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A BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. idén 3. alkalommal mérte fel a 

3-5 csillagos budapesti online szállodapiacot. 2014-ben a megelőző felméréshez 

képest a részvételi arány (szobaszámok alapján) rekordmagasságú, 61,3%-os volt, a 

tavalyi évhez (42,2%) képest majdnem 20 százalékpontos javulást jelent. 

Az eddigi felméréseinkben bemutatott dinamikus online szobaéjszaka növekedéstől 

eltérően a résztvevő szállodák válaszai alapján, Budapesten az online szobaéjszakák 

részaránya 2012-ről 2013-ra csak marginálisan növekedett, ugyanakkor az online 

foglalások minőségében előrelépés történt. A számok mögött a szállodák 

visszajelzései alapján két főbb trendet látunk a piacon. Egyrészt a szállodák egy 

jelentős része felismerte saját online csatornák fejlesztésének a jelentőségét (saját 

honlap, social media jelenlét, AdWords hirdetések) és az online csatornák 

diverzifikálására tett erőfeszítéseik eredménye nagyon sok szállodánál már a 2013-as 

évben megmutatkozott a saját csatornán keresztül érkező foglalások aránya 

növekedett. Emellett a direkt foglalások és corporate szerződések (amelyek egyaránt 

jutalékmentesek) növekedését sok esetben a feljavított online jelenlét 

eredményezte.  Ezek az eredmények főleg azoknál a szállodáknál voltak 

tapasztalhatók, akik - a 2013-as tanulmányunkban részletesen tárgyalt - hosszútávú 

online stratégiára alapozták az online jelenlétüket. Másrészt egyes OTA-k részéről is 

stratégiai váltást figyelhettünk meg 2012-ről 2013-ra: sokan a tavalyi évben 

szakítottak a sok esetben csak a piacszerzést és a nagymértékű promóciókat szem 

előtt tartó korábbi stratégiákkal, felismerve ezeknek a korlátozott 

jövedelmezőségét, és a kisebb számú, de nagyobb értékű foglalások realizálására 

koncentrálták erőiket. 

Szeretnénk köszönetet mondani a Turizmus.com-nak a szakmai segítségért, a részt 

vevő szállodáknak és OTA-knak, valamint a támogatóinknak; egyszóval mindazoknak, 

akik nélkül ez a felmérés nem készülhetett volna el. 

  

BEVEZETŐ 
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A BUDAPESTI ONLINE SZOBAÉJSZAKÁK ARÁNYA 
 
Az online szobaéjszakák arányát a 2012-es évben Budapesten 28,9%-ra becsültük az akkori minta alapján. Az idei mintánk alapján (amelyben nagyobb aránnyal képviselték 

magukat a budapesti ötcsillagosok), 2012-ben ez az arány elérte a 25,1%-ot, amely 2013-ra a 25,5%-ra növekedett (szobaszámmal súlyozottan). Mivel csak marginális 

növekedést mutatnak ezek az értékek, az előző években tapasztalt dinamikus online részarány növekedés egyértelműen megtorpant a budapesti piacon, ami felmérésünk, 

személyes interjúink és egyéb piaci indikációk alapján több, nagy szobaszámú, illetve döntően négy-és ötcsillagos szállodánál a vészfékek meghúzásának eredménye. A 

legbeszédesebb mutató az idei eredmények alapján talán az, hogy míg tavaly – a piac legnagyobb kínálati volumenét adó - négycsillagos kategóriában volt egyértelműen a 

legnagyobb az OTA-k, azon belül is a Booking.com részaránya az összes online szobaéjszakához képest, idén ez a – szállodai szemszögből - függőség láthatóan csökkent, és 

egyedül a 3-csillagos kategóriában maradt továbbra is különösen erős a Booking.com. Egyértelműen látszik, hogy a szállodák elindultak a több lábon állás, a 

kockázatcsökkentés felé, ahol a törekednek a csatornáik diverzifikálására, illetve a saját honlap és online megjelenés optimalizálására, az online konverziók minél 

magasabb fajlagos profitabilitásának érdekében. 

