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Az élmény szerepe, jelentősége a szálloda szektorban  

Jelen tanulmány célja, hogy megvizsgálja az élmény fogalmát, a turizmusban betöltött jelentőségét, 

valamint azt, hogy milyen területekkel kapcsolható össze (pl. élménymenedzsment, élménymarket-

ing stb.) Ez a fogalmi, illetve szakirodalmi összefoglalás céljával megírt tanulmány bemutatja az 

élményhez kapcsolódó alapvető sajátosságokat, a kapcsolódási pontokat (mint pl. az élmény-

menedzsment jelentőségét, valamint a hozzá kapcsolódó élményteremtés szemléleteket), valamint 

foglalkozik az élménymarketing és az élménygazdaság témakörével is. A tanulmányból kiderül, 

hogy az élmény egy nagyon széles témakör, amely számos területen fontos szerepet tölt be. Egy 

vállalatnak nagyon fontos, hogy pozitív irányú élményekkel gazdagítsa ügyfeleit/fogyasztóit/ven-

dégeit, mert a pozitív élmény következtében alakul ki a vendégben/ügyfélben/fogyasztóban az elége-

dettség érzése, amely hozzásegítheti a vállalatokat ahhoz, hogy visszajelzést kapjanak a tevéken-

ységeikkel kapcsolatban, valamint útmutatást adjon a problémás pontok javítására a további jobb 

teljesítmény érdekében. Kulcsszavak: élmény, élménymenedzsment, élménymarketing, élménygaz-

dagság, vendégelégedettség 
 

Bevezetés 

Tanulmányomban az élmény témakörét közelítem meg. A munkám elején bemutatom az 

élménnyel kapcsolatos fogalmakat [pl. a vevői-, és a turisztikai élmény fogalma, jelentő-

sége, hogy milyen szerepet tölt be az élmény a mai vásárlók körében (élményhez kapcso-

lódó trendek)], szó lesz a témakörhöz tartozó menedzsment szempontú megközelítésekről 

(pl.: az élménymenedzsment és az előállított élményteremtés szemléletének kapcsolata), 

valamint hogy hogyan jelenik meg az élmény marketing szempontú megközelítése. Kifej-

tem továbbá egy a turizmuson belül megjelenő új fogalom, az „élménygazdaság” lényegét 

és jelentőségét is. A tanulmány végén pedig összefoglalást adok az előbbi fejezetek „ered-

ményeiről”. 

Az első szempont, amiért ezt a témát választottam, hogy napjainkban a tur izmus az em-

beri életminőséget befolyásoló társadalmi tényezővé vált. A turizmusban az emberek fo-

lyamatosan utaznak a világ különböző pontjaiba pihenés céljából. Ezen utazások során kü-

lönböző igényeket támasztanak az őket fogadó területtel szemben. Az igényeik kielégíté-

séhez köthető szolgáltatások közé sorolhatók a közlekedési-, szállás- és étkezési lehetősé-

gek mellett a szabadidő változatos eltöltési lehetőségein túl az orvosi -, kereskedelmi-, 

pénzügyi- és egyéb szolgáltatások.1 Mindent együttvéve azonban a turista az utazásai során 

elsődlegesen élményekre vágyik, élményszerzés céljával kel útra.2 A modern turisztikai 

termékfejlesztésnek is az az egyik legfontosabb kérdése, hogy innovatív megoldásokkal 

hogyan lehet a meglévő adottságokra építve a legnagyobb élményhatást biztosítani.3 Ma-

napság egyre inkább az élmény a középpontba kerülő fogalom a turizmus minden területén, 

a szállodaipartól kezdve egészen a turisztikai desztinációkig.  Ha az emberek/turisták pozi-

tív élményt kapnak valamilyen utazás következtében, akkor azok az élmények pozitív 

irányba fogják befolyásolni az emberben kialakuló különböző érzéseket, mint pl. a boldog-

ságot. A pozitív irányú élményeket általában a turista a szabadideje során szerzi meg. A 

legjobb élményekben akkor részesülnek az emberek, ha igazán bele tudnak merülni az adott 

                                                      
1 Lengyel, 2008. 
2 Michalkó, 2012. 
3 Oroszi – Gonda, 2016. 
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tevékenység elvégzésébe. Az első élmények akkor alakulnak ki az utazni vágyóban, amikor 

már valamilyen utazási szándék felmerült benne, de ebben az esetben még csak előzetes 

élményről beszélhetünk. Ezek az élmények azért fontosak, mert ezekből az élményekből 

alakulnak ki egy utazással kapcsolatban az előzetes elvárások. Az így kialakult elvárások 

azért lényegesek, mert ezek határozzák meg a tényleges utazás során kialakult élmény és 

az előzetes elvárások közötti különbséget. Ha az utazás befejeződik, akkor az élmény fo-

lyamata még nem ér teljesen véget. Ez abból ered, hogy az utazás során összegyűjtött él-

mények pl. fényképek formájában még megmaradnak az emberben. A fényképen kívül, az 

utazás során szerzett élmény ideig-óráig még emlék formájában él az ember fejében, to-

vábbá pedig ez lesz az alapja, hogy újabb élményelvárásokat fogalmazzon meg a turista a 

következő utazása során, ami már nagyobb mértékű lesz az eddigiekhez képest.4 

A témaválasztásom másik oka annak bemutatása, hogy megfelelő szolgáltatás mellett az 

élmény fokozza a vendégelégedettséget, valamint elvezethet a lojalitás kialakulásához. A 

fenti sorokban kifejtettem, hogy pontosan milyen jelentősége van, ha egy turista pozitív 

