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A legtöbb cégnek jelenleg azzal 
vannak gondjai, hogy nincsenek 
megfelelő kapcsolatai, nem tud 
megfelelő feltételek mellett árut be-
szerezni – vagy azért, mert nincs 
elég termék készleten, vagy mert 
nem jó az ár. Erre is megoldást je-
lenthet, ha egy cég nemcsak saját 
készletét árulja, hanem másokét is. 
„Az erős partnerség, egymás segí-
tése a legfontosabb szempont. Ha 
tőlem megvesznek egy terméket, 
ajánlani tudok egy másikat is, ami 
talál az előbbihez. Például a müzli 
mellé a tejet, de a piacon ennél bo-
nyolultabb példákat is találunk” – 
példálózott Kállai Emánuel. Noha az 
online értékesítés piacán egy ideje 
jelentős növekedés fi gyelhető meg, 
számítanak arra, hogy ha nem áll 
talpra a gazdaság, ez a tendencia 
megfordulhat.

A karácsonyi tapasztalat ugyan-
akkor bizakodásra ad okot. A keres-
kedők tartottak attól, hogy az embe-
rek ezúttal nem költekeznek annyit, 
mint a korábbi években, hiszen a ka-
rácsony bizonyos szinten luxusnak 
számít, olyankor olyan „kacatokat” 
is megvesznek az emberek, amikre 
valójában nincs szükségük. Az el-
múlt karácsony azonban a járvány 
ellenére jól alakult, az emberek nem 
fogták vissza magukat, és áru is volt 
készleten.

Változatos hirdetési piac

Egy másik fontos tényező, amit nem 
szabad fi gyelmen kívül hagyni, a 
hirdetés, amire most már számtalan 
eszköz áll a vállalkozók rendelkezé-
sére. „Ha a vállalkozó nem hálózat-
ban, hanem egyéni értékesítésben 
gondolkodik, hirdetni kell” – szö-
gezte le Kállai Emánuel. Az újfajta 
hirdetési felületekről beszélve meg-
említette a Google Shopping alkal-
mazást, amely 2019 nyarán jelent 
meg Romániában. 

Ha az érdeklődők beírják egy ter-
mék nevét a keresőbe, megjelenik 
egy képes felület, amelyen látszik 
a termék neve, ára, fényképe, az 
eladóra vonatkozó információk. Ez 
egy új eszköz Romániában, éppen 
ezért nincs rajta akkora reklámzaj, 
olcsóbbak a hirdetések, ugyanak-
kor az ügyfél látja a terméket, akkor 
kattint rá, ha valóban érdekli, és a 
Google kattintás után számolja az 
árat. Üzleti modell szempontjából ez 
a lényeges, hiszen feleannyi befekte-
téssel több felhasználót hoz.

A Facebook a viselkedésünk alap-
ján próbálja kikövetkeztetni, hogy 
milyen terméket ajánljon, a Google 
keresőnél egyértelműbb a szándék. 
Ha a Facebook azt érzékeli, valaki 
a kisgyermekes tartalmak iránt ér-
deklődik, lehet, hogy felajánlja a 
gyerekágyat, a Google-on viszont 
pontosan beírja az ügyfél a kereső-
be, hogy „gyerekágy árak”. Vannak 
esetek, amikor a Google nem ha-
tékony, például ha olyan terméket 
akarunk eladni, amiről nem is tudja 
a felhasználó, hogy létezik, így nem 
tud rákeresni, viszont ha a Facebook 
ajánlja, felkeltheti az érdeklődését. 
Érdemes szakértő véleményét kikér-
ni, hogy milyen reklámfelületen hir-
dessünk, de egy adott költségkeretn-
ből ezt le is lehet tesztelni, javasolja 
a szakértő.   

Van ok a bizakodásra

Kétségtelen, hogy a járvány a turisz-
tikai ágazatot sújtotta leginkább, de 
nemcsak a szállásadók és a vendég-
látók sínylették meg a korlátozáso-
kat, hanem a rendezvényszervezők 
és az őket támogató háttérágazatok 
is. A kulturális és sportesemények 
elmaradása a turizmust is magával 
rántja, hiszen ha nincsenek rendez-
vények, a vendégek is elmaradnak – 
erről már Horváth Alpár turisztikai 
szakember, a Babeş–Bolyai Tudo-

mányegyetem (BBTE) gyergyószent-
miklósi kihelyezett tagozatának 
oktatója beszélt. Mindezek mellett 
úgy értékeli, a 2021-es esztendő „vi-
dámabb” lesz mint a tavalyi, sőt már 
tetten érhetők a bizakodásra okot 
adó jelek.