 

ONLINE BEVÉTELEK 
 

Figyelemreméltó az online szobaéjszakákból származó bevételek alakulása: az előző 

évekhez hasonlóan jól megfigyelhető, hogy az online szobaéjszakákból realizált 

bevételek a teljes mintában magasabb árbevételt jelentenek, mint az egyéb módon 

érkező szobaéjszakává konvertált foglalások. A teljes mintát tekintve elmondható, 

hogy a szobaéjszakával súlyozott 25%-os online szobaéjszaka arányhoz 9 

százalékponttal magasabb bevételi arány társul, tehát az online szobaéjszakákból 

származó bevételek részaránya az összbevételből átlagosan 34% volt. Ez a különbség a 

legmarkánsabban a budapesti négycsillagos szegmensben jelenik meg, ahol az 

átlagosan 26%-os online szobaéjszaka részarányhoz képest a bevételek immár 37%-a 

származott online forrásból. Ezek a számok azt jelentik, hogy az online csatornákon 

keresztül a szállodák versenyképesebb áron tudják értékesíteni a szobáikat, mint az 

egyéb csatornákon keresztül (pl. utazási irodák, wholesaler-ek). Ezt a megállapítást 

természetesen erősen árnyalja az a tény, hogy – kiemelten a budapesti 3 és 4 csillagos 

szegmensben – az online szobaéjszakák összetételében kiemelt részaránnyal jelennek 

meg azok az agency modellben működő OTA-k, amelyek a bevételekből levonandó 

jutalékkal torzítják az online csatornákon érkező szobaéjszakák profitabilitását. Jól 

látható ugyanakkor, hogy bár a budapesti ötcsillagosok esetében az állítás szintén 

A BUDAPESTI ONLINE PIAC 
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érvényes, a forgalmi és bevételi részarányok közötti szignifikáns differencia 2 százalékpontra zsugorodik, összehasonlítva a vizsgált egyéb kínálati szegmensekkel. Az 

ötcsillagos szegmensben megjelenő adat, mintától való eltérése mögött több ok is áll, amelyek közül az online csatornákon érkező szobaéjszakák hagyományosan 

alacsonyabb aránya, illetve az erősen eltérő vendégkörből, illetve szállodai attribútumokból eredő eltérések állnak (pl. eltérő, nagyobb számú szobakategóriák, magas 

arányú „upselling” lehetősége).     

 

ÖSSZESSÉGÉBEN 
 
Összességében megállapítható, hogy előző felméréseink 

eredményéhez hasonlóan, Budapesten az online forrásokból 

realizált szobaéjszakák száma egy év alatt nagyobb mértékű 

növekedést mutatott (5,2%) az összes szobaéjszakák 

változásánál (3,9%), valamint a szállodák teljes 

szobaárbevételéből nagyobb részarányt képviselnek (34,3% a 

teljes bevételből), mint amekkora az összes szobaéjszakából 

a részarányuk.  

Előző évi nyilvános tanulmányunkhoz hasonlóan a következő 

oldalon összegezve mutatjuk be, hogy hogyan és milyen 

szereplőkből épül fel ez az egész piacnál nagyobb növekedési 

trendet mutató piac, mely felmérésünk eredménye szerint 

2014-ben, a budapesti szállodapiac változatlanul 

megkerülhetetlen tényezője lesz, kiemelt szerepet játszva és 

folyamatosan frissülő szaktudást és információs bázist 

követelve a szállodai menedzsmenttől. 
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Az előző évek eredményeihez viszonyítva kijelenthető, hogy a legnagyobb OTA-k dinamikus részarány 

növekedése fordulatot vett. Amíg 2012-ben a két legnagyobb piaci részesedéssel rendelkező OTA 

együttesen - kiugróan magas - 58,9% százalékos lefedettséget ért el a budapesti online piacon, 2013-

ban ez a szám, számos szálloda stratégiai lépéseinek eredményeképp 43,3%-ra csökkent. 

Felmérésünk szerint az online csatornák diverzifikálásán belül a saját szállodai honlap részaránya, 

illetve stratégiai jelentősége is szignifikánsan emelkedik abszolút számokban és arányaiban is, amely 

következtetni enged az online szobaéjszakák gondozásának professzionális kezelés felé való 

eltolódására, elsősorban a négy-, illetve ötcsillagos kategóriákban.  

 

Egyéb, a magyar piacra később belépő (pl. Orbitz), vagy földrajzilag hagyományosan limitált 

területeken működő foglalási oldalak (pl.HRS, Hotel.de) piaci penetrációja bár jelentősen elmarad a 

két vezető OTA forgalmától, 2012-höz képest jelentős teljesítménynövekedést mutattak. A 

felmérésbeli minta visszajelzései alapján a 2013-as évben a kisebb OTA-k közül az Orbitz, a HRS és a 

Lastminute.com tudtak részaránybeli növekedést elérni Budapesten, ugyanakkor az Agoda, illetve a 

Hotel.de megtorpant a növekedésben, amely stagnálásból való elmozdulás jelei jelenleg nem 

érzékelhetők. Az egyéb külföldi OTA-k, mint a Venere, a LateRooms, a Wotif, a Hotelbeds, és a 

magyar OTA-k részarányukban és abszolút számokban is növekedést tudtak elérni, de arányuk 

elenyésző maradt.  