élményekkel gazdagodik utazása során. Az élmény olyan szempontból is fontos, hogy ha 

egy turista az utazása során sok pozitív irányú élményt szerez, akkor ki fog benne alakulni 

egyfajta elégedettség az adott desztinációval, szálláshellyel, szolgáltatásokkal kapcsolat-

ban. Azt gondolom, hogy az erre a témakörre irányuló leghelytállóbb gondolatokat Kara-

kasné Morvay Klára fogalmazta meg a 2014-ben írt doktori disszertációjában. Bár ezek a 

meglátások inkább a minőség témakörét járják körbe, de azt gondolom, hogy az élmény és 

a vendégelégedettség fontos kiegészítője egymásnak, ezért jelen témámhoz is mérvadó le-

het. Ezek a következők: 

1. Költségcsökkentő hatása van, ha elégedett a vendég az utazása során: ami azt jelenti, 

hogy ha magas a vendégelégedettség, a minőség és az élmény szintje, akkor az 

esetlegesen a szervezeten belül felmerülő hibákat kisebb ráfordítással gyorsan ki 

tudja javítani a vállalat. 

2. Növelheti a fogyasztóban a minőség és a vendégelégedettség magas foka a lojalitást: 

a minőség és az élmény elengedhetetlen az elégedettség kialakulásához. Az elége-

dettség előfeltétele annak, hogy a vevők ismételten ellátogassanak a korábban meg-

ismert desztinációba, szálláshelyre. 

3. Növeli az alkalmazottak szervezet iránti hűségét is: ami azt jelenti, hogy ha egy szer-

vezet magas fokú élményt, minőséget és vendégelégedettséget nyújt, akkor az al-

kalmazottak is szívesebben járnak dolgozni munkahelyükre, ezáltal az elvándorlá-

suk alacsonyabb lesz. 

4. Növeli a piacon belüli részesedést: ha elégedett a fogyasztó, akkor abból kialakulhat 

egy biztos törzsvevői kör, mely pozitív irányú szájreklámmal újabb fogyasztókat, 

vendégeket hozhat a szervezet számára. 

5. Erősíti a pozíciót a konkurenciával szemben: a magas minőség, élmény, elégedettség 

és lojalitás kisebb árérzékenységet alakít ki a fogyasztókban, mert a vevők értéke-

lik a magas minőségű termékeket, és szolgáltatásokat, amely a szervezeti oldalt 

tekintve nagyobb irányú mozgásteret adhat a termékek/szolgáltatások árának vál-

toztatásában.5 

                                                      
4 Zátori, 2013 
5 Karakasné Morvay, 2014 
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Szakirodalmi áttekintés 

1.1 Az élmény jelentősége, és a hozzá kapcsolódó főbb turisztikai trendek 

A mai világban a turisztikai és szállodai szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereslet átalakult. 

A különböző generációs csoportok más és más elvárásokkal rendelkeznek, amely azt is 

jelenti, hogy az élmény teljesen más és más értéket képvisel az egyes életkori szegmensek-

ben.6 További jelentősége, hogy a különböző élménytípusok különböző élménytényezőket 

is jelentenek. Ezek a szokások, amelyeket a különböző szegmensek generálnak, nagymér-

tékben befolyásolják azt is, hogy a vállalatoknak milyen marketing- és menedzsment típusú 

tevékenységet kell folytatniuk itthon is és külföldön is.7 

Az idegenforgalmi vállalatok a termékeiket és szolgáltatásaikat sokszor csomagként ér-

tékesítik. Jellemzően ezek a csomagok egy fő szolgáltatás vagy termék köré épülnek, 

amelyhez kiegészítő termékek vagy szolgáltatások is tartozhatnak. A kialakított termékek 

illetve szolgáltatások minősége a vállalatoktól függ. Minden egyes vásárlói tapasztalat be-

folyásolja az idegenforgalmi célterület képét, ezért nagyon fontos, hogy a  vállalatok jó 

minőségű termékeket hozzanak létre.8 

A mai vállalatok versenyképességét nagymértékben befolyásolja az a tény, hogyan ké-

pesek fogyasztóiknak tartós értéket teremteni a fogyasztói igények kielégítésével, amely a 

sikeres vállalati működés és a piacorientáció egyik alapvető tényezője.9 A vevői érték vizs-

gálata nemcsak a menedzsment számára fontos a megfelelő stratégiai elemek kialakítása 

végett, hanem a fogyasztói magatartáshoz kapcsolódó vizsgálatok szempontjából is .10 A 

fogyasztói élmény és érték kialakítása vezeti el a vállalatokat az ismételt vásárláshoz .11 

Olyan stratégiai megközelítés szükséges, amelynek középpontjában a közös értékteremtés 

áll. Ez olyan termékek és szolgáltatások piacra vételére vonatkozik, amelyek lehetővé te-

szik a fogyasztó számára az érték, valamint az élmény közös megteremtését.  Ez a felfogás 

fokozhatja a vevői élményt is.12 Az értékteremtés olyan folyamat, amely során a vállalat 

erőforrásait fogyasztói értékké konvertálja. Tehát összességében a sikeres vállalati műkö-

dés alapja a vevői elvárások megfelelő módon történő kielégítése.13 

Az élményhez kapcsolódó témakörök primer és szekunder területekre csoportosítha-

tóak. A primer csoportba tartoznak azok a vállalatok, amelyeknél úgy alakítják ki termelési 

folyamatokat, hogy az élmények kialakítását helyezik a középpontba. Ilyen csoportba tar-

toznak pl. a fesztiválok. A szekunder csoportba tartoznak azok a vállalatok, amelyek a 

termékeiket vagy szolgáltatásaikat kiegészítő elemként használják az élmény kialakításá-

hoz.14 A fentiekből is látszik, hogy az élmény egy nagyon összetett fogalom, melynek ér-

telmezése sokféle lehet. Ebből kifolyólag több terület is foglalkozik vele. Ilyen területek 

közé tartozik pl. a pszichológia, szociológia vagy az üzleti tudományok.  