Még nem látszik sok minden az 
idei évből, ám ígéretes, hogy a ma-
gyarországi partnerek honlapjain 
májustól kezdődően már szerepel-
nek erdélyi programok is, ami azt 
jelenti, lazításokban reményked-
nek. Azért hirdetik ezeket a lehető-
ségeket, hogy aki fontolgatja, még 
ne mondjon le erről. Tehát ha nem 
romlik a járványhelyzet és oldódik a 
határzár, akár szervezett csoportok 
is érkezhetnek Magyarországról, bi-
zakodik Horváth Alpár.

A szakértő szerint az első szerve-
zett utakat akár még veszteségesen 

is érdemes megszervezni, hisz a sike-
resen lebonyolított utazásoknak erős 
marketingüzenetük van: „az első 
fecskék csinálják a tavaszt”. Ennek 
köszönhetően megerősödhet az uta-
zóközönség bizalma adott termékek, 
illetve szolgáltatáscsomagok iránt. A 
szállásadóknak, utazási irodáknak 
rugalmas lemondási feltételekre kell 
készülniük, nem lehet fenntartani 
a járvány előtti merev, a vállalko-
zásokat bebiztosító szabályokat. A 
biztosítási piacon már megjelentek a 
megfelelő termékek, ezeket kell aján-
lani a vendégeknek, hogy a koronaví-
rus-fertőzés miatti utolsó percben tör-
ténő lemondást is magukba foglalják, 
sorolta a turisztikai szakember.

Érdekességként említette, hogy 
ezekben a hetekben megjelent az ol-
tásturizmus: a nagyvárosokban élők 
a lakhelyük közelében nem kapnak 
időpontot az immunizálásra, ezért a 
gyérebben lakott megyékben kérik a 
vakcinát, és azt összekapcsolják egy 
néhány napos utazással.

Az oltásútlevélben bíznak

Szabó Árpádhoz hasonlóan Horváth 
Alpár is abban bízik, hogy az oltás-
kampány felgyorsítja az ágazat talp-

ra állását. Szerinte az oltásútlevél 
a továbblépés egyik eszköze lehet, 
még akkor is, ha létezik ellenállás, 
ezért a turisztikai ágazatban érde-
kelteknek ki kellene állniuk az oltás 
és az oltáskampány gyors lebonyo-
lítása mellett. Horváth Alpár abban 
bízik, hogy az immunizálás még 
a szezon kezdete előtt felgyorsul, 
ugyanakkor nem tartja kizártnak, 
hogy ellenérzések lesznek tapasztal-
hatók az oltásútlevél bevezetésével 
kapcsolatosan, illetve a beoltottak 
és oltásellenesek között.

„Az oltásszkepticizmus, a vírus-
tagadók, az összeesküvés-elméletek 
gyártói és terjesztői nem segítik elő, 
hanem inkább fékezik a járvány-
helyzet hatékony és hatásos kezelé-
sét. Így a turizmus és a kapcsolódó 
ágazatok további szigorú korlátozá-
sokra számíthatnak, és ez sem az 

utazóknak, sem a turisztikai szol-
gáltatóknak, sem a majdani adóbe-
vételekre számító kormányzatoknak 
nem kedvez” – hangsúlyozta a tu-
risztikai szakember.

Ezek nyomán Horváth Alpár 
ígéretesnek tartja az Izrael és Gö-
rögország közötti megállapodást, 
főként úgy, hogy Izraelben a né-
pesség több mint 40 százaléka már 
most be van oltva koronavírus el-
leni vakcinával. Ennek köszönhe-
tően az ország élen járó küldőpiac 
lehet a turizmusban. Görögország 
elfogadja az izraeli hatóságok ál-
tal kiállított vakcinaútlevelet (sőt 
Ciprus is csatlakozni szándékozik 
az egyezményhez). Az Európai Uni-
óban egyelőre nem született erről 
megállapodás. Horváth Alpár sze-
rint a vakcinaútlevél hatékony ad-
minisztratív eszköz, ami lebontja 
az utazási korlátokat, amelyeket 
a határnál kért negatív PCR-teszt 
vagy a karanténkötelezettség je-
lent. Rendkívül elszántnak kell 
lennie annak a turistának, aki a ka-
ranténkötelezettség ellenére bevál-
lal egy külföldi utazást, így Erdély-
ből sem mennek a magyarországi 
wellnessközpontokba, és onnan 
sem érkeznek egyelőre vendégek.

