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Az alapkompetenciától a termékig –
Innováció a desztinációban stratégiai
termékfejlesztés révén
Bevezetés
A turizmus fejlődését a rendkívül dinamikus versenykörnyezet alakítja: a tőke- és
pénzpiacok volatilitása, a digitális világ térhódítása vagy a keresleti oldal folyamatos
értékváltozása csak néhány példa erre. A turisztikai szolgáltatók és desztinációk, illetve
a legkülönbözőbb területi szintek globális versenyben vannak a (potenciális) vendégek
és befektetők kegyeinek elnyeréséért. A turizmus – mindezeken felül – olyan gazdasági
tényező, amelyet egyre több ország, régió és város fedez fel magának. Legyen elég itt
csupán a turizmus gazdasági szerepének németországi megítélésére utalni (BMWi–
BTW 2012).
Az utóbbi évtizedekben a szállítás, az információtechnológia, a kommunikáció
technikai fejlődése, illetve az ezzel összefüggésben csökkenő szállítási költségek, vala
mint a piac növekvő átláthatósága révén a vendégek számára hozzáférhető úti célok
száma jelentősen megnőtt (Steinecke 2010). Új, egyre távolabb fekvő turisztikai desz
tinációk lépnek a piacra vonzó árakkal, és ezzel lépéskényszerbe hozzák a hagyomá
nyosan kedvelt üdülőhelyeket (Bieger–Scherer 2003). Ahhoz, hogy ebben a versenyben
egy desztináció képes legyen fenntarthatóan pozicionálni magát, letisztult stratégiára
van szüksége, és a meglévő potenciálokat és értékeket a számára legelőnyösebb for
mában kell kiaknáznia. Ezenfelül minden desztináció kénytelen folyamatosan meg
újuló ötleteket és koncepciókat kialakítani, és innovatív termékekkel, kínálattal és
attrakciókkal a piacra lépni. Az egyre rövidülő termékéletciklusok révén a desztiná
ciómenedzsment sikerének alapvető feltételévé vált az a képesség, hogy egyre szűkebb
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intervallumokban új termékeket és kínálatot fejlesszen, és be is vezesse őket a piacon
(Pikkemaat–Peters 2006). Ehhez szüntelen fejlődésre van szükség, ami ismételten
a módszeres termékfejlesztés és innováció folyamatát feltételezi (Cooper 2011). Ennek
a folyamatnak az alapját a térségben fellelhető alapkompetenciák azonosítása jelen
ti. Ezek a kompetenciák teszik a térséget, mint úti célt egyedivé, a térség lakóinak,
gazdasági szereplőinek és vendégeinek a szemében ezek alkotják egy-egy desztináció
igazi értékeit, ezért az innováció alapjának is ezeket kell tekintenünk (Pechlaner et al.
2005). A folyamatban az alapkompetenciák mellett a különböző térségi szereplők és
intézmények hálózatosodása játszik döntő szerepet. A sikeres desztinációk mindig
a hálózatosodás termékei, és az együttműködés és kommunikáció erőteljes formái jel
lemzik őket (Pechlaner et al. 2006). Mindezeken felül a desztinációk számára megha
tározó, hogy képesek-e a hálózati együttműködés révén autentikus és markáns márkát
létrehozni, hogy kiemelkedjenek a konkurens ajánlatok özönéből (Steinecke 2010).
Ez a cikk az innovatív termék- és kínálatfejlesztés stratégiai módszerét mutatja be
turisztikai térségekben a térségi alapkompetenciák, mint az innováció hajtóerői alapján.
A folyamatot a svédországi Småland térség példája szemlélteti.