                                                      
6 Csapó ET AL. 2018 
7 Kulcsár – Grotte, 2018 
8 Stickdorn – Zehrer, 2009 
9 Chikán – Demeter, 2004 
10 Gallarza – Gill, 2008 
11 Jayan Ti – Ghosh, 1996). 
12 Zátori, 2014 
13 Kulcsár, 2012 
14 Sundbo, 2009 
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A pszichológiai megközelítésű szemlélet a fogyasztói érzéseket helyezik előtérbe, ame-

lyeket összekapcsolnak az élmény fogalomkörével. Az élmények az ember személyiségétől 

függnek. A szemlélet szerint az élmények akkor alakulnak ki, ha az egyén valamilyen ér-

zelmi szempontból bevonódik az élménybe.15 Az élmények az ember hétköznapi életében 

olyan érdekességet adnak, amely az emberben több figyelmet alakít ki .16 Ezt követően 

Havlena - Holbrook17 és Westbrook - Oliver18 is hangsúlyozta, hogy a fogyasztói élmény-

ben az emberi érzelmek is szerepet játszanak. 

A szervezeti megközelítésben a fogyasztó és az érték kerül előtérbe. Ebben az esetben 

az élmény kialakulásához a fogyasztó valamely módon bevonódik az élménybe, pl. emo-

cionális, fizikai, módon.19 A szervezeti szempontú megközelítés szerint élményteremtésről 

akkor beszélhetünk, ha a vállalat a saját termékeit vagy szolgáltatási palettáját használja 

fel arra a célra, hogy a fogyasztókat megnyerje azért, hogy a fogyasztóinak emlékezetes 

élményt alakítson ki.20  

A társadalmi típusú megközelítés szerint az életstílus vagy a társadalmi összefüggések 

kerülnek előtérbe, amelyekkel összekapcsolják az élményt.21 Schmitt véleménye alapján az 

élmény a találkozás és helyzetek átélésének eredménye, amelyek összekapcsolják a válla-

latot a fogyasztó életstílusával. 

1.2 Főbb turisztikai trendek az élmények tükrében 

Jelen fejezetben azokat a turisztikai trendeket mutatom be, amelyek véleményem szerint 

hatással lehetnek a fogyasztói élmények növekedésére. Napjaink fogyasztói egyre igénye-

sebben vásárolnak, ami azt jelenti, hogy a fogyasztók és a vállalatok kapcsolata is ezáltal 

összetettebb. Új technikai megoldások alakultak ki, amelyek új innovatív megoldásokat is 

jelentenek, amelyeket a vállalatoknak követni kell.22 Említésre érdemes trendnek mutatko-

zik manapság Budapest és a vidék különbsége a fogyasztói magatartások tükrében. A kü-

lönbség mára egyre markánsabb. Már nemcsak a fogyasztói és a vevői vásárlásokra helye-

ződik a hangsúly, hanem az újdonságokra is.23 A legnagyobb mértékű változást a fogyasztó 

és az élmény között az adja, hogy a fogyasztó milyen mértékben folyik bele az élmény 

kialakításába.24 Az elszigetelt fogyasztóból gazdag fogyasztó lett, a tudatlanból jól infor-

mált, a passzívból pedig aktív. Jelenleg én most csak egy-két trendet mutatok be részlete-

sebben. Az első, a mai világban nagyon meghatározó trend az internet és a kommunikációs 

technológiák jelentősége. A mai világban az internet az egyik legfontosabb tényező. Az 

internetnek és a kommunikációs technológiáknak köszönhetően a fogyasztók többsége na-

gyon sok információt talál a vállalatok által kialakított ajánlatokról. Az interneten kapott 

információk segítségével a fogyasztók elemezni és értékelni tudják a különböző vállalatok 

által kialakított ajánlatokat a vásárlás előtt. Ezután a fogyasztók ki tudják választani, hogy 

                                                      
15 Pine – Gilmore, 1998 
16 Ray, 2008 
17 Havlena – Holbrook, 1986 
18 Westbrook – Oliver, 1991 
19 Mossberg, 2007 
20 Pine – Gilmore, 1999  
21 Schmitt, 1999 
22 Törőcsik, 2007 
23 Törőcsik, 2016 
24 Prahalad – Ramaswamy, 2004a 
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mely vállalati ajánlat nyerte el a tetszésüket, így azáltal eldönthetik azt is, hogy mely vál-

lalatokkal szeretnének kapcsolatba lépni az ajánlat révén.25 Az ICT világa mára kiteljese-

dett, amely manapság több területen is megmutatkozik. Ezek közé tartozik pl. a vásárlási 

döntési folyamat, vagy a különböző vásárlási módok, amelyek a hétköznapokban is meg-

jelennek. Igaz, hogy az ICT világa a különböző generációk között különböző mértékben 

jelenik meg.26 Az internet elterjedésének és a technológiai fejlődésének köszönhetően a 

változás több aspektusa is megfigyelhető. 

Az információ hozzáférhetősége 

Ez főleg azokra a területekre vonatkozhat, amelyekre korábban nem volt jellemző az 

információk széleskörű megtalálása pl. egészségügy, pénzügy stb. Az emberek az interne-

ten tudnak tájékozódni a felmerülő betegségükről, így a gyógyítási folyamatot is tudják a 

talált információknak köszönhetően befolyásolni. 

