


Családbarátfürdő programunk

Nem csupán egy fürdőportál, hanem egy 

kereskedelmi és szakmai platform



Bemutatkozás

Indulás: 2017 április

Tulajdonos: Családbarátfürdő kft.

VíziKirályság brandjei:



Ők már minket választottak:

LENTI TERMÁLFÜRDŐ ÉS

SZENT GYÖRGY 

ENERGIAPARK

SZENT GRÓTH 

TERMÁLFÜRDŐ

CELDÖMÖLK VULKÁN 

FÜRDŐ

AQUAWORLD RESORT 

BUDAPEST

HOTEL ÉS ÉLMÉNYFÜRDŐ

VIZES NYOLCAS 

USZODA ÉS 

SZABADIDŐKÖZPONT



Szerepe: 

1. Családbarát minősítéssel és védjeggyel rendelkező fürdők

találhatóak meg csak rajta!

2. Felhasználók számára információk a Családbárt fürdők-ről

keresési, szűrési lehetőséggel. Fürdő vendégek online

elégedettség mérése a fürdő helyszínén, mint egy fajta

próbavásárlók ellenőrzik a családbarát minősítés

jogosultságát.

3. Fürdők számára: saját szöveges és kép galériával ellátott a

szolgáltatásaikat is összefoglaló bemutatkozó oldal

4. Hirdetési opciók:
1. Fő banner

2. Kiemelt Családbarát fürdő megjelölés



Védjegy: 

3 évre vonatkozó minősítés egy 100 pontos

kérdőív álltal önbevallás alapján, amely

kapcsán a fürdő vendég egy

meghatározott színvonalat kap.

Reklám – marketing érték és megjelenések

Online elégedettség mérés.

Saját weboldal galériával szolgáltatásokkal

a Családbarát fürdő portálon.

Kedvezményes csatlakozási és hirdetési

árak nem csak 2017-ben!





Szerepe: A Fő Brand

Pl. Felhasználók számára több nyelvű informatív útválasztó 
„startlap” sőt annál jóval több, amivel még értékesebb lehet a 

fürdőhely a vendégek számára! 



Szélesre nyitjuk az eltérő emberek és vállalkozások

lehetőségeit. A helyi termelőktől a vendéglátósóktól

egészen a szállásadókig. A fürdőhelyekhez tartozó

kistérségek-városok víz adta természetes kincseit

felhasználva

„Úszkálunk a lehetőségekben!”



A VíziKirályság fürdője bemutathatja komplex turisztikai programjait, a

fürdőhelyet körülvevő egyéb lehetőségeket, kulturális és történelmi

helyszíneket. A térség gasztronómiáját, vendéglátóipari és szállásadók

álltal nyújtott szolgáltatást.

A környező lehetőségekkel kínál 

komplex módon nagyobb atrakciót a 

VíziKirályság fürdője!



Minden fürdő számára: Több fürdő vendég és +térképen való 

összesített megjelenés hellyel, elérhetőséggel.

Információk „Magazin és hírlevél” formában a fürdőkről,

fürdőkultúráról és a fürdés-fürdők téma körben, biztosítva a

fürdőknek 1-1 PR cikken túl további hirdetési opcióval.

További…











Szerepe: 

1. Kedvezményekre épülő értékesítési platform 

2. Felhasználók: Kedvezmény kuponok és Vizikirályság shop 

termékek vásárlása a webáruházban különböző modern 
fizetési lehetőségekkel. 

3. Minden fürdő számára megjelenés az oldalon kupon 

formában szolgáltatásokra, fürdőjegyekre vonatkozólag, 

továbbá saját webiroda!

4. Hirdetési opciók:
1. Kiemelt fürdőkupon hirdetés

2. Rendszeres fürdőkupon hírlevél, akár kiemelt formában is!



Szerepe: 

1. CSAK Szakmaiportál

2. Spa Control® Szoftver hozzáférés és használata

3. Online elégedettség mérése – havi automatikus riport a 

vezetőnek, színes grafikonokkal a Spa Control
programban



Marketing támogatásaink
1. A CSALÁDBARÁT fogalom keresettsége

2. Bannerek saját + idegen oldalak

3. Hírlevelek és magazin

4. Adwords kampányok

5. Napi social média hirdetések, játékok

6. Nyomtatott és elektronikus média (rádió, Tv) 

7. Mobil app értesítésekkel!

8. Külső partnerek bevonása

9. Direct Sales

10. Közös Marketing programok



Előnyök összefoglalva:

1. Egymásra épülő országos többnyelvű fürdőkről szóló 
„STARTLAP” platform

2. „Családbarát fürdő” védjegy

3. Ismeretség növelése egy teljesen más országos 
adatbázissal, mint amivel jelenleg rendelkezik

4. Erős értékesítési és marketing támogatás

5. Szakmai Spa Control portál támogatás



Családbarát fürdők ilyen 

szolgáltatásokhoz juthatnak!
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