Mitől vonzó egy desztináció?
A térségek alapvetően három vonatkoztatási csoport: a lakosok, a vendégek és a vállalkozások számára kínálnak szolgáltatásokat és termékeket. A turisztikai desztináció
– ennek megfelelően – nem más, mint a térség, ahogyan az a vendégek, illetve a látogatók szemében megjelenik. Desztinációk lehetnek országok, városok, önálló üdülőközpontok vagy egyes vonzerők is. Hogy a vendég hogyan definiálja a desztinációt, az
saját szükségleteitől és észlelésétől függ, ami ismételten függ az úti céltól való távolságtól (Bieger 2008). Másrészt a desztinációk az intézmények értelmében vett szolgáltatói
hálózatok (Zehrer–Raich–Pechlaner 2007).
A desztinációfejlesztés adekvát versenyegysége a térség, ahogyan az a jelen tanulmány vizsgálódásainak tárgyaként is megjelenik. A térségek az élet és a gazdaság terei
a fenti három csoport számára (Bieger 2001). A térség különös jelentőségét a benne
születő – a szereplők egymáshoz való közelségén alapuló – gazdasági, politikai és társadalmi hálózatok adják. A kulturális és térbeli közelség biztosítja a nem standardizált és
kodifikált tudás, illetve stratégiai fontosságú információk cseréjét, ami a másik oldalon
nagyban hozzájárul az egyes szereplők versenyképességéhez (Pechlaner et al. 2012).
A térségi hálózatokból származó versenyelőnyöket igen magas fokú fenntarthatóság
jellemzi, mivel meglehetősen nehezen generálhatók, és a hálózat szereplőinek jelentős
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stratégiai hasznot hajtanak. A hálózatok funkcionalitásai három szinten érhetők tetten:
a hálózat minősége (pl. hálózati struktúra, bizalom, fairness, azonosulás), az együttműködés minősége (pl. közös tanulási rutinok és a partnerek komplementer forrásai),
valamint a hálózatot alkotó partnerek elégedettsége, ami – megfordítva – ugyancsak
a funkcionális, emocionális és szociális haszonból ered (Bachinger 2012).
Az integrált térségfejlesztési koncepciók igyekeznek a lakosok, vállalkozások, illetve
vállalkozók, valamint a vendégek szükségleteit és igényeit oly módon integrálni, hogy
megteremtsék a szinergiák és közös megegyezésen alapuló stratégiák lehetőségét. Az
ilyen jellegű, közös megegyezésen alapuló stratégiákra a térség, illetve a desztináció
szintjén működő gyakorlati példákat az 1. ábrán mutatjuk be.
1. ábra: Néhány példa célcsoportokra és fejlesztési stratégiákra

Forrás: saját ábrázolás
logo: www.alpitecture.com, flyer „Qualitäts-Offensive” Augsburg Tourismus GmbH
(www.enertour.bz.it)

A térségek globális versenyében a puha tényezők egyre fontosabb szerepet játszanak.
Egy-egy térség sikere mindinkább azon múlik, sikerül-e növelni a térség vonzerejét
a cél-, illetve vonatkoztatási csoport számára. Az életminőség fogalma ebben központi
szerepet játszik. Ide olyan tényezők tartoznak, mint a lakhatás, a szabadidő vagy a környezet minősége (Pechlaner–Innerhofer–Bachinger 2010).
Az ipar, a turizmus és a lakosság, illetve a politika közötti összefüggésrendszerek
példájából különböző motívumok és egymást meghatározó összefüggések vezethetőek
le (2. ábra).
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2. ábra: Az ipar, a turizmus és a lakosság közötti szövetségek
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Forrás: Pechlaner et al. (2008: 25), Bieger (2001) nyomán

Egy desztináció számára döntő, hogy világos és összetéveszthetetlen profilt alakítson
ki. A termékfejlesztés céljának a vendég számára megteremtett egyszeri és autentikus
kínálatnak kell lennie. A sikeres desztináció a vendég szemével nézve nem, vagy
csak nagyon nehezen összetéveszthető és felcserélhető. Csak az ilyen desztináció lesz
képes a potenciális vendég figyelmét először felkelteni, aztán – ha elégedett volt –
visszatérésre ösztönözni. Ahhoz, hogy hosszú távon sikerüljön a desztinációt a ver
senyben pozicionálni, elsőként a verseny többi résztvevőjével szemben kell világosan
megkülönböztetni, méghozzá a saját, egyedi profil és karakter megteremtése révén.
A desztinációfejlesztésnek soha nem szabad figyelmen kívül hagynia a lakosság igé
nyeit. Erre nagyon egyértelműen rámutatott Steinecke, amikor felvetette a kérdést:
„Ugyan ki szeretne a »Heidiland«-ban élni?”3 (Steinecke 2010: 86).