Globális látásmód 

A fogyasztók számára a világ bármely pontja elérhetővé vált az internetnek köszönhe-

tően. A fogyasztók képesek összehasonlítani az árakat, és megvásárolni a kiválasztott ter-

méket vagy egyéb ajánlatot.27 (PRAHALAD – RAMASWAMY 2004a) 

A következő trend az egyre jobban fokozódó fogyasztói aktivitás és tapasztalat. Mára a 

fogyasztókra nagyon jellemző, hogy egyre tudatosabb résztvevőkként fogyasztják a termé-

keket és szolgáltatásokat, ami jelentheti azt is, hogy a turisták egyre több idegen helyre 

mennek el. Ennek az lesz az eredménye, hogy egyre több tapasztalatot gyűj tenek a fogyasz-

tók, és így növekedni fog a további utazások iránti igényük is. Az élmény szemszögéből 

nézve ez azt fogja eredményezni, hogy kialakul bennük az egyre több új élmények megis-

merésére irányuló vágy egy desztináció meglátogatása során.28 Prahalad - Ramaswamy29 

véleménye alapján, ha minél több helytálló információ van az egyén birtokában, akkor az 

befolyásolja a vásárlói döntéseit is. Talán itt kapcsolódási pontot jelenthet a fentebb emlí-

tett Budapest és vidék közötti különbség. 

A következő reláció a régi, új és legújabb turista. POON 1993-ben kialakított egy új fo-

galmat, az „új turista” fogalmát, a fogyasztói szokások változásainak köszönhetően. Az új 

turistára jellemző, hogy minél több élményre vágyik, tapasztalatokkal felvértezett az eddigi 

útjai végett, és speciális érdeklődési körökkel rendelkezik. Az utazáshoz kapcsolódó dön-

téseit gyakran hirtelen hozza meg. Számára a nyaralás új értelmet kap a hagyományos meg-

közelítéshez képest. Számára a nyaralás már élete gazdagítását jelenti. A prémium minő-

séget számára a jó ár-érték arány jelenti, ezen kívül odafigyel arra, hogy ne legyen negatív 

hatással a meglátogatott desztináció környezetére és kultúrájára. Az új turistát hat jelleg-

zetes tulajdonság különbözteti meg a régi turistától: 

1.) az új turista több tapasztalattal rendelkezik, 

2.) más értékrenddel rendelkezik, 

3.) más életstílussal rendelkezik, 

4.) más demográfiai jellemzőkkel bír, 

5.) rugalmas, 

6.) szabadszellemű. 

                                                      
25 Zátori, 2013 
26 Törőcsik, 2016 
27 Prahalad – Ramaswamy, 2004a 
28 ETC, 2006 
29 Prahalad – Ramaswamy, 2004b  
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Természetesen nem szabad elfeledkezni arról, hogy a régi turisták is éppúgy megmarad-

tak az új turisták mellett. A régi turistákra jellemző a kiszámíthatóság, fontos nekik a bizton-

ságérzet, amelyet egy csoportos, szervezett utazás adta élmény nyújthat. További jellemző-

jük: az utazásuk a szürke hétköznapból való kiszakadást jelenti, a szolgáltatások színvonala 

kevésbé fontos számukra. Rájuk inkább a passzív kikapcsolódás jellemző (pl. napozás), nem 

jellemző rájuk, hogy csomagajánlatokon kívüli szolgáltatásokat igénybe vesznek. 

Poon elméletéhez igazodva legújabb turisták azok az egyének, akik a legaktuálisabb és 

legújabb turisztikai fogyasztó trendeket követik.30 Az ETC tanulmányából kiderül31, hogy 

manapság egyre többen „karrier utazókká”válnak, miközben egyre több új élményre vágy-

nak. Ez azt is jelenti, hogy a turista egy desztináció meglátogatása során mélyebb és jelen-

tőségteljesebb élményeket keres. A következő táblázatban bemutatok néhány a fogyasztói 

magatartáshoz kapcsolódó trendet, ami azt gondolom, jelen témában mérvadó lehet.  

 táblázat: Fogyasztói magatartás elméletek, megközelítések 

„Fáradt fogyasztó” 

 

(WYSS, 1997) 

A rengeteg információból nem tud jó döntést 

hozni, ezek alapján csak intuitíven vagy ár 

alapján dönt. 

„Lehetetlen 

fogyasztó” 

 
(BERG, 1995) 

Logikátlanság és kiszámíthatatlanság jellemzi 

a döntései során, lepattannak róla a különböző 

marketing eszközök. 

„Individualizált 

fogyasztó” 

 
(WISWEDE, 2001) 

Különböző fogyasztás jellemzi, az önmagáért 

való luxus és a kalkulált aszkézis között mozog 

a döntései során. 

„Új fogyasztó” 
 

(BARZ, 2001) 
Elvei vannak, jól informált, autentikus 

forrásokat keres döntései meghozatalához. 

Forrás: saját szerkesztés Törőcsik, alapján32 

2. .A vevői élmény elmélete 

Azok a tényezők, amelyek az élmény témaköréhez kapcsolódnak, mára már egyre nagyobb 

jelentőséggel bírnak a vállalatok különböző ajánlatainak kialakításában. A vevői élmény-

hez (amit más néven customer experience-nek hívunk) kapcsolódó szakirodalom az utóbbi 

időkben gyors ütemű fejlődésen ment át: a cikkek többsége inkább elméleti jellegű, míg az 

a fajta szakirodalom, amely empirikus kutatásokra alapoz, elég ritka. A vevői élmény el-

mélete a fogyasztás újraértelmezéséből indul ki: eszerint a fogyasztás egy holisztikus él-

ményként jelenik meg, amelyhez az egyén és a vállalat bevonása szükséges. Tehát az egyén 

és a vállalat közötti kapcsolatra mutat rá az elmélet.33 Ebben az esetben nem az élményhez 

kapcsolódó események kapják a főszerepet, amit az egyén átél ,34 hanem a fogyasztó és 

vállalat közötti közös kapcsolat minősége kapja a főszerepet .35 Tehát a közös értékterem-

tésre helyeződik a hangsúly az egyedi fogyasztói élmény kialakítása során.36 E megközelí-

