került. A lehető legnagyobb elérés 

érdekében óriásplakátokat helyeztünk el a forgalmas főútvonalak mellett. Ezt a leglátogatottabb dél-

szláv weboldalakon két alkalommal futó banner-kampánnyal támogattuk meg.  

Harkány a kezedben

A 19 000 db szórólap készült a rendezvények promóciójához (magyar, német, angol, orosz nyelven), 

a Gyógyító ölelés csomag népszerűsítésére (magyar-angol nyelven), valamint a Harkányi Turisztikai 

Egyesület szolgáltatásai ismertségének növelésére (magyar-német-angol nyelven, számos témakör-

ben).

Harkány kiállításokon

A fürdőváros újrapozícionálásnak részeként a turisztikai intézmények közös standdal vettek részt 

a Szentlőrinci Lobbipartin. A régió vállalkozásainak és intézményeinek döntéshozóit, valamint az 

önkormányzatok és a média képviselőit kötetlen formában összehozó találkozó jó alkalom a har-

kányfürdői idegenforgalmi kínálat prezentálása a Dél-Dunántúl vezető személyiségeinek. Ennek 

a szűk és kommunikációs szempontból nehezen megszólítható célcsoportnak az elérésére ez a ren-

dezvény az egyik legalkalmasabb.

A harkányi stáb részeként a polgármester, a gyógyfürdő és a kórház igazgatója és a TDM szervezet 

elnöke is egységes pólót viselt, lobbiparty-szerte hirdetve a várost. 

Harkány orvosoknak, turisztikai szakembereknek

Az adatbázisba a szaksajtó képviselői, utazásszervezők, egészségügyi-rehabilitációs intézmények, 

szakkiállítások, konferenciák szervezői, az egészségügyi és turisztikai képzést nyújtó iskolák, valamint 

a harkányi vízzel gyógyítható betegségtípusok szövetségei, egyesületei, és alapítványai kerültek be, 

hogy célzottan lehessen részükre ajánlatokat, információkat küldeni.

Gyógyító ölelés a mindennapokban

A prezentációk mutatják be a turisztikai kínálatot és a gyógyvízben rejlő lehetőségeket általánosságban, 

illetve az egyes betegségtípusokra koncentrálva.
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Projektkommunikáció:

sajtóközlemények és tájékoztató prezentációsorozat

Ha előrehaladási közlemény mellett a helyi lakosságnak is prezentációsorozatot szerveztünk, rend-

szeresen tájékoztatva őket a projekt állásáról. 

Harkány, közel hozzád

Ültess velünk egy fát akció

Az épülő játszótéren a környezettudatosság és a lakossági szemléletformálás jegyében faültetést 

szerveztünk, amire a helyiek mellett a szállóvendégeket is meghívtuk. A program sikeresnek bizo-

nyult: többtucatnyian segítettek a munkában, köztük turisták is. Számukra különleges, visszatérésre 

ösztönző élményt jelent, hogy Harkány egy darabja immár az ő kezük munkájának eredménye.

Miről mesélnek a szobrok Harkányfürdőn?

Decemberben Dezső Lajos helytörténész vezette végig az érdeklődőket a város köztéri szobrait érin-

tő rendhagyó túrán és mesélt Harkány múltjáról, rejtett kincseiről. A helybéliekből, iskolásokból és 

turistákból álló tömeg forró teát kortyolgatva hallgathatta a színes történeteket.

5. A munka/kampány eredményének  
 mérési módszerei és a ténylegesen  
 elért eredmények bemutatása

A belföldi kampány során a nagyszámú budapesti és vidéki lakos találkozhatott Harkányfürdő nevével: 

kiemelkedett a Class FM reggeli műsorának hallgatósága, mely közel 3 millió főt jelentett.

Az online kampánnyal (belföldi, határmenti, és a csomagok népszerűsítése) összesen 2 458 171 főt 

értünk el, az egyes hirdetések esetében az összes átkattintások száma 28 063 db volt.

A folyamatos sajtómunkának köszönhetően Harkányfürdő kiemelkedően szerepel a magyar fürdő-

városok online megjelenéseinek összehasonlításába,:

Megjelenések száma a projektidőszak alatt: 711 db
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6. A munka/kampány eredménye  
 és a jövőbeni felhasználás/folytatási  
 lehetőségek

A komplex turisztikai program alapozta meg az újfajta gondolkodásmódot, melyet a részt vevő tu-

risztikai szolgáltatók sajátjukként képviseltek és képviselnek a jövőben is. Fontos továbbá, hogy sike-

rült újra bevinni a köztudatba, az ország legismertebb fürdői közé Harkányt.

A mérhető mutatók (médiamegjelenések, közvetlen elérés) minden tekintetben elérték, sokszor 

meghaladták a megbízó várakozásait. 

A sajtómunka és az imázsépítés a projektzárás után is folytatódik, rendszeresen jelennek meg a für-

dővárossal kapcsolatos hírek. Jelenleg is zajlik az Európai Gyógyfürdők Találkozójának szervezése, és  

szerveződik a Harka-legenda legenda szereplőit felhasználó jelmezes turisztikai attrakció is. Az Or-

mánság népi ábrázolásmódja által ihletett jelmezekbe öltözött szereplők rendszeresen felbukkannak 

majd a város utcáin. Ezzel egy állandó idegenforgalmi attrakciót, kívánunk létrehozni ami nemcsak 

a hírekbe, hanem az útikönyvekbe is bekerül!