A stratégiai termékfejlesztés mint innovációs folyamat a desztinációkban
A stratégiai termékfejlesztés egy szervezet által végrehajtott termékfejlesztési folyamat
tudatos alakítását jelenti, amelynek célja egy új vagy jobb termék vagy folyamat létrehozása/elindítása (Thommen–Achleitner 2006). A stratégiai termékfejlesztés kísérletet
jelent a forrás- és piacorientáció kombinációjára, és a folyamatos megújulás és jobbítás
körfolyamataként értelmezhető (Pechlaner–Herntrei–Kofink 2009).
3

Utalás a svájci St. Gallen kanton turisztikai régiójára – a ford.
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Ugyanez érvényes a desztinációk termékfejlesztési folyamataira is. Míg a klasszikus
értelemben vett termékfejlesztés sajátos célcsoportok igényeinek kielégítését célozza,
a stratégiai termékfejlesztésnek célja lehet például, hogy minél több célcsoportot érjen
el (Reiner 2004). A desztinációt termékként felfoghatjuk úgy is, mint számos önálló
szolgáltatás összességét, amelyet a vendég tartózkodása során igénybe vesz. Különössége is épp ebben rejlik. A desztinációszintű termékfejlesztést és az innovációs folyama
tokat épp az a tény nehezíti meg, hogy az egyes szolgáltatásokat különböző, méghozzá
önálló vállalkozások nyújtják, miközben a vendég ezeket mint egészet érzékeli és értékeli
(Pechlaner–Pichler–Herntrei 2012). A turisztikai szolgáltatáskínálatot a komplexitás,
valamint a vertikális, horizontális és diagonális hálózatba szerveződés jellemzi. Az inno
vációs potenciál a turisztikai értékteremtési láncolat minden szintjén és minden terüle
tén jelen van az információszolgáltatástól egészen a vendég utókövetéséig (Pikkemaat–
Peters–Weiermair 2006).
A desztinációs szintű termékfejlesztési folyamatot tehát szervezeten belüli hálózati
folyamatnak kell tekintenünk, amelybe a legkülönfélébb szereplők integrálódnak. Sike
res és piacképes innováció csak a különböző területeken tevékenykedő releváns szerep
lőknek a hosszú távra tervezett fejlesztési folyamat megfelelő lépcsőfokaiba történő
integrálása révén lehetséges.
Az innováció forrásai a már korábban említett térségi alapkompetenciák (Pechlaner–
Hammann–Fischer 2005). Az innováció sikeres generálásához és implementálásához
többlépcsős folyamatra van szükség – ebben a szakirodalomban fellelhető vélemények
nagyjából megegyeznek. Annál inkább vitatott a lépcsők vagy lépések száma (Bullin
ger–Schlick 2002). Ahogy a 3. ábra (lásd a következő oldalon) mutatja, a stratégiai ter
mékfejlesztés térségi kontextusban négylépcsős folyamatként írható le:
Első lépésben mindenekelőtt a térség identitását alkotó értékeket kell azonosítanunk.
Ebben a leglényegesebb kérdés: mely kompetenciák tüntetik ki a térséget? Vagy: mi alkotja
a térség lényegét? Itt azokról az értékekről van szó, amelyeket a térség szereplői – a turiz
mus, a gazdaság, a közszféra területein –, illetve a lakosok, vendégek és vállalkozások
vonatkoztatási csoportjai hordoznak magukban. Különösen fontos, hogy az értékek e
bázisa minél szélesebb konszenzuson nyugodjon, hogy biztosíthassa a hitelességet, és
az identifikáció minél nagyobb mértékét hozza létre. Ezek az értékek tükrözik a térség
erősségeit, és alkotják az innovációs folyamatok és a térség fenntartható fejlesztésének
alapját. A térség alapkompetenciái az egyes szereplők térségspecifikus kompetenciái
alapján jönnek létre, és fejleszthetők tovább szervezeti szintű együttműködések révén
kooperatív alapkompetenciákká (Bachinger 2012).
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3. ábra: A stratégiai termékfejlesztés folyamata
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Forrás: Pechlaner et al. (2005: 69) nyomán