 

Összességében megállapítható, hogy bár a szállodák sikerrel törekedtek a saját weboldalon történő 

konverziók növelésére, az OTA-k együttes részaránya az online szobaéjszakák piacát tekintve még 

mindig meghatározó és a Booking.com valamint az Expedia továbbra is dominálják a piacot.   

 

Mit tehetünk tehát, annak érdekében, hogy szállodánk online jelenlétét erősítsük? 

  

  

A BUDAPESTI ONLINE 

SZOBAÉJSZAKÁK ÖSSZETÉTELE 

…a saját szállodai honlap részaránya, 

illetve stratégiai jelentősége jelentősen 

emelkedik abszolút számokban és 

arányaiban is Budapesten 
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Az alábbiakban bemutatunk néhány olyan trendet és lehetőséget, melyek hozzájárulhatnak a szállodák online jelenlétének erősítéséhez. Szakmai változatunkban az egyes 
pontokhoz kapcsolódóan BDO Tippeket is megfogalmaztunk, melyek konkrét javaslatokat tartalmaznak.   
 

1. A METASEARCH ADTA LEHETŐSÉGEK KIAKNÁZÁSA 
 

A metasearch egy olyan aggregáló kereső-rendszer, amely a keresést más keresőmotoroknak továbbítja és az onnan megszerzett 
különálló, egyedi információkat összesítve mutatja. Ha valaki egy metasearch oldalon (pl. KAYAK.com vagy Trivago.com) indít 
egy utazás specifikus keresést, akkor az eredmények között egyszerre több ajánlat jelenik majd meg (pl. Booking.com, 
Expedia.com, Agoda.com stb.). A metasearch keresők jelentőségét nemcsak a fogyasztók, hanem az OTA-k is felismerték: a 
Priceline Group (melynek a Booking.com is tagja) 2012-ben vásárolta fel a KAYAK.com-ot, az Expedia pedig 2013-ban szerzett 
irányító részesedést a Trivago.com-ban.  

 
 
Szakmai tanulmányunkban ehhez társul: BDO Tipp #1 

 
 

2. KEZELŐFELÜLET ÉS KÉPERNYŐFELBONTÁS OPTIMALIZÁLÁSA 
MOBILESZKÖZÖKRE 

Az okostelefonok és tabletekek szinte kizárólag érintőképernyős eszközök, így a felhasználók 

számára ujjal is könnyen kezelhetővé („finger-tip friendly”) kell tenni és mobil-optimalizálni 

kell a weboldalakat és a rajtuk megjelenő tartalmakat. Figyelembe kell venni a különböző 

platformok eltérő felbontásait, annak érdekében, hogy minden eszközön tökéletes legyen a 

megjelenés.  Az optimalizálásra és a felhasználói felület elrendezésére több lehetőség nyílik. 

Szakmai tanulmányunkban ehhez társul: BDO Tipp #2, BDO Tipp #3  

 

3. A MOBIL-ESZKÖZÖK ADTA PLATFORM LEHETŐSÉGEINEK 
KIHASZNÁLÁSA 

Az okostelefonok és tabletek multifunkcionális eszközök: az általuk kínált 

szolgáltatáshalmazt minél jobban érdemes kihasználni és a mobil-optimalizált honlapba 

integrálni, ezzel jelentősen felhasználóbarátabbá téve azt. 

 

Szakmai tanulmányunkban ehhez társul: BDO Tipp #4 

TRENDEK  
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4. KÜLÖNLEGES AJÁNLATOK MEGJELENÍTÉSE ÉS BEVÁLTÁSA 

A mobil-eszközökön kuponokat beváltó személyek száma az okostelefon- illetve 

tablet felhasználók körében folyamatos növekedést mutat. Az ilyen jellegű 

ajánlatoknak nem kell feltétlenül a szobaárra vonatkozniuk, a hangsúly a látogató 

figyelmének felkeltésén és az ajánlat által képviselt hozzáadott értéken van (pl. 

kedvezményes parkolás, ingyenes reggeli, extra hűségpontok, stb). 