                                                      
30 Poon, 1993 
31 ETC, 2006 
32 Törőcsik, 2007, 15 p 
33 LaSalle - Britton, 2003 
34 Pine - Gilmore, 1999 
35 LaSalle - Britton, 2003 
36 Prahalad - Ramaswamy, 2004 
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tés alapján a vállalat már nem kész ajánlatot ad a vevőknek az élményhez, hanem egy meg-

felelő környezeti légkört próbál kialakítani, amely elősegíti az élmény kialakulását, amely-

ben a fogyasztók részt vesznek, miközben közös értékteremtő folyamat alakul ki.37 Ugyan-

akkor, Schmitt38 véleménye alapján, a marketing is szerepet kap a megfelelő környezet 

létrejöttében ahhoz, hogy a megfelelő vevői élmény kialakuljon. Pavluska39 kultúramarke-

tinggel foglalkozó tanulmánya is középpontba teszi az élmény jelentőségét. Véleménye, 

hogy a szolgáltatói szférában az élmény kétféle módon alakulhat ki: az első esetben a szol-

gáltatás fő eleme az élmény, a másik esetben az alapszolgáltatás mellé kiegészítőként jele-

nik meg az élmény. 

3.A turisztikai élmény 

A turisztikai élmény az általános vevői élményhez hasonlóan egy összetett fogalom. A 

nemzetközi és hazai szakirodalomban már többször is megpróbálták az élmény témaköré-

hez kapcsolódó fogalmakat tisztázni (az elégedettség témaköréhez hasonlóan), de az ered-

mények nem zárultak pozitív sikerrel.40 A turisztikai élmény összetettségének köszönhe-

tően az e témakörben végzett kutatások is meglehetősen nagy problémákat okoznak .41 Az 

élmény rendkívül sokrétű lehet. Az alábbi tényezők sorolhatóak az élmény kategóriájába: 

1.) izgalom, kaland (például bungi-jumping túrán átélt élmény), 

2.) tényleges vagy észlelt veszély (például túlélő programon való részvétel) , 

3.) új ismeretek, készségek (például kézműves táborban elsajátított tudás) , 

4.) esztétikum (például egy festői tájban való gyönyörködés élménye), 

5.) együttlét, társaság (például egy romantikus nászút élménye) , 

6.) újdonság (például egy új tevékenység kipróbálásából adódó élmény) , 

7.) egzotikum (a turista kultúrájától szignifikánsan különböző kultúrájú desztináció 

megismerése által létrejött élmény).42 

Az előbbi sorokban említettem, hogy az élmény témaköre nagyon összetett és problé-

más, de a szakemberek egyetértenek abban, hogy a turisztikai élmény kialakulásához a 

fogyasztói szemléletet kell a középpontba állítani. Az élmények személyes jellegűek, szub-

jektívek, és megfoghatatlanok.43 A szabadidős tevékenység (amely az élmény alapja) nem 

csupán kognitív információk feldolgozásán múlik. Ez azt jelenti, hogy a turisztikai élmény 

több, mint egy helyhez kötött élmény.44 A fenti sorok alapján megállapítható, hogy turisz-

tikai élményt a turista alakítja ki saját elképzelése szerint, miközben egy adott turisztikai 

desztinációt látogat meg és időt tölt el ott.45 A turisztikai élmény az, amikor a turisztikai 

fogyasztás és a vállalati termelés találkozik.46 A turisztikai élmény a turistának egy múlt-

beli személyes eseménye, amely az utazás során és utána alakult ki, ami olyan mély nyomot 

                                                      
37 Caru - Cova, 2003, 2007 
38 Schmitt, 1999 
39 Pavluska, 2014 
40 Chhetri et al., 2004; Volo, 2009 
41 Volo, 2009 
42 Michalkó – Rátz, 2005 
43 O’Dell, 2005 
44 Hirschmann – Holbrook, 1982 
45 Graefe - Vaske, 1987 
46 Andersson, 2007 
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tud hagyni az emberben, hogy rövidebb-hosszabb ideig elraktározódjon az emberi memó-

riában.47 Ezen sorok alapján szintén megjelenik az élményen belül az, miszerint az élmény 

szubjektív, és az egyén alakítja ki saját igénye szerint. 

Az élmény kialakulására szerves egészként kell tekinteni, amelyben a főszerepet az él-

mény különböző elemei (például turisztikai attrakciók) és a támogató élmény elemei (szál-

lás, közlekedés, vásárlás stb.) kapják, amelyek kiegészítik egymást. Fontos megjegyezni, 

hogy az élmények lehetnek pozitív-, ill. negatív irányúak.48 

A turisztikai élménynek négy fajtája van: érzelmi élmények, informatív élmények, gya-

korlati élmények, átalakító élmények. Ez a négy élményfajta különböző esetekben, más és 

más mértékben, de gyakran egy időben jelenik meg. Az élmények egy másik kategóriába 

is besorolhatóak: ugyanis vannak fizikai, társadalmi, vagy mentális eredetű élmények. A 

turistáknak fizikai élményben lehet részük például akkor, amikor gyógyfürdőznek vagy 

masszázst kapnak egy szállodában. A társadalmi élmények közé tartozik pl. az aktív üzlet-

emberek üzleti útjai, vagy az idősebb emberek szabadidős utazásai. A mentális, szellemi 

élmények kategóriájába sorolhatóak pl. a zarándoklatok és a kulturális turizmus. A turisz-

tikai élmény témaköre megközelíthető az erőforrások szemszögéből is. Az emberek nagy-

mértékben különböznek oly szempontból, hogy milyen személyes erőforrásokkal rendel-

keznek, amelyek ahhoz szükségesek ahhoz, hogy az élmény kialakuljon. Az idő és a pénz 

a leggyakoribb erőforrás, azonban nem az egyedüli meghatározó tényező. Az alábbi szem-

pontok lehetnek a legfontosabb személyes élményforrások típusai: 