Második lépésben a térség alaptermékeinek, illetve alapszolgáltatásainak a kérdése
merül fel. Ehhez a korábban azonosított értékek alapján meg kell határoznunk azokat az
átfogó témákat, amelyekkel az érintett célcsoportok érzékelésében térségi kontextusban
akarunk megjelenni. Alaptermékek azok a termékek, amelyek közép- és hosszú távon
hozzájárulnak az értéknöveléshez (Hinterhuber–Krauthammer 2001). Itt ismételten
hatalmas szerepe van a minél szélesebb konszenzus megteremtésének (Pechlaner–
Fischer–Hammann 2009).
Ezt követően, a harmadik lépésben, az elemek csokorba gyűjtése és integrációja
révén fejleszthetünk sajátos attrakciós pontokat és termékeket a különböző térségi
szereplők kompetenciáiból és alaptermékeiből kiindulva. Ebben a fázisban különösen
azon szereplők hálózatba kapcsolása a cél, akik saját készségeikkel, forrásaikkal és
értékeikkel leginkább hozzájárulhatnak a különféle attrakciós pontok kialakításához.
Ebben a lépésben maguknak a szereplőknek kell kezdeményezniük a közös termék
fejlesztéshez szükséges együttműködési hálózat létrejöttét. A relational view elmélete
szerint a térségspecifikus kooperációk képesek versenyelőnyöket és kooperatív alap
kompetenciákat létrehozni (Duschek 2004). Döntő jelentősége van annak, hogy a ter
mékeket bizonyos piacokra és célcsoportok szükségleteire szabva fejlesszük. Ebben
a lépésben tehát rendkívül fontos figyelembe venni a piac szempontrendszerét is (Pech
laner–Fischer–Hammann 2009).
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A negyedik lépés a fejlesztett termékek és attrakciós pontok piacra vitele. Ezen a meg
felelő értékesítési és kommunikációs stratégiák megvalósítását értjük: vonzó csoma
gok összeállítását, versenyképes árak meghatározását és a megfelelő értékesítési csator
nák megtalálását (Pechlaner–Herntrei–Kofink 2009). Eközben végig szem előtt kell
tartanunk a fogyasztói előny pontos meghatározását és a célcsoportok vizsgálatát. Az
egyes célcsoportok számára csoportra szabott csomagokat kell összeállítani. Alapsza
bály: minél inkább egyénre szabottak az ajánlatok a mindenkori célcsoport tekinte
tében, annál sikeresebb az értékesítés. A kínálat kommunikációjának autentikusnak
és realisztikusnak kell lennie. Nem szabad hamis elvárásokat ébreszteni, amelyeket ha
nem elégítünk ki, az a vendég csalódásához és elégedetlenségéhez vezet (Pechlaner–
Herntrei–Kofink 2009).

Egy gyakorlati példa: a Småland régió
Egy feltáró tanulmány keretében olyan térségeket kerestünk és vizsgáltunk meg, amelyekben jól láthatóan megvalósul az integrált térségmenedzsment. A tanulmány keretében elemeztük a mindenkori térségek térség-, desztináció- és regionális fejlesztési
ügynökségeinek tevékenységét. A tanulmány egyik részterületét a stratégiai termékfejlesztés alapjain álló turisztikai termékfejlesztés és innováció vizsgálata jelentette (Pech
laner–Tretter 2011). A hógolyó-eljárás (snowball sampling) (Gabler 1992) révén az
osztrák Tirol tartományból kiindulva Európa-szerte olyan térségeket azonosítottunk,
amelyek sikeresnek bizonyultak a térség-, illetve desztinációmenedzsment területén.
Ehhez a következő kérést intéztük a mindenkori fejlesztési ügynökséghez: „Kérjük,
nevezzen meg három régiót Európában, amely az Ön megítélése szerint sikeres integrált térségmenedzsmentet folytat.” A több említést kapott régiókat azután részletesebben elemeztük (Pechlaner–Tretter 2011).