Reformok a turizmusban

A turizmusban egyébként erőtel-
jes digitalizáció kezdődött: a nagy 
nemzetközi szállodaláncoknál egy-
re elterjedtebb az érintkezésmen-
tes bejelentkezés, sok helyen már 
szobakulcsot sem adnak, hanem a 
telefonra a szoba és időpont alap-
ján generált kóddal lehet belépni. 
A szakértő azt tanácsolja a helyi 
vállalkozóknak, hogy fektessenek 
nagyobb hangsúlyt az online kom-
munikációra, biztosítsanak bank-
kártyás fi zetési lehetőséget, és fo-
gadják el az üdülési utalványokat, 
még akkor is, ha idegenkednek az 

üdülési csekkek beváltásával járó 
adminisztratív terhektől. Ez utób-
bi mindenképpen megéri, hiszen 
az utalvánnyal érkezők jó esély-
lyel máskor is visszatérhetnek, 
ugyanakkor gyakran a támogatás 
értékén felül költenek. A vállalko-
zóknak lehetőség a piacra lépésre, 
ha felkerülnek az üdülési utalvá-
nyokat elfogadó helyek listájára. A 
Székelyföldi Turisztikai Desztiná-
ció Menedzsment (TDM) klaszter 
egyébként olyan felmérést tervez, 
amelyből kiderül, hogy a helyi szál-
lásadók milyen mértékben élnek 
ezzel a lehetőséggel.

A kis- és középvállalkozóknak 
továbbá azt javasolják, kommunikál-
janak hatékonyabban annak érdeké-
ben, hogy kilábaljanak a nehéz hely-
zetből. A rátermettebb vállalkozások 
a teljes lezárás idején is tartották a 
kapcsolatot a potenciális ügyfelek-
kel, a közösségi médián keresztül 
üzentek, hogy bár nem tudnak ven-
déget fogadni, de ezt az időszakot 
felújításra, tatarozásra fordítják. „Aki 
csendben, árnyékban marad, na-
gyobb eséllyel rostálódik ki” – hívta 
fel a fi gyelmet Horváth Alpár. Fontos 
az is, hogy a vállalkozók tartsák a 
kapcsolatot a szakmai szervezetek-
kel, amelyek jelenleg is nagy erőfe-
szítéseket tesznek, hogy nyomást 
gyakoroljanak a kormányra, hogy 
bocsássák ki erre az évre is az üdülé-
si utalványokat. Egyelőre úgy tűnik, 
erre nincs anyagi fedezet, holott az 
utalvány olyan keresletösztönzési 
eszköz volt, amely megtette a hatását.

A turisztikai szakember szerint 
az idei a megszorítások éve lesz, ezt 
már tavaly sejteni lehetett. A járvány 
hatására egyre nagyobb költség-
vetési hiánnyal kell számolniuk a 
döntéshozóknak, hiszen az ország 
gyakorlatilag „hitelből” (az ezután 
remélhetőleg befolyó adóbevételek-
ből) fi nanszírozza a közkiadásokat, 
így az üdülési utalványokat is.

Ragaszkodni kell 
az alkalmazottakhoz

A turisztikai ágazatban vélhetően 
lesznek még elbocsátások. Miközben 
a vendéglátóiparban valamennyire 
meg tudják oldani a problémát, példá-
ul úgy, hogy a pincérek házhoz szál-
lítással foglalkoznak, egy szállodába 
már nem ilyen egyszerű a helyzet: ha 
nem érkeznek vendégek, nincs szük-
ség annyi szobaasszonyra, takarítóra, 
recepciósra. Az érintettek úgy vélik, a 
kormány gyors beavatkozására lenne 
szükség, hogy az elbocsátásokat elke-
rüljék. Azokat a nyilatkozatokat nem 
tartják elégségesnek, amelyek szerint 
a turizmus prioritást élvező nemzet-
gazdasági ágazat.

Horváth Alpár azt tanácsolja a 
vállalkozóknak, hogy amíg csak 
tehetik, ragaszkodjanak az alkal-
mazottaikhoz, különben az újrain-
duláskor nem lesz kivel dolgozniuk.  
Akik külföldön dolgoztak vendéglá-
tásban vagy turizmusban, hatalmas 
tudást, tapasztalatot hoznak haza, 
értük is megindul majd a harc a 
hazai munkáltatók között. „Az elé-
gedett munkaerő a garancia a szín-
vonalas vendéglátásra, a sikeres 
vállalkozásra, hiszen ha frusztrált 
az alkalmazott, nincs elégedett ven-
dég” – hangsúlyozta Horváth Alpár.

Sikerül lebontani az utazási kor-
látokat? A karanténkötelezettség 
sokakat eltántorít a külföldi 
kirándulástól, a szakemberek 
szerint erre a vakcinaútlevél 
jelenthet megoldást

▴  F O R R Á S :  P I X A B A Y

Megjelent az oltásturiz-
mus: a nagyvárosok-
ban élők a lakhelyük 
közelében nem kapnak 
időpontot az immunizá-
lásra, ezért a gyérebben 
lakott megyékben kérik 
a vakcinát, és azt össze-
kapcsolják egy néhány 
napos utazással.




