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• A tavalyinál nehezebb évre számítanak idén a székelyföldi, erdélyi 
turizmust illetően a szakemberek és az ágazat szereplői, akik szerint az a 
vállalkozó lehet a járvány miatt kialakult új helyzet nyertese, aki rugalma-
san alkalmazkodik, folyamatosan kommunikál az ügyfeleivel, biztonságot 
sugall, jelen van az egyre nagyobb szerepet játszó online térben, együtt-
működik az ágazati szereplőkkel, közben fejleszt és pályáz. A tét nagy, 
hiszen az utazási kedv nem lankadt ugyan, de egyre több ország nyit a 
külföldiek előtt, ami veszélyezteti a belföldi turizmus tavaly megerősödött 
pozícióját. Ráadásul a járványra hivatkozva idén megvonták a vakációs je-
gyeket a közszférában, holott ezek a voucherek eddig jelentős mértékben 
pörgették a hazai forgalmat.

B Í R Ó  B L A N K A

I dén nagyobb erőfeszítésekre 
lesz szükség az erdélyi turiz-
musban, az idei szezon nehe-

zebb lesz, mint a tavalyi, amikor 
korlátozva voltak a külföldi utazá-
sok és a vakációs jegyek is pörget-
ték a hazai turizmust – szögezte le 
megkeresésünkre László Endre, a 
Székelyföldi Turisztikai Desztináció 
Menedzsment (TDM) Klaszter elnö-
ke. Míg tavaly a kereslet aktívabb 
volt, idén már a kínálati oldalnak 
kell jobban mozdulnia, hogy be-
vonzza a vendégeket. Az már most 
látszik, hogy sokan terveznek kül-
földi nyaralást, László Endre szerint 
az emberek olyanok, mint a kalitká-
ból szabadulni akaró madarak: ha 
lehetőségük lesz rá, mert stabilab-
bak lesznek a játékszabályok, „kire-
pülnek”.

A siker kulcsa 
a szabályok betartása

Annak érdekében, hogy fenntart-
hassák a forgalmat, László Endre 
elsősorban azt javasolja a szállás-
adóknak, hogy tartsák be a járvány-
ügyi óvintézkedéseket. Az elmúlt 
egy évben is azok a turisztikai vál-
lalkozások voltak sikeresek, ame-
lyek hangsúlyt fektettek a biztonság-
ra. Megnyugtató ugyanis a vendég 
számára, ha azt tapasztalja, hogy 
az alkalmazottak viselik a maszkot, 
fertőtlenítenek, ennek ellenkezője 
pedig zavaró lehet. „Barátságos al-
kalmazottak, gyerek- és családbarát 
környezet, minőségi szolgáltatások” 
– sorolta a sikeres turisztikai vállal-
kozás ismérveit a klaszter elnöke.

A szakember ugyanakkor elen-
gedhetetlenül fontosnak tartja a 
hangsúlyosabb jelenlétet, a jó kom-
munikációt az online médiában. „El-
telt egy év a járvány kitörése óta, és 
sokan még mindig nem használják 
ezt a lehetőséget, nem frissítették fel 
a honlapjukat, nem olvassák rend-
szeresen az elektronikus postájukat, 
nincsenek jelen a közösségi oldala-
kon, holott ezeken a csatornákon 
keresztül nagyon sok vendéget be le-
het vonzani” – szögezte le. Érdemes 

szerinte arra is hangsúlyt fektetni, 
hogy ezek a honlapok mobiltele-
fon-kompatibilisek legyenek, hiszen 
egyre többen telefonról intézik az 
ügyeiket, ott keresnek turisztikai 
desztinációt, foglalnak szálláshe-
lyet, programokat.

A klaszter egyébként folyama-
tosan szervez tájékoztatókampá-
nyokat, képzéseket, hírleveleket 
küldenek, de még mindig van olyan 
vállalkozó, aki nem tud a pályázati 
lehetőségekről, például arról, hogy a 
tavalyi forgalomkiesés 20 százalékát 
meg lehet pályázni. „Arra hivatkoz-
nak, hogy nem olvassák a hírlevelet, 
mert nem ellenőrzik rendszeresen a 
postafi ókjukat. Bármennyire káros-
nak tartjuk, hogy állandóan az inter-
netet bújjuk, ebben a szakmában ezt 
nem lehet megspórolni. Lehet, hogy 
éppen e-mailen foglalna valaki szo-
bát. Nem kell éjszaka is válaszolni a 
levelekre, de naponta kétszer – reggel 
és délután – meg kell nézni a levele-
zést” – hangsúlyozza László Endre.

