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Nemzetközi hivatásturisztikai trendek
Virtuális élménygazdaság, mint globális trend
• Az ágazat folyamatos fejlődése a résztvevőkre is egyaránt vonatkozik,
akik számára kulcsfontosságú elemek a wellness, a fenntarthatóság, a
személyesség és a technológia.
• 2015-ben az International Live Events Association (ILEA) új analógiát
vezetett be az élménygazdaság magyarázatára, majd megjelent a
virtuális élménygazdaság fogalma.
„A virtuális élménygazdaság sokkal többet fog jelenteni annál mint csak új
technológiák integrálása a meglévő eseményekbe, ez egy teljesen új iparág
létrejöttét jelenti, amelyet a „digitalizáció” és az „élmények”
határmezsgyéjén találunk.”
Alistair Turner, az IBTM Trends Watch Report 2019 szerzője

• A virtuális élménygazdaság hozzájárul, hogy tartós hatásokat és emlékeket
biztosítsunk a résztvevőknek magával ragadó élmények előállítása révén.
Forrás: IBTM Trends Watch Report (2019)

Nemzetközi hivatásturisztikai trendek
Vállalati rendezvények
Az iparágak viselkedésének vizsgálata biztosítja a legjobb előrejelzéseket
a Meetings Industry számára is, amelyek összegezve a következők:
• A tudásgazdaság forrásellátottságának szétszakadása,
• A termékfejlesztésben használt új technológiák, mint a mesterséges
intelligencia egyre szélesebb körben való alkalmazása,
• A digitalizációs
folyamatok erősödésével párhuzamosan nő a
személyes kapcsolat igénye.
Trendek
• Biztonság (MPI, 2019)
• Fesztivál-jelleg folyamatos jelenléte (IBTM Trends Watch Report, 2019)
• Felelős üzletszerzés (CWT Future trends in meetings and events, 2020)
• Globális árazás (CWT Future trends in meetings and events, 2020)

Nemzetközi hivatásturisztikai trendek
Szövetségi konferenciák
• A 2018-as és a 2019-es évek a „STEM” és a „SMERF” évek (ICCA, 2019)
Trendek
• Összesen 13.254 szövetségi konferenciát szerveztek világszinten 2019-ben.
• Európa továbbra is a legnépszerűbb kontinens a szövetségi konferenciák,
kongresszusok piacán.

Forrás: ICCA Statistics Report Country and City Rankings (2019)

Dinamikus növekedés a hazai hivatásturizmusban
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Oxford – Tourism Economics tanulmány
▪ A Budapest Convention Bureau alapító tagja a 2013 óta működő
Európai Nemzeti Kongresszusi Irodák Stratégiai Szövetségének, mely
jelenleg 28 taggal rendelkezik
▪ A szövetség tagjai közösen kezdeményezték egy tanulmány
elkészítését, mely a járvány által előidézett helyzet hatásait célozza
prognosztizálni az európai hivatásturisztikai piacon

▪ „The Impact of Coronavirus on Europe’s Convention Sector” című
tanulmány májusban készült el
▪ A tanulmány szerint 2019-ben Európa szerte 5,4 millió kongresszust
és hivatásturisztikai rendezvényt szerveztek, melyeken az
összlátogatói létszám 704 millió fő volt 89 milliárd EUR összköltéssel
▪ A 89 milliár EUR összköltés, 55 milliárd EUR-val fog csökkeni, amely
62%-kal kevesebb összköltést jelent 2020-ban 2019-hez képest
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A koronavírus-járvány hatása az európai
hivatásturisztikai piacra – várható növekedés a
résztvevők számában

Résztvevők százalékos aránya a válság előtti
időszakhoz viszonyítva

Koronavírus-járvány az ágazatunkban
A koronavírus-járvány alapjaiban változtatta meg a turizmust, a biztonsági
és higiéniai intézkedések rendkívül fontossá váltak és maradnak is a
jövőben. Ezt támasztja alá, hogy egyre több útmutató, kézikönyv és
minősítési rendszer jelenik meg a nemzetközi gyakorlatban.
Nemzetközi jó gyakorlatok
• „Clean & Safe” címke (Switzerland Tourism, 2020. május vége)
• Good Practice Guide: Addressing COVID-19 Requirements for ReOpening Business Events (Kongresszusi Központok Nemzetközi
Szövetsége (AIPC), ICCA és Nemzetközi Kiállítási Szövetség (UFI), 2020.
június)
• Fira de Barcelona guideline (2020. július)
• Fielddrive eseménybiztonsági megoldásai (2020. július)

Kitekintés – más európai országok
nyitottsága
Ausztria
Alapvetően nincs korlátozás, szabad utazás az Európai Unió területén belül.
Csehország
Leghamarabb Szlovákia és Magyarország felé nyitotta meg a határait május
27-én, majd Ausztria és Németország felé június 5-én. Június 15. óta szabad
be- és kiutazás van, azonban az EU országokat szín szerinti csoportokba
osztották a kockázat fokozata szerint (zöld, sárga és piros).
Németország
Június 5. óta szabad ki- és beutazás. Az EU-n kívüli utazások korlátozásait
augusztus 31-ig kiterjesztette Németország.
Egyesült Királyság
A határok jelenleg nyitva vannak. Azonban külföldről történő beutazáskor 14
napos önkéntes karantént kell kérni a hatóságoktól.

Ágazatot érintő szabályozások
Rendezvényeket érintő jogszabályok
• 2020. június 18-tól a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos
rendezvény függetlenül annak nyilvános vagy nem nyilvános, valamint alkalmi vagy
rendszeres jellegétől – abban az esetben tartható meg, ha a rendezvény helyszínén a
jelenlévők létszáma egy időben nem haladja meg az 500 főt
• Az 500 főnél nagyobb zenés, táncos rendezvényekről július 29-én dönthet a kormány
az akkori helyzet függvényében
• A Kormányrendelet a hivatásturisztikai rendezvényeket nem érinti, így a zenés, táncos
rendezvényeken kívül minden egyéb rendezvény (pl. céges események, konferenciák,
bemutatók, szakmai vásárok, csapatépítők, stb.) 2020. június 18-tól bel- és kültéren
létszámkorlátozás nélkül megtartható
Forrás: NNK COVID-19 Tájékoztató oldal (2020)

Ágazatot érintő szabályozások
Beutazást érintő jogszabályok
• A
341/2020.
(VII.12.)
Kormányrendelet értelmében
a külföldről történő behurcolás
veszélye miatt a kormány
bizonyos országok kapcsán
beutazási
korlátozásokról
döntött.
Az
országos
tisztifőorvos határozatban tette
közzé a piros, a sárga és a zöld
jelzéssel besorolt országok
listáját melyek felülvizsgálata
folyamatos.

Budapest Convention Bureau
– főbb irányvonalak
▪ 2020. március: kiválás a Magyar Turisztikai
Ügynökségtől (MTÜ)
▪ Új piac, üzleti alapú működés, teljes átalakítás
▪ Marketing: új márka és arculat, vásárok, események
szervezetés
▪ Kutatás és Statisztika
▪ Értékesítés: küldőpiac és szegmens szerinti működés
(vállalati és szövetségi piac külön célzottan)
▪ Együttműködés kialakítása a legfontosabb hazai
szereplőkkel: piaci szereplők, MTÜ, BFTK, Főváros,
szakmai szövetségek
Példaként:
▪ City support csomag kialakítása nagyrendezvények
elnyeréséhez
▪ Branding workshopok
▪ Power Of Live Events kampány
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