Értékek és témák
Ahogyan már említettük, a stratégiai termékfejlesztés első lépése a közös regionális értékek és alapkompetenciák azonosítása, amelyek a későbbi termékek és kínálat
alapját képezik. Ezek az értékek tükrözik a térség erősségeit, teszik a térséget egyedivé
és képessé arra, hogy egyértelműen megkülönböztesse magát a versenytársaktól. Az
alapkompetenciák olyan egyedi forráscsoportosulások, amelyek hosszú távon biztosítják a versenyelőnyöket a térség számára. Nehezen utánozhatók és felcserélhetők,
ezáltal képesek biztosítani a térség egyediségét (Duschek 1998; Prahalad–Hamel 1990).

Prosperitas Vol. IV. 2017/2. (44–56.)

51

Az alapkompetenciák azonosításánál döntő, hogy bevonjuk azokat a szereplőket is, akik
tudásukkal és együttműködési készségükkel képesek befolyásolni az alapkompetenciák
azonosításának hatékonyságát (Pechlaner et al. 2006). Mivel itt nagyrészt immateriá
lis értékekről van szó, amelyek csak nehezen megragadhatók, a kollektív azonosítás
nehézkes, hiszen az érintett szereplők gyakran tudatában sincsenek saját erősségeiknek, vagy nem tudnak megegyezni, hogy melyek azok.
Småland régió, amely elsősorban az IKEA-ról (a konszern egyik működési központja
itt található) és Pipi Langstrumpfról ismert, Dél-Svédországban fekszik, és mintegy
700 000 lakosa van (www.visitsmaland.se). Ahhoz, hogy a régió alapkompetenciáit
megragadhassuk, a tanulmány keretében a következő kérdést tettük fel a megkérdezetteknek, illetve a térségfejlesztési ügynökség munkatársainak: „Melyek azok az egyedi
értékek, amelyeket Småland magáénak vall?” Ennek alapján a következő közös értékek
kristályosodtak ki:

•
•
•
•
•
•

innovatív
kreatív
jövőbe tekintő
keményen dolgozó
tavak és erdők
mezők és legelők.

Amennyiben az értékeket mint alapkompetenciákat meghatároztuk, rájuk építve
kibonthatjuk az alaptermékeket és alapszolgáltatásokat. A tanulmány keretében ezeket a témákat is lekérdeztük, amihez a következő fő kérdést tettük fel: „Melyek azok
az alaptermékek és alapszolgáltatások, amelyek Smålandot jellemzik?” A válaszokból
a következő meghatározó témákat tudtuk azonosítani a régió vonatkozásában:

•
•
•
•
•

faházak
kalandok a szabadban
bútor- és üvegtervezés
élmények a természetben
bio- és környezeti energetikai technikák.