 

Szakmai tanulmányunkban ehhez társul: BDO Tipp #5 

 

5. KÉPZÉS ÉS TRÉNING 

Mivel az online piac folyamatosan változik, hónapról hónapra új online 

értékesítési és marketing lehetőségek jelennek meg, elengedhetetlen, hogy a 

fejleményekről naprakészek legyenek az online területekkel foglakozó kollégák.  

Ehhez elengedhetetlen a képzés és a tréningeken (pl., online értékesítés, 

revenue management, upselling) való részvétel.  

 

Javaslatunk: Figyelje a BDO Akadémia híreit (www.bdoakademia.hu) az aktuális 
képzéseinkről. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Amennyiben felkeltettük érdeklődését és többet szeretne 
megtudni a szakmai változatban elérhető részletes online piaci 
elemzésünkről, az általunk felvázolt aktuális trendekről 
(összesen 9 db), illetve az ezekre vonatkozó BDO Tippekről 
(összesen 12 db) kérjük lépjen kapcsolatba velünk a következő 
elérhetőségeken: 

bdonline@bdo.hu 

www.bdonline.hu 

 

http://www.bdoakademia.hu/
mailto:bdonline@bdo.hu
http://www.bdonline.hu/
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Az idei felmérés kitért a hotelekben használt médiaszolgáltatásokra, illetve az alkalmazott különböző 
számítógépes rendszerekre is. Mint azt a jobb oldali ábra is mutatja, a felmérés információtechnológiai részében 
válaszadó szállodák 47%-a csupán egyszerű analóg TV szolgáltatást nyújt a szállodán belül (a vendégek a szobai 
TV készülékeken az elérhető csatornalistából válogathatnak). 38%-uk válaszolta, hogy szállodájában a Front 
Office rendszerrel összekapcsolt TV szolgáltatás működik, mely egyszerű információs felületként is funkcionál. A 
kérdést kitöltők mindössze 9%-a alkalmaz információs kijelzőt és csupán a szállodák 3%-a nyújt interaktív, 
integrált TV szolgáltatást (a rendszer segítségével a vendég számos szolgáltatást érhet el kényelmesen, 
közvetlenül a szobájából: leadhatja Room Service rendelését, áttekintheti szállodai számláját, ébresztést 
állíthat be stb.).  
 
A felmérésből az is kiderül, hogy a szállodák több mint kétharmada képez szegmenseket az összegyűjtött 
vendégadatok alapján, és tervez egyedi kampányokat az egyes csoportokra szabva. Meglepő eredmény, hogy a 
kitöltők 28%-a jelenleg nem végez semmilyen számítógépes elemzési tevékenységet az ügyféladatokra 
vonatkozóan és 4% a jövőben sem tervezi ennek bevezetését. 
 
A felmérés eredményei alapján a budapesti 3-5 csillagos szállodáknak több mint fele tervezi a jövőben külső 
adatpark használatát az üzembiztonság növelése érdekében. A többség (53%) a hotel működéséhez szükséges 
szerverek üzemeltetését tervezi külső adatparkokban elhelyezni, míg 2% a belső telefonrendszert kívánja külső 
erőforrásokra helyezni, így biztosítva az adatok biztonságos tárolását és a folyamatos – üzemleállásoktól mentes 
– működést. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idén felmértük a szakmai információk, szállodák általi beszerzési forrásait is, melynek eredményei a jobb oldali 
alsó ábrán láthatóak (a válaszadók 1-től 7-ig pontozhatták az egyes információforrásokat; az elsődlegesnek ítélt 
forrás 7 pontot, a legkevésbé fontosnak tartott információforrás pedig 1 pontot kapott).  
 
A válaszok alapján magasan vezet a napi rendszerességgel, online megjelenő Turizmus Panoráma Bulletin, ezt a 

kitöltők 65%-a tartja elsődleges információforrásnak és további 25% rangsorolta a második, illetve 7% a 3. helyre. 

Ezt követi rangsorban a turizmus.com, mely a kitöltők 11%-a számára az elsődleges információ beszerzési forrás 

és összesen 84% említette a három legfontosabb forrás között, melyet szorosan követ a havonta megjelenő 

Turizmus Panoráma magazin, ezt a kitöltők 56%-a sorolta a három legfontosabb információforrás közé.  