Még nagy a bizonytalanság 
a piacon

Még nagy a bizonytalanság a szál-
lásfoglalás piacán, ám most növekvő 
tendencia érzékelhető, folyamatosan 
érkeznek az előfoglalások a nyárra, 
tájékoztatta kiadványunkat Szilvesz-
ter Rita online marketinges szakértő, 
a Travelminit.ro online szállásfogla-
ló oldal képviselője. Tapasztalataik 
szerint az erős évkezdés után egy 

stagnáló kora tavaszi időszak követ-
kezett, amikor az ünnepek és az ezzel 
járó szabadnapok sem járultak hozzá 
az utazási és foglalási kedv növeke-
déséhez. Biztató viszont, hogy ez má-
jusra megfordult, és most emelkedést 
észlelnek, érkeznek az előfoglalások 
a nyárra. Egyelőre a last minute fog-
lalások jellemzők: a foglalások több 
mint fele az utazás előtti 3–14 napban 
valósul meg.

Szilveszter Rita hangsúlyozta, 
még nem áll rendelkezésükre elég 
adat ahhoz, hogy meg tudják jósolni 
a trendeket. Úgy tűnik azonban, hogy 
a szállásadók nem veszítették el a re-
ményt, ugyanis a platform kínálata 
az elmúlt egy év alatt több mint 2000 
új szállásegységgel bővült. Ehhez az 
is hozzájárult, hogy az online szállás-
foglaló oldal már a pandémia elején 
stratégiát váltott: erőforrást csopor-
tosítottak át új szálláshelyek bevoná-
sára, így jelenleg a platformon 6873 
szálláshely található, amelyből 4550 
előleg nélkül vagy ingyenes lemon-
dással foglalható. Az oldalon fogla-
lók két nagy csoportra oszthatók: az 
egyik kategória a kisebb panziókat 

és a teljes egészében foglalható kul-
csosházakat részesíti előnyben, míg 
a másik csoportba azok a vendégek 
tartoznak, akik a magas standardok-
kal rendelkező szállodákat kedvelik 
és keresik. A téli és kora tavaszi pe-
riódusban egyértelműen a hegyvi-
déki desztinációk iránt volt nagyobb 
érdeklődés, viszont arra számítanak, 
hogy a következő periódusban a ten-
gerpart és a fürdőtelepülések iránt nő 
meg a kereslet.

Sokan fognak utazni

A platform működtetői március vé-
gén készítettek egy átfogó felmérést, 
akkor az derült ki, hogy a válasz-
adók több mint 90 százaléka a nyár 
végéig tervez egy utazást. Becsléseik 
szerint az átoltottság növekedése po-
zitív hatással lesz az utazási kedvre 
is. A többség időben szereti megter-
vezni a kirándulást, és legalább egy 
hónappal az utazás előtt ki is fi zeti 
a lefoglalt turisztikai csomagot. A 
szállásadókat is megkérdezték, és 
már márciusban a válaszadók egy-
negyedének voltak biztos foglalásai a 
nyárra. A panziók és a szállodák to-
vábbra is a legkeresettebbek, de nőtt 
az érdeklődés a kisebb szálláshelyek, 
kempingek, apartmanok iránt is.

A válaszadók 28 százaléka a ten-
gerparton nyaralna, míg 42,5 száza-
lékuk a hegyekbe, csendes vidékekre 
vágyik, ezeket követik a gyógykeze-
lésre alkalmas fürdőhelyek, majd a 
city breakek, azaz városlátogatások. 
A legfontosabb foglalási szempon-
tok között szerepel a rugalmasság, 
az előleg nélküli foglalás vagy az 
ingyenes lemondás lehetősége. 
Az akkori felmérés is azt erősítette 
meg, hogy szívesebben választják 
azt a csomagot, amelyben benne 
van az étkezés, vagy van étterem 
és különböző más szolgáltatások is 
rendelkezésre állnak. A többség, a 
válaszadók 46 százaléka 100–200 
lejt szán egy éjszakára egy szobára, 
24 százalékuk fi zetne 200 és 300 lej 
közötti összeget, miközben 26 száza-
lék ennél is többet. A válaszadók 38 
százaléka 5–7 napos vakációt tervez, 
és csak 19 százalék menne több mint 
hét napra üdülni. A válaszadók több 
mint fele családi nyaralást tervez, 30 
százalék két főre foglal, és 18 száza-
lék baráti társaságnak.

A húsvéti minivakációk során 
egyébként a panziók iránt volt na-
gyobb kereslet, a foglalók 64,3 szá-
zaléka ezt a típusú szálláshelyet 
választotta, míg 12,8 százalék a tel-
jesen kibérelhető kulcsosházakat, 
derül ki a platform összesítéséből. 
A következtetés az, hogy legtöbben 

Hello tourist!  – Hol nyaralunk?
A nemzetközi lazítások nagy kihívások elé állítják a székelyföldi, erdélyi turizmust idén

„ Érdemes hangsúlyt fek-
tetni arra, hogy a honlap 
mobiltelefon-kompatibilis 
legyen, hiszen egyre töb-
ben telefonról keresnek 
turisztikai desztinációt.

Boldog békeidők a pandémia 
előtt. Erre a pezsgésre még várni 
kell, de a nyár közeledtével egyre 
bizakodóbbak a vendéglátók

◂  KORÁBBI  FELVÉTEL:  BARABÁS ÁKOS