Az alaptermékek a témákból adódnak, amelyek pedig az alapkompetenciákból vezet
hetők le. Ezeket a témákat tekinthetjük a tulajdonképpeni összekötő elemeknek az
alapkompetenciák és a végtermék között (Pechlaner et al. 2009).
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Termékek és a kínálat
Miután a témákat meghatároztuk, rájuk építve először konkrét termékeket, azután
pedig piacképes kínálatot fejleszthetünk.
A harmadik lépésben a korábban azonosított értékek és témák alapján attrakciós
pontokat teremtünk. Ezek a térség egyes szereplői által képviselt kompetenciák kom
binációjából és integrációjából születnek (Schön–Schaal 2009). Az integrált térségfej
lesztés egyik célja, hogy hálózatba szervezzük a térségi szereplők készségeit, forrásait és
értékeit. A hálózati kapcsolatokból és a hozzájuk kapcsolódó kollektív tanulási folya
matokból születhetnek meg az alapkompetenciák, amelyek a desztináció számára fenn
tartható versenyelőnyöket jelentenek (Duschek 2004).
Småland térség esetében a „Glasriket”-et említhetjük példaként. Az „Üvegbirodalom”ban Småland különböző települései fogtak össze, hogy az üvegfúvás hagyományaiból
és innovatív megoldásaiból kiindulva megteremtsenek egy ernyőmárkát, amelyet
azután bemutathatnak és piacra vihetnek. Az „Üvegbirodalom”-ban üvegfúvó műhe
lyek, üvegmúzeumok, designerek, üvegművészeti hotelek, fából épült üdülők és outlet
központok kapcsolódtak az üveg témájához (www.glasriket.se).
4. ábra: Stratégiai termékfejlesztés a Småland térség „Üvegbirodalmának” példáján bemutatva

Forrás: saját ábrázolás, fotók: www.visitsmaland.de

A negyedik – utolsó – lépés a piacra vitel: vonzó kínálat összeállítása és az újdonság
megfelelő stratégiával történő piaci bevezetése. A kínálatnak és a kommunikációnak
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autentikusnak kell lennie és hiteles imázst kell közvetítenie. Mindezek felett világosan
meg kell fogalmaznia a fogyasztói előnyöket. Ezen a ponton a megfelelő értékesítési
stratégia játssza a főszerepet. Ez az egyik legfontosabb lépés a desztináció piaci pozi
cionálásának folyamatában, mivel az alapkompetenciák először a termék és a kínálat
formájában válnak valóban láthatóvá és érzékelhetővé (Pechlaner–Fischer 2007).
Ezt a tényt is jól példázza Småland: a különböző csomagajánlatok mellett, mint pl.
a „Mittsommerpaket” vagy az „Őszi hétvége”-ajánlat, létrehoztak egy olyan kedvez
ménykártyát („Glasriket-Pass”), amely a témával kapcsolatos kedvezményeket és aján
latokat tartalmazza (www.glasriket.se).
A 4. ábra (az előző oldalon) hivatott összefoglalóan bemutatni a stratégiai termék
fejlesztés folyamatát a smålandi „Üvegbirodalom” példáján.

Összefoglalás
A stratégiai termékfejlesztés az innovációs folyamat egyik lehetséges útja a régiók,
térségek és desztinációk számára, amelyhez szektorokon átívelő hálózatosodásra van
szükség. A szakmákon átnyúló gondolkodás és kooperáció mindazonáltal egyrészt
hatalmas kihívást jelent a térségmenedzsment számára, másrészt viszont a térségek
és régiók versenyképességének egyik záloga is. A szektorokon és szakmákon átnyúló
hálózatosodás révén új szinergiák és innovációs lehetőségek keletkeznek (Pechlaner
2010). A regionális értékteremtési láncolat a térségi értékteremtő partnerségek révén
meghosszabbodik (Steinecke 2010), és az egyes szereplők kompetenciáinak összjátéka
és kombinációja révén új térségi kompetenciák, attrakciós pontok és kínálat keletkezik
(Pechlaner–Raich–Fischer 2008). Ezt a folyamatot mutatja be a Småland régió fenti
példája is. Småland esetében a hagyományos ipar és kézművesség (üvegfúvás és üveg
művészet) és a turizmus szektoron belüli együttműködése teremtette meg az alapját egy
új turisztikai termék fejlesztésének.
A térség- és desztinációmenedzsmentet végső soron aktiváló hálózatmenedzs
mentnek kell tekintenünk. Csak a magas szintű (kollektív) hálózatminőség révén vál
hatunk képessé a stratégiai termékfejlesztési folyamat során hatékony innovációra.
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