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA 
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Hegedűs Attila a BDO Magyarország Hotel és 
Ingatlan Szolgáltató Kft. ügyvezető 
partnere, közel két évtizedes turisztikai és 
szállodaipari tapasztalattal rendelkező 
szakember. Karrierje során alkalma nyílt 
mind kül- mind pedig belföldi szállodákban 
szakmai gyakorlatot szereznie az 
üzemeltetés és az értékesítés terén. Attila 
csaknem 15 éve foglalkozik tanácsadással, 
piacelemzésekkel, fejlesztési koncepciók 
kidolgozásával valamint üzemeltetési 
átvilágítással, restrukturálással.  Széles 
tapasztalatokat gyűjtött Magyarországon, 
Közép-kelet Európában, valamint 
Oroszországban, karrierje során csaknem 
500 különböző projektben vett részt.  
 

 

Gál Péter 2010 óta a BDO 
Magyarország Hotel és Ingatlan 
Szolgáltató Kft. online tanácsadási 
részlegének egyikvezető tanácsadója.  
Korábban a Regency Suites 
Budapest**** online marketing- és 
sales menedzsereként sikeresen vitte 
az online piacra a szállodát. 2011-
ben Hegedűs Attilával közösen 
publikálták Budapest első átfogó 
online felmérését. Az elmúlt két 
évben több online konferencián is 
előadott online témában. 
 
Az online tanácsadási tevékenység 
mellett számos szállodai projektben 
(stratégiai tervezés, 
megvalósíthatósági tanulmányok, 
működési átvilágítások, stb.) vett 
részt Magyarországon és külföldön 
(Oroszország, Grúzia, FÁK országok, 
stb.) egyaránt.  
 

Takács Márton változatos magyarországi és 
nemzetközi tapasztalattal rendelkezik a 
szállodai és turisztikai tanácsadás 
szektorban. Magyarországon, Bulgáriában, 
Grúziában, Kirgizisztánban és 
Oroszországban számos projektben vett 
részt tanácsadóként.  

2011 szeptemberében csatlakozott a BDO 
Magyarország Hotel és Ingatlan csapatához. 
Több 4 és 5 csillagos hazai szálloda 
komplex működési átvilágításában, 
stratégiai és koncepcionális vizsgálatában 
vett részt. E területen szerzett 
tapasztalatát színesíti, hogy a vizsgált 
szállodák között volt szabadpiacra lépő 
vállalati üdülő és erősen kompetitív 
környezetben működő ötcsillagos szálloda 
is.    
 

Frindt Judit 2012-ben friss 
diplomásként csatlakozott a BDO 
Magyarország Hotel és Ingatlan 
csapatához, ahol azóta több 
szállodai megvalósíthatósági 
tanulmány, illetve értékbecslés 
elkészítésében vett részt 
elemzőként, illetve tanácsadóként, 
Magyarországon és külföldön 
egyaránt.  
 
Részt vett továbbá a 2007-2013-as 
európai uniós támogatási időszak 
turisztikai szempontú 
utóértékelésében, és a 2014-2020-as 
időszak turizmus specifikus ex ante 
értékelésében. 

 

Pap Zsolt 2014 óta tagja a BDO 
Magyarország Hotel és Ingatlan 
Szolgáltató Kft. csapatának, ahol 
jelenleg szakmai gyakorlatát végzi. 
 
Hotel tanácsadó gyakornokként több 
hazai és külföldi szállodai 
megvalósíthatósági tanulmány 
összeállításában vett részt.  
 

 

A FELMÉRÉS SZERZŐI 

A FELMÉRÉS ELKÉSZÍTÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDTEK 

A FELMÉRÉS SZERZŐI, KÖZREMŰKÖDŐI  

Németh Richárd a BDO Magyarország 
Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. 
ügyvezető partnere több, mint egy 
évtizedes tanácsadói és több, mint 
20 éves turisztikai tapasztalattal 
rendelkezik. Pályája során 
értékesítési és marketing 
igazgatóként, valamint 
szállodaigazgatóként is szerzett 
tapasztalatot. Mint tanácsadó és 
projektvezető számos 
megvalósíthatósági, stratégiai és 
piacelemző projektben vett részt 
Magyarországon, Közép-kelet 
Európában, Oroszországban és 
kiemelt FÁK országokban (Grúzia, 
Kazahsztán). Kiterjedt nemzetközi és 
hazai üzemeltetői és finanszírozói 
kapcsolatrendszerrel rendelkezik. 
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SZAKMAI PARTNEREK 

Turizmus Kft. 
www.turizmus.com 

Magyar Turizmus Zrt. 
www.itthon.hu 

 

