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A rendezvényturisztikai vonzerejének bemutatása

A rendezvény


összhangban van a pályázati felhívásban megfogalmazott célokkal



iránta biztosított a kereslet, reális a megtérülés



nagyobb hatókörű, mivel a marketing szempontjából szoros egységet képez a már
„bejáratott” tradíciókat képező nagyszakácsi és mesztegnyői rendezvényekkel.



önálló, újszerű, egyedi turisztikai vonzerőt testesít meg, mivel ilyen jellegű
rendezvény a régióban eddig nem volt.



a kísérő rendezvények jóvoltából garantált programot, egész napos elfoglaltságot
biztosít minden korosztály számára



szakértő által készített turisztikai hatásvizsgálat támasztja alá a turisztikai hatást.



a program jól illeszkedik a térség turisztikai kínálatához



a projekt tervezésekor már a kezdeti időszakban érvényesítik a szervezők a környezeti
szempontokat, a részletes kidolgozás során, minden rendezvény a természetes
környezet védelmét szem előtt tartva valósul meg



világos koncepcióra épül, mivel minden eleme,- a kísérő rendezvények is - a
hagyományőrzés, a régi kézműves mesterségek és a lovas turizmus koncepciójára
épül, annak megvalósításának ütemezése jól átgondolt, reális.



költségvetése részletesen kidolgozott, az egyes költségtételek indokoltsága,
nagyságrendje érthető, és reális.



megvalósítására a pályázó saját forrása biztosított, mivel pénzügyi háttere stabil különös tekintettel a projekt összköltségének és a kért támogatás nagyságára



hozzájárul a tartózkodási idő meghosszabbításához, hiszen a három rendezvény
(Mesztegnyő, Nagyszakácsi, Vése,) időben egymást szorosan követik, ezáltal a
turistáknak, a Balatonnál és a közeli termálfürdőkben nyaralóknak közel három hetes
folyamatos, színes programlehetőséget kínálnak, így is hozzájárulva a turisták
költésének növeléséhez



oldja a turizmus területi koncentráltságát, mivel a Balaton háttér településén kerül
megrendezésre



hozzájárul a régió imázsának kedvező alakulásához, a falusi turizmus
népszerűsítéséhez



nem csak a belföldi közönséget célozza meg, hanem a környéken nyaraló külföldieket,
és a helyben, valamint a környék településein élő vagy itt ingatlant vásárolt
külföldieket is. Az ilyen látogatók aránya az utóbbi években meghaladta a 20 %-ot.



a rendezvény napján a községbe látogatók száma évek óta 3000 fő felett van, ebbe
nem számítottuk bele a helyi lakosságot, és a rendezvény idejére ide látogató
rokonságot, valamint a programokon részt vevőket sem. Ezek össz. létszáma is
elkerüli az 1000 főt.

