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22 ország több mint 500 kiállítója várta a Hungexpo 22 000 négyzetméternyi területén a
látogatókat a március 1-4. között megrendezett Utazás Kiállításon és a kapcsolódó
szakvásárokon. A külföldi díszvendég Lengyelország, a belföldi Debrecen, kulturális
díszvendég pedig a 110 éves halasi csipke volt. A kapcsolódó szakvásárokra -Karaván
Szalon, Port.hu BringaExpo, Budapest Boat Show- is nagy volt az érdeklődés. Az idei
londoni olimpia jegyében külön pavilont szenteltek a magyar olimpiai múltnak és
jövőnek. A kiállítás idejére különböző szakmai programokat is meghirdettek: Utazás
Fórumot -Belföldi forgalomélénkítés, Légi hídak- élet a Malév csőd után témában, valamint
TDM Szövetség vitafórumot. A kiállítóknak megrendezett „legjobb attrakció” verseny
győztese a Lastminuteszalloda.hu lett, amely az elmúlt időszak zenei felfedezettjeinek
műsoraival szórakoztatta a látogatókat. Az elmúlt évekhez hasonlóan az első nap szakmai
nap volt, majd ezt követte a három közönségnap. Mintegy 50 000 látogató kereste fel a
kiállítást és kísérőrendezvényeit a négy nap alatt, amely adat az előző évekhez képest
visszaesést mutat, de a kiállítók változatlanul bizakodóak és már most készülnek a 2013-as
36. Utazás Kiállításra, amelyet február 28. és március 3. között rendeznek meg Budapesten.
Településünk idén is részt vett a kiállításon, az A pavilon 212 B standján várta az
érdeklődőket. Városunkat informátorként Hevesiné Németh Mariann (Tourinform Zirc) és
gyakornoka Lencse Szilvia képviselte.

A Közép-Dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság társkiállítójaként mintegy 300
nm-es területen voltunk jelen, ezen belül pedig a Bakony és Balaton térségi TDM első
közös standján. Ez konkrétan 60 nm-t és 15 darab kiállítói pultot jelentett, ahol bemutattuk
változatos adottságainkat, vonzerőinket. Az installációnk koncepciója 4 fő téma köré
csoportosult, nevezetesen a hívogató vidéki élet, a gazdag kultúra, a balatoni felüdülés és a
bakonyi kikapcsolódás témákra. A térségi TDM szervezet létrehozásával felismertük, hogy
az összefogás elengedhetetlen ahhoz, hogy a térség láthatóvá váljon, sikerre pedig akkor
lehet számítani, ha annak tájegységei, városai nem versengenek egymással, hanem együtt

ajánlva csábítják a vendégeket a desztinációba. A térséget összefogó turisztikai szervezet, a
Bakony és Balaton Térségi TDM nagyon sikeresen koordinálta a közös vásári megjelenést
és igyekezett a lehető legtöbb eszközzel kifejezni, hogy itt minden egy helyen van, ami egy
nyaraláshoz szükséges. A közös megjelenés nem csak a közös standot jelentette. A látogatók
számára vidám nyereményjátékot hirdettünk és értékes nyereményeket kínáltunk. Egy 15
kérdésből (kiállítónként 1-1 kérdés) álló totót kellett kitölteni az érdeklődőknek, akik a helyes
válaszok megfejtéséhez körbe kellett, hogy járják a teljes standunkat. Több mint 4oo
helyesen kitöltött játékszelvényt dobtak be az erre a célra kihelyezett gyűjtőedénybe. Zirc
közel 150 000 Ft értékű felajánlást vitt magával és a 3 közönségnapon összesen 6
alkalommal megrendezett sorsolás fődíját is városunk biztosította. (Hotel Szarvaskút 2 fő 2
éjszaka félpanzióval). A vásárt megelőző hetekben felhívást intéztünk a Zircen működő
turisztikai szolgáltatók felé, hogy, akinek lehetősége van ajánljon fel nyereményeket a
játékhoz. Szép számban érkeztek felajánlások, nem lehetett okunk szégyenre és
marketingeszközként is rendkívül hatásosnak bizonyult számunkra a játék, ugyanis
nagyon sokszor hangzott el a mikrofonban, hogy ZIRC. A Hóvirág Apartman és a
Bakonyszíve Vendégház szállás felajánlásai, az Akli MajorPiac helyi termelői ajándékkosara,
az Országos Széchényi Könyvtár Reguly Antal Műemlékkönyvtár bérletei, a Ciszterci
Apátság belépői, a Bakonyi Természettudományi Múzeum kiadványai, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park kerékpáros térképe, a Segítő Kezek Háza Zirc feliratú díszpárnája és a Reguly
Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 1829-es ütőfával készült csodálatos
mézeskalácsai is boldog gazdára találtak.
A Közép-Dunántúli Régiónak volt egy saját ünnepélyes megnyitója is a szakmai napon,
március 1-én 15.00 órakor. Bodrogai László, a KDRMI Igazgatójának köszöntője után dr.
Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, valamint
L. Simon László a Parlament Kulturális és Sajtóbizottságának elnöke nyitotta meg
hivatalosan a standunkat. Az eseményen részt vett Talabér Márta országgyűlési képviselő,
Várpalota polgármester asszonya, Lasztovicza Jenő a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke
és Porga Gyula Veszprém város polgármestere is. A protokoll vendégek herendi csészéből
halimbai gyógyteát fogyasztottak nálunk és hatalmas médiajelenlét övezte őket.
Az Utazás Kiállításra készült el új kiadványunk 3 nyelven (magyar, angol, német) – ZircBakonyi kalandok címmel, amelyet örömmel fogadott mind a szakma, mind a közönség.
Településünket,
szálláshelyeinket,
rendezvényeinket,
túraútvonalainkat
bemutató
kiadványaink mellett apró bakonyi ajándéktárgyakkal: mézeskaláccsal, palackozott
"Bakonyi friss levegővel", vasárnap pedig Iliáné Rechner Szilvia, a Bakonyi
Természettudományi Múzeum munkatársa által felhozott apró csodákkal, valamint Szurgyi
Zsuzsanna zirci népi kismesterség oktató kézműves bemutatójával (bőrdíszművesség)
vártuk és invitáltuk a Bakonyba a vendégeket. A 40 éves Bakonyi Természettudományi
Múzeum bemutatja címmel Mikroszkóp alatt a Bakony és az ősorrszarvú CT lelet interaktív
ismeretszerzési lehetősége nagy népszerűségnek örvendett a látogatók körében. A régió többi
kiállítója is mindent elkövetett, hogy becsalogassa a látogatókat standunkra. Nagyon sok
attrakcióval (néptáncosok, középkori zenészek, sorsolások, nyereményjátékok, barokk
pompa, herendi porcelánfestő, királyok, várkapitányok, Sobri Jóska Kalandpark, Korda
Stúdió, Komáromi Lovasszínház, halimbai gyógytea, agárdi pálinka, somlói bor, gyönyörű
hímes tojások, falusi vendégasztal…) készültek.
Bár az idei vásáron a kiállítók és látogatók száma kevesebb volt, az érdeklődés nem volt
kisebb a Bakony iránt a korábbinál, több ezren fordultak meg standunkon a négy nap alatt.
Bízunk benne, hogy hatására 2012-ben megnövekedett vendégforgalom jellemzi
településünket és a térséget.

