Hazajáró Hét
2010. október 29.-november 07.
Felhívás szállásadóknak, falusi program- és
agroturisztikai szolgáltatóknak
A Magyar Turizmus Zrt és a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége közös
összefogásával 2010. október 29. - november 7. között, az őszi szünet idején kerül
megrendezésre a Hazajáró Hét országos akció.
Elsődleges célcsoport a gyermekes, városban élő családok, akik az őszi szünet idején
kikapcsolódási, feltöltődési lehetőséget keresnek falusi szálláshelyeken.
A tíznapos program nem titkolt szándéka, hogy közelebb hozza egymáshoz a falusi és városi
embereket, akik ezáltal jobban megismerhetik egymás kultúráját, életmódját, mindennapjait.
A Hazajáró Hét rólunk és nekünk, a vidéken élő és a vidékfejlesztésért dolgozó turisztikai és
agroturisztikai szolgáltatóknak szól. Ezen a héten a vidék és annak szereplői kerülnek előtérbe
a médián keresztül.
Az akcióhoz csatlakozhat falusi, illetve ifjúsági szállásadó, kemping vagy boros-, bio-,
kézműves porta tulajdonosa, pálinkafőzde, nemzeti park vagy tájház üzemeltetője egyaránt. A
cél, hogy részese legyen és bekapcsolódjon ebbe a közös összefogásba.
A jelentkezőknek vállalniuk kell, hogy az akció idejére 10 %-os kedvezményt
biztosítanak a szálláshely- vagy szálláshely hiányában szolgáltatásuk árából.
A Hazajáró Hét idején szállást igénybevevő vendégek részére Hazajáró Kártya kerül
kibocsátásra, amely 2011. május 31-ig érvényes.
A kedvezményes kártyákat az akcióhoz csatlakozó és szálláshelyet biztosító turisztikai
szolgáltató az akcióhét előtt postai úton megkapja a MT Zrt-től vagy a FATOSZ-tól. A
szolgáltatónak foglalásonként egy kártyát kell a vendégnek átadnia.
A vendégek a kártyával a Hazajáró Hetet követően 2011. május 31-ig minimum 10 %
kedvezménnyel vehetnek igénybe különböző, szálláson kívüli szolgáltatásokat az
akcióban részt vevő szolgáltatóknál. Az egyéb kedvezmény lehet pl. ingyenes
kenyérlángos, rétes, pohár bor vagy pálinka, tárlatvezetés, vezetett faluséta,
kerékpárkölcsönzés, kézműves bemutató stb.
A kedvezményes kártya kiadásának célja, hogy a szezonon kívüli időszakban erősítse a falusividéki turizmus iránti érdeklődést.
Kérjük a regisztrációs lapon pontosan meghatározni, hogy az akcióhetet követően 2010.
november 08.- 2011. május 31-ig a vendégeknek milyen formában és mekkora
kedvezményt kínálnak!
A Hazajáró Hét számára a www.hazajaro.hu címen a már jól ismert és bevezetett külön
honlap működik. A Hazajáró honlap mellett az akcióról dinamikus bannert jelentetnek
meg a szervezők közel 40 turisztikai weboldalon.
A jelentkezőknek a hazajaro@gmail.com címre kell visszaküldeniük a kitöltött
regisztrációs lapot. A lap mellé kérjük, csatoljanak egy jó minőségű digitális fotót, amely a
legjobban tükrözi a szolgáltatás jellegét. A honlapra felkerült szállásadók és szolgáltatók, a
korábbi gyakorlat szerint a teljes akciót követően is elérhetőek lesznek az oldalról.
A Falusi Turizmus Hetének promóciója hamarosan megkezdődik. Örömmel jelenthetjük,
hogy neves színművészek is csatlakoztak a kampányhoz. A velük készített beharangozók
hirdetések formájában jelennek meg többek között az EXIT és az Itthon Otthon Van
programajánlóban, a nagyobb országos és megyei napilapokban, a kereskedelmi és
közszolgálati televíziókban, így például az M1-en, az ATV-n, az RTL klub-on, az Echo

tévében és Duna Televízióban, valamint több rádióban, egyebek mellett az Info, a
Lánchíd és a Kossuth Rádióban.
Tekintettel arra, hogy az akcióhét az őszi szünet idejére esik, ezért a médiakampány
mellett közvetlenül, levélben általános iskolákat, középiskolákat, Waldorf iskolákat,
nyugdíjas klubokat is megkeresünk, felhívjuk figyelmüket a Hazajáró Hét országos
akcióra.
Szeretnénk, ha a vidéki szolgáltatók minél nagyobb számban csatlakoznának az akcióhoz,
legyenek akár borospince, biogazdaság, lovasudvar, műemlék, tájház, nemzeti park vagy
falusi szálláshely.
Ismertessük meg minél szélesebb körrel Magyarország hazai tájainak természeti kincseit és
különleges tájait, kulturális- illetve épített örökségét, sokszínű hagyományait, eddig még fel
nem fedezett útjainak sokaságát!
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