1.) idő, ami ahhoz szükséges, hogy élményekhez köthető gondolkodáshoz, tervezéshez, 

felkészüléshez, felfogáshoz, átéléshez és visszagondoláshoz kell,  

2.) pénz, ami a szolgáltatások megvásárlásához szükséges, hogy a turisztikai élmény 

létrejöhessen, 

3.) háttértudás (beleértve a korábbi élményeket, tapasztalatokat), azért, hogy az értéke-

léshez és az elérhető élmények közötti választáshoz információt szerezzünk,  

4.) készségek, amelyekkel belemerülhetünk az élménybe, 

5.) hozzáállás az új dologhoz és a lehetséges váratlan eseményekhez, 

6.) társadalmi kapcsolatok, amelyek az élmények megosztását segítik elő.49 

3.1 Az élménymenedzsment 

Az élmény menedzsmenthez kapcsolódó szakirodalom és szemlélet szintén nem egységes 

az előző témákhoz hasonlóan. Ennek oka, hogy a menedzsment irodalommal foglalkozók 

különböző elméleteket alakítottak ki ahhoz, hogy az üzlet és siker kialakuljon .50 Egy olyan 

stratégiai típusú megközelítésre hívták fel a kutatók figyelmet az élménymenedzsment té-

makörén belül, amely a közös értékteremtést helyezi előtérbe. Ez a fajta megközelítés az 

olyan élmény kialakulására szolgáló termékek piacra-vitelére koncentrál, amelyek lehetővé 

teszik a vevő számára az érték, illetve az élmény közös megteremtését .51 

A különböző szemléletbeli különbségek, amelyeket a fenti sorokban említettem, az él-

ményteremtés eltérő módjaiból származhatnak. Ezt a kijelentést jól tükrözi a fogyasztási 

                                                      
47 Larsen, 2007 
48 Quan – Wang, 2004 
49 AHO, 2001 
50 Például: Pine – Gilmore, 1999, Schmitt, 1999, Shaw – Ivens, 2005 
51 Prahalad – Ramaswamy, 2004 
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élmények kontinuuma modell E modellnek a két véglete közül az egyik végén azok az 

élmények állnak, amelyeket a fogyasztó teljesen egyedül alakít ki. A másik végén azok az 

élmények helyezkednek el, amelyeket nagyrészt a vállalatok alakítanak ki (előállított él-

mények). Középen pedig a közös élményteremtés elmélete áll, amikor is a fogyasztó és a 

vállalat is befolyásolja az élményteremtést. Három típusú élményteremtési koncepciót kü-

lönböztetünk meg. A három típus esetében a szolgáltató és az egyén szerepe is eltérő.52 Az 

egyéni élményteremtés esetében a vállalatnak (ha jelen is van) nem célja, hogy befolyásolja 

vagy elősegítse az élményteremtést. Egyéni élményteremtés lehet pl. a tengerparti naple-

mentében való gyönyörködés. Jelen esetben fogyasztótól függ legjobban az élmény minő-

sége, mert teljesen ő alakítja ki azt. Az előállított/színre vitt élményteremtés, amikor az 

élményt a szolgáltató alakítja ki ajánlatával. A fogyasztó ez esetben bevonódik az él-

ménybe.53 Azok az élmények lehetnek sikeresek, amelyek a fogyasztó szerint egyediek és 

emlékezetesek. Ha ez a fajta élmény bekövetkezik, akkor a fogyasztóban egy magasabb 

fokú elégedettség fog kialakulni, amely a vállalat számára értéknövekedést és többlet  pro-

fitot jelent. 

Ez azért is fontos a vállalat számára, mert adott esetben magasabb árakat is kialakíthat-

nak a termékei vagy szolgáltatásai értékesítése során (lojalitás kialakulása) .54 Az élmények 

négy típusát különböztethetjük meg. Ezeknek a típusoknak a meghatározói, hogy a fo-

gyasztó mennyire vonódik be ezekbe. A négy típus a szórakozás, a tanulás, az esztétika és 

az eszképizmus. A szerzők szerint a négy élménytípus egyvelege eredményezi az optimális 

fogyasztói élményt.55 A vállalat hosszan tartó versenyelőnyre úgy tehet szert, ha minél több 

egyedi és emlékezetes élményt alakít ki a fogyasztónak.56 A közös élményteremtésről be-

szélünk akkor, amikor a vállalat optimális élménykörnyezet kialakítására töreksz ik. Ebben 

a környezetben a fogyasztó nem vonódik bele az élményteremtésbe. A közös értékteremtés 

elméletében (amit angolul: value cocreation-nak hívunk), a szolgáltató és a vevő együtt 

alakítja ki közös értéket az élményen belül. Jelen esetben a vállalat feladata, hogy az egyént 

valamilyen úton-módon beillessze az érték meghatározásába és a közös élményterem-

tésbe.57 A közös élményteremtés mind a turisták, mind a desztinációs vállalatok számára 

értéknövekedéshez vezet.58 A kutatók a fogyasztói oldalt tekintve az értékteremtési elmé-

letekben arra keresték a választ, hogy a vevő milyen módon tud hozzáadott értéket adni a 

végső élményhez. A kutatásuk eredménye azt mutatta ki, hogy az egyén és a vállalat között 

kialakult közös viszony, részvétel és bevonódás pozitívabb fogyasztói érzésekhez vezet, 

(vendéglátó–vendég, vendég–vendég, vendég–család).59 

3.1.3 Az élményközpontú menedzsment elmélet 

Az élményközpontú menedzsmentszemlélet középpontjában az élmények állnak. Ez a meg-

közelítés nem kiegészítőként kezeli az élményt, hanem tartalomként, amelyet alakítani és 

fejleszteni kell. Az élményközpontú menedzsmentet alkalmazó vállalatok mindezt azért 