PARTNER SZPONZOROK 

T-Systems Magyarország Zrt. 
www.t-systems.hu 

KIA Motors Magyarország Kft. 
www.kia.com/hu 

Pappas Auto Magyarország Kft. 
www.pappas.hu 

Sanoma Media Budapest Zrt. 
www.sanoma.hu 

 

SZPONZOROK 

Mellow Mood Hotels 
www.mellowmood.hu 

La Prima Fashion Hotel 
Vienna 

www.laprimahotelvienna.co
m/hu 

The Three Corners Hotels & 
Resorts 

www.threecorners.com 

Intercontinental Budapest 
www.budapest.intercontine

ntal.com 

Hotel Residence Ózon**** 
Superior 

http://ozon.hotel-
residence.hu/hu/ 

Prémium Brand Kft. 
www.premiumconsulting.hu 

www.adivars.hu 

Fitness and More 
www.fandm.hu 

 

Magyar Frizbi Szövetség 
www.frisbee.hu 

Kisvilla 
www.kisvilla.hu 

8 egészség.pont. 
www.facebook.com/8egeszsegp

ont 

Webtaska.hu 
www.webtaska.hu 

A FELMÉRÉS SZPONZORAI 

http://www.turizmus.com/
http://www.itthon.hu/
http://www.t-systems.hu/
http://www.kia.com/hu
http://www.pappas.hu/
http://www.sanoma.hu/
http://www.mellowmood.hu/
http://www.laprimahotelvienna.com/hu
http://www.laprimahotelvienna.com/hu
http://www.threecorners.com/
http://www.budapest.intercontinental.com/
http://www.budapest.intercontinental.com/
http://ozon.hotel-residence.hu/hu/
http://ozon.hotel-residence.hu/hu/
http://www.premiumconsulting.hu/
http://www.adivars.hu/
http://www.fandm.hu/
http://www.frisbee.hu/
http://www.kisvilla.hu/
http://www.facebook.com/8egeszsegpont
http://www.facebook.com/8egeszsegpont
http://www.webtaska.hu/
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A BDO Magyarország cégcsoport tagjai magyar korlátolt felelősségű társaságok, az egyesült királyságbeli BDO International Limited 

garancia alapú korlátolt felelősségű társaság tagjai.  

A „BDO” a BDO hálózat és minden BDO tagvállalat márkaneve. 

 

A tanulmány szerzői Hegedűs Attila és Németh Richárd ügyvezető igazgatók, Gál Péter senior tanácsadó, Takács Márton tanácsadó, Frindt Judit 

tanácsadó és Pap Zsolt gyakornok a BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. munkatársai. 

A BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft. turisztikai és ingatlan szolgáltatásai remekül egészülnek ki a BDO Magyarország, hazánk és a világ 

ötödik legnagyobb nemzetközi adótanácsadó, könyvelő és könyvvizsgáló cégének szolgáltatásaival, melyekkel kiegészülve a cég a hazai és a nemzetközi 

turisztikai és szállodapiacon vezető szerepet tölt be.  

2014. Június 

Köszönjük a felmérésben részt vevő összes szállodának, hogy kérdőívünk kitöltésével és hasznos információkkal hozzájárultak tanulmányunk 

elkészítéséhez. 

Jelen tanulmányunk kizárólag a kérdőívet kitöltő és a felmérésben részt vevő szállodák és szolgáltatók tájékoztatása érdekében és részükre készült. Az 

anyag bárminemű, részben vagy egészben való felhasználása tanulmány, prospektus, dolgozat vagy egyéb tájékoztatás céljából, továbbadása harmadik 

személy részére a szerzők írásos beleegyezése nélkül nem engedélyezett.  

Bárminemű megjelenés, megjelenítés esetén a BDO, mint szerző megjelölése, valamint arra hivatkozás kötelező érvényű. 

Külön köszönetet szeretnénk mondani a Turizmus Kft.-nek, hogy szakmai segítségükkel és online promócióival hozzájárultak a felmérés sikeréhez. 

Összeállításunk figyelemfelhívó jellegű és nem helyettesíti az ügyletek részletes vizsgálatát. Amennyiben további kérdései vannak, vagy úgy gondolja, 

hogy segítségére lehetünk Önnek még jobban kiaknázni az online piacban rejlő lehetőségeket, szívesen fogadjuk megkeresését. 

Lépjen kapcsolatba velünk: 

Hegedűs Attila       +36-20-9264-227 

Gál Péter     +36-70-372-1858 

bdonline@bdo.hu 

www.bdonline.hu 

http://bdocomment.blog.hu/tags/hotel 


