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Egy merõben új, izgalmas, áttekinthetõ és
felhasználóbarát internetes arculatú,
megjelenésû és korszerû technikai szín-
vonalú weblap váltotta le a Tamási szék-
helyû Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.
régi honlapját. Az augusztus eleje óta lá-
togatható, rendkívül költségérzékeny új
honlap üzembe helyezését hosszú hóna-
pok lelkes elõkészületei elõzték meg. Cé-
lunk az volt, hogy a ma már széles – és
nem csak szakmai – körben ismert és lá-
togatott www.gyulajzrt.hu teljesen új,
rendszerezett, felhasználóbarát és minde-
nekelõtt informatív honlappal várja az
oda ellátogató érdeklõdõket. A kielégítõ
és bõséges szakmaiság mellett igyekez-
tünk olyan tartalmat feltölteni az új hon-
lapra, ami csupán a vidéket kedvelõ,
vagy éppen vidéki szálláslehetõség után
nézõ látogató számára is tetszetõs, figye-
lemfelkeltõ és mindamellett érthetõ. A lát-
ványvilág megálmodásában alapötletünk
megvalósításához Prihoda Judit grafikus-
mûvésznõt hívtuk segítségül, akinek
munkáiban megjelennek erdõgazdasá-
gunk természeti kincsei, erdei és vadjai. A
honlap különbözõ, tematikus oldalain – a
látogató érdeklõdéséhez igazodva – jól
láthatóan helyeztük el a témának megfe-
lelõen változó, a mûvésznõ által egyedi-
leg, csak a gyulajzrt.hu számára készített
grafikáit. A honlap fejléce alatt található
elsõdleges menü célszerûen tagolva az
összes olyan témát érinti, amely a honlap
látogatói számára érdekes lehet. A fõ te-
vékenységek mellett (erdõgazdálkodás,
vadgazdálkodás) fontos szerepet kapott a
turizmus, a vendéglátás, a rendkívül nép-
szerû horgászat, sõt a haspártiaknak még
gasztronómiai rovattal is kedveskedünk.
Külön érdemes megemlíteni a kezdõlap
alatt folyamatosan, szinte napi szinten
frissülõ aktuális híreket, történéseket. Hí-
reink megválogatásánál a szakmai tartal-
mak és információk mellett törekszünk
olyan érdekes és új információkkal szol-
gálni, ami a Gyulaj Zrt.-vel és gazdálkodá-
sával kapcsolatos. A magyar nyelvû olda-
lak mellett természetesen igényre szabott,
azaz a külföldiek érdeklõdési körének
megfeleltetett teljes körû német és angol
nyelvû (még pontosítás alatt) oldalak vár-

ják külhoni internetes látogatóinkat. Va-
dászházainkat, szállásainkat külön gömb-
panoráma-fotókból elkészített, speciális
virtuális túrák során járhatják be a látoga-
tók. A már jól bevált szakmai és egyéb tar-
talmi elemek és a Gyulaj Zrt. hivatalos
honlapja mellett külön hangsúlyt fektet-
tünk és fektetünk a jövõben az egyéb in-
ternetes megjelenésekre is. Az állami er-
dõgazdaságok történetében elsõként, út-
törõ jelleggel elkészült a Gyulaj Zrt. és
egyben Tolna megye vadászati történel-
mét – hiteles forrásokból merítve – bemu-
tató Wikipedia oldal. A „wiki” oldalunkra
ellátogatók izgalmas, de tárgyilagos stí-
lusban megfogalmazva követhetik nyo-
mon Tolna megye és szûkebb értelem-
ben a Gyulaj Zrt. történelmének fõbb va-
dászati történéseit a bronzkortól egészen
napjainkig, részletesen bemutatva a ’70-
es évek legendás világrekord trófeáinak
pontos jellemzõit is. Az ilyen történelmi,
kuriózumnak szá-
mító összefoglaló a
gyulajzrt.hu-n is
megtalálható a
„Történelmünk” ol-
dalmenü alatt, szá-
mos ritka, archív fo-
tóval kiegészülve.
Szintén az erdõgaz-
daságok esetében
az elsõk között ké-
szítettük el saját vi-
deócsatornánkat a
Youtube videómeg-
osztó portálon. A
Gyulaj Hunting
Hungary nevû csa-
torna pár hét lefor-
gása alatt többezres
nézettséget ért el,
pedig videóanya-
gaink megvágásá-
nak idõigénye
miatt kezdetben
kevés videó volt
feltöltve. Követve
korunk közkedvelt
kapcsolattartó szo-
kásait, a hivatalos
weblapon kívül a

Társaság elérhetõ az internet legnépsze-
rûbb közösségi portáljain keresztül is. A
Facebook-on a vadászati, szakmai profi-
lunk szintén a Gyulaj Hunting Hungary
profilnévre rákeresve található meg, me-
lyen keresztül gazdag képanyag és You-
tube-ról linkelt videóanyag nézegethetõ,
„like”-olható. Az oldal nagy népszerûség-
nek örvend, hiszen a regisztrációt követõ
pár napon belül több százra emelkedett
magyar és nemzetközi ismerõseink köre,
mely folyamatosan bõvül. A Facebook
mellett már az iWiW-en is elérhetõek va-
gyunk a cég teljes nevével rákereshetõen.
Természetesen a fent említett portálok
mindegyike elérhetõ a gyulajzrt.hu- ról
is, ráklikkelve az adott portál népszerû lo-
góira, bannereire. 

Virtuálisan is nagy szeretettel várunk
minden látogatót, érdeklõdõt, szörfözõt,
like-olót és kommentelõt a fent említett
„e-” megjelenési formánk bármelyikén.
Csatlakozzon Ön is a Gyulaj Zrt. Facebook
vagy iWiW ismerõseihez, vagy iratkoz-
zon fel a Gyulaj Hunting Hungary You-
tube csatornára, hogy mindig a legfris-
sebb és legnaprakészebb eseményekrõl
és történésekrõl értesüljön!

Gyulaj Erdészeti és 
Vadászati Zrt.

Átalakult a www.gyulajzrt.hu!

ERDŐBEN OTTHON VAGYUNK!

 

Az „Ipoly Erdő Zrt. komplex ökoturisztikai fejlesztése” projektnek köszönhetően 
Nógrád megye több pontján felejthetetlen erdei élmények várnak mindenkire!
Az ökoturisztikai projekt keretében az alábbi projekt 
helyszíneken a következő fejlesztések valósulnak meg: 
Balassagyarmat-Nyírjes: A Füvészkert vadasparkkal, játszótérrel, tanösvénnyel bővül.
Diósjenő: Erdei Szabadidőpark épül.
Hollókő-Rimóc: Élményösvény létesül.
Szendehely – Katalinpuszta: Kirándulóközpont és Erdei Iskola létesül 
a Katalinpusztai tanösvények (Gyadai tanösvény, Madártani ösvény, 
Legyél Te is kis erdész - ovis élményösvény) helyszínén, amelyek
“Az év ököturisztikai létesítménye 2010.” cím birtokosai.
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