                                                      
52Caru – Cova, 2007  
53 Zátori, 2013 
54 Pine – Gilmore, 1998 
55 Pine – Gilmore, 1999 
56 Pine – Gilmore, 1998 
57 Prahalad – Ramaswamy, 2004 
58 Binkhorst – Dekker, 2009 
59 Prebersen – Foss, 2011 
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teszik, hogy a fogyasztóknál az utazás egyre inkább az élmények elsődleges meghatározó 

tényezője legyen. A vállalatok nemcsak a versenyképességének fenntartása érdekében al-

kalmazzák e szemléleti fajtát, hanem saját üzleti érdekeik miatt is. Ugyanis a fogyasztói 

élményt (illetve közös élményteremtés esetén a szolgáltatói élményt is) fontosnak, vagy 

akár a legfontosabbnak tartják.60 

4.Élménymarketingtől az élménygazdaságig 

A szakirodalomban és a gyakorlatban sokszor az élmény témaköréhez kapcsolják hozzá az 

eseménymarketing és az élménymarketing témakörét is.61 Az eseménymarketing és az él-

ménymarketing teljesen mást és mást jelent, bár a gyakorlatban nagyon sok esetben össze-

mossák, vagy éppen összekeverik a két fogalmat.62 Az élménymarketing alá sorolhatjuk be 

az eseménymarketing témakörét, ami jelen esetben azt jelenti, hogy a tradicionális marke-

ting irány helyett egy holisztikus típusú megközelítésre terelődik a hangsúly, ahol minden 

fajta élményt integrálni szükséges.63 

Az élménymarketinget a márka és az eseménymarketing holisztikus metszéspontjaként 

kell meghatározni.64 Ez a holisztikus megközelítés napjainkra nagyon fontos tényezővé vált 

oly tekintetben, hogy elősegítse a fogyasztót abban, hogy kézzelfogható és hosszan tartó 

élményben részesülhessen. Az élménymarketingnek pozitív hatása van minden kulcsfon-

tosságú márkatényezőre, beleértve a márkaismertséget, márka felidézést, valamint a vásár-

lási szándékot is.65 Sok esetben a megfelelő stratégiai alappillér az, amikor két vállalat kü-

lönbözik valamelyest egymástól. Ez a különbözőség adja meg a vállalatnak a verseny-

előnyt. A mai világban két vállalat nagyon könnyen tudja a tevékenységeket lemásolni, 

viszont ennek hátránya, hogy a lemásolt tevékenységek nagyon rövid ideig biztosítanak 

tartós versenyelőnyt. Egy biztosabb megoldás lehet, ha a márkákhoz kapcsolódó élmé-

nyekre építik a stratégiai elemeket és nem pedig a terméktulajdonságokra. Az élménymar-

keting kialakulásának talán egyik legalapvetőbb momentuma, hogy szükséges megismerni 

azt, hogy milyen lépéseket kell kialakítani ahhoz, hogy a fogyasztók az új márkával való 

első találkozást könnyebben vegyék.66 Az élménymarketingnek Bauer véleménye alapján 

négy fókusza van67: 

1. Fogyasztói élmény: ez a megközelítés a termékfunkciókra és azok előnyeire épül. Ez-

zel szemben viszont az élménymarketing a fogyasztói megtapasztalásra koncentrá l. A 

márkaélmény nem pusztán a termék használatára alapul, hanem a funkcionális értéke-

ken túl az érzelmek és a kötődés is szerepet kap egy termék vagy szolgáltatás megis-

merése kapcsán. 

2. A fogyasztás tágabb értelemben: amely esetben az élménymarketing nem szűkíti le 

szigorúan a termékek egyes kategóriáira (például samponra) a fogyasztást, hanem egy 

nagyobb felhasználói szituációt használ ennek megoldására. Ez azért előnyös a mar-

ketingben, mert meg tudja változtatni a marketingben való gondolkodást, egyfajta szé-

lesebb látókört ad, kiszélesíti a termékhez kapcsolódó kategóriákat, és új lehetősége-

ket nyit meg az új márkák számára. 

                                                      
60 Zátori, 2014 
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62 Schmitt 1999, Jaffe, 2005 
63 Schmitt, 1999 
64 SCHMITT 1999, Jaffe, 2005 
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3. A fogyasztók egyszerre racionális és érzelmi lények: bár a fogyasztók gyakran tuda-

tosan hozzák meg döntéseiket, de az élménymarketing figyelembe veszi, hogy a dön-

tésekben befolyásolják őket a vágyak és az érzelmek.  

4. Eklektikus módszerek és eszközök: a hagyományos marketingben használt kvantitatív 

módszerekkel szemben az élménymarketingen belül másfajta palettát javasol. Ebben 

az esetben ugyanúgy helyet kapnak a kvantitatív megközelítések, de helyük van más 

módszereknek is. Jelen esetben a lényeg a korlátok nélküli gondolkodás.  
 

Schmitt68 megteremtette a Customer Experience Management (CEM) fogalmát. Ez a fo-

galom a Customer Relationship Managementhez (CRM) hasonlóan a vállalat egészét te-

kinti gondolkodásmódként élmények esetében. PINE - GILMORE tovább gondolta az él-

ménymarketinghez kapcsolódó fogalmakat69, minek az lett az eredménye, hogy már egy 

idő után egyenesen „élménygazdaságról” (experience economy) beszélt. 

Napjainkban az élménygazdaság témakörének első jelentős alakja Alvin Toffler volt. 

Toffler után közel 30 évvel az élménygazdaság témakörével két további amerikai szerző is 

foglalkozott.70 Az élményeket úgy lehet meghatározni, mint az értékteremtés új lehetősé-

gét. Kutatók szerint ez egy új kínálati forma, amellyel mostanáig nem nagyon foglalkoztak, 

viszont állandóan jelen volt az élmény témakörén belül. Amikor egy fogyasztó valamilyen 

terméket vagy szolgáltatást vásárol, akkor ezáltal sok nem megfogható dolgot vesz, amit 

helyette végeznek el. Ezzel szemben, amikor az ember élményt vásárol, akkor arra pénzt 

szán azért, hogy sok értelmes eseményben vegyen részt. Ezeket az élményeket a vállalat 

úgy rendezi meg számára, mint egy színházi programot, amelybe fogyasztó is részt vesz 

valamilyen formában. 

Az élmény a vállalatok számára egy különbséget adó gazdasági előnyt jelenthet a ver-

senytársakhoz képest, amiért magasabb árat kérhet, ha jól alakul az élmény (lásd lojalitás). 

Pine-Gilmore tisztában voltak azzal a ténnyel, hogy az élmények nem lehetnek mindig új-

szerűek. Jelen esetben ez azt jelentheti, hogy az élményeket is utoléri előbb -utóbb a leér-

tékelődés veszélye. Ugyanazok az élmények többszöri átélése már sokkal kevesebb élve-

zetet ad az ember számára, az első alkalomhoz képest.71 Szakmailag ezt azt jelenti, hogy, 

elkezdődik az élmény értékének lassan történő elvesztése. Ez a turizmusban a következőt 

jelentheti: az emberek gyakrabban fogják mondani, hogy:„már voltam ott, már részt vettem 

abban a programban” stb.72 Az emberek sokszor nemcsak az újdonság tartalmat keresik az 

élményekben, hanem sok esetben önmagukat akarják átformálni, hogy mások legyenek. 

Példaként a harcművészeteket, fitneszközpontokat, a különféle képzéseket lehet említeni, 

ahol az emberek nem minden esetben a fizikai vagy a szellemi erőfeszítéseket keresik, 

hanem azt, hogy fizikailag, szellemileg többet adjon nekik az adott program. Amikor egy 

élmény kínálatának egyénre szabása megtörténik, akkor a vásárló azt kapja, amire vágyik . 

Ez más néven azt jelenti, hogy átalakítják az élményt.73  

Az értéknövelés szempontjából az átalakítás (transformation) az utolsó forma, amely 

esetben különbséget lehet tenni valamely módon élmény és élmény között. Manapság sok 
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ember keresi ezt a formát. Az „átalakítás” tehát segít megváltoztatni a vásárló életét. Ez 

egyéni fogyasztóra és cégre is vonatkozik. Az élménygazdaságról az európai kutatók nagy 

része teljesen más gondolatokkal rendelkezik, így teljesen más felfogást képvisel, amerikai 

kutatókhoz képest. Míg az az amerikaiak a profit biztosítását helyezik az előtérbe, addig 

az európaiak az élménygazdaságban az „értelmes élet” adta lehetőségekben látják a poten-

ciált. Ebből kifolyólag az ô élmény kategóriájukhoz nem az érzelem, hanem, a tudás és a 

tapasztalat a meghatározó tényezők. Vizsgált kategóriájuk az „értelmes élmény”, ezt bont-

ják ki részletesebben és használják elemzésük során.74 

Kutatások során az élmény vállalati felfogása helyett az egyéni szempontokat vizsgálták. 

Véleményük az, hogy élménygazdaságot és gyakorlatát az ember szociokulturális környe-

zete határozza meg. Az emlékezetes élményről szóló gondolatmenet az első elem ahhoz, 

hogy az élménygazdaság elkezdjen kialakulni. Ezt követi egy második lépcső, a szervezeti 

dinamika, amelyet jelen esetben együtt alkotásnak (co-creation) nevezünk. Ezt követi a 

harmadik lépcső, az önirányítás (self-direction). Kritika az élménygazdasági felfogással 

kapcsolatban az, hogy az elmélet kiindulópontja nem a vásárló vagy a fogyasztó, hanem a 

kínálat létrehozója. Az új generáció megjelenésével az élménygazdaság egyre erősebb 

lesz.75 

 

5.Konklúzió, összegzés 

A tanulmányból kiderül, hogy az élmény témaköre nagyon sokszínű. Azt gondolom, hogy 

sok esetben nem mindegy az, hogy a vállalat milyen formában vonja be az egyént az él-

mény kialakulásába. Véleményem, hogy a minél aktívabb bevonódás fokozója lehet az é l-

ménynek. Khan-Garg-Rahman76 véleménye alapján a vevői élmény és elégedettség jelentős 

hatással lehet a lojalitásra és a pozitív irányú szóbeszédre, ami azt jelenti, hogy a kellemes 

élmény biztosítása a vendéget a szállodában elégedetté teszi. A vevői elégedettség a szájról 

szájra történő reklámozást jelentheti, amely azt is eredményezi, hogy kialakulhat a vevő és 

a szervezet között a hűség révén egy erős pozitív irányú kapcsolat.  

Eközben fontos kiemelni, hogy az élményszemlélet a menedzsment több területén is al-

kalmazható pl. a termékfejlesztésben, a partneri hálózatépítésben vagy a napi szintű ope-

ratív folyamatokban. A jelen fogyasztói trendek tükrében az élménymenedzsmentnek el 

kell mozdulnia abba az irányba, ahol a szolgáltató megteremti a megfelelő körülményeket, 

és támogatást ad ahhoz a fogyasztónak, hogy saját maga ki tudja alakítani élményét. Mind-

ehhez a technológia fejlődése is egyre inkább szükséges. Ezeknek a tapasztalatoknak a 

megértése hasznos lehet a vezetők számára a stratégiák kidolgozásában és végrehajtásában, 

amelyek a fogyasztók magatartására leginkább pozitív hatással vannak.  
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