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Spiegler Patrícia

A turisztikai imázs és a területi identitás
jelentősége a térségi marketingben

Bevezetés

A régiók között kialakult verseny a turizmus szempontjából is figyelmet érdemel. A globalizált gazdasági 
körülmények között a térségek egymással konkurálnak, hogy minél több turistát vonzzanak, valamint a 
turizmus sokoldalú gazdasági és társadalmi hatásait élvezhessék. Az egyre többfelé ágazó és egyre erősödő 
versenyben azok a térségek állják meg a helyüket, amelyek innovatívak, azaz mind a szervezeti felépítést, 
mind az irányításhoz és a további fejlesztéshez szükséges eszközöket tekintve lépést tartanak a kor kö-
vetelményeivel. A versenyben nem csak az objektív tényezőknek van nagy szerepe, hanem egyre nagyobb 
hangsúlyt kapnak az ún. puha tényezők, amelyek közé tartozik többek között a térség turisztikai imázsa és 
a helyiek területi identitása. Az ezeket is figyelembe vevő, átfogóan értelmezett térségi marketing, amely 
számos a terület fejlesztéséért felelős személy és szervezet együttműködését feltételezi, egyfajta megol-
dást jelent a jó versenypozíció kialakítására. Ez különösen fontos az átalakuló és fejlődő térségekben. 

A turisztikai imázs és a területi identitás konstrukcióknak tekinthetőek, hiszen egy térségről és annak 
turizmusáról tudatosan hoznak létre képeket a különböző aktorok – a társadalmi, gazdasági és politikai 
szereplők. A helybeliek területi identitása és a térség imázsa nemcsak célja, hanem egyben kiindulópontja 
is a térségi marketingnek. Jelen tanulmány a turisztikai imázs és a területi identitás jelentőségét vizsgál-
ja a térségi marketingtevékenységben, valamint a térségi turisztikai imázs kialakításának, vizsgálatának 
és formálásának lehetőségeit mutatja be egy német régió (Felső-Bajorország/Oberbayern), valamint egy 
magyar régió (Dél-dunántúli régió) és egy kistérségi szintű szerveződés (Villány-Siklósi Borút) példáin ke-
resztül.

A térségi marketing átfogó értelmezése

Rauh az átfogóan értelmezett térségi marketinget cselekvésorientált kiindulópontnak tekinti a fejlesztés 
szereplői számára (1. ábra) (Rauh, J. 1998). Értelmezése szerint a regionális marketing a régió fejlesz-
tésének kooperatív formája azzal a céllal, hogy a régiót és teljesítményeit felértékelje a polgárai, a 
gazdaság és a kívülállók szemében azáltal, hogy elősegíti a kommunikációt mindazok között, akik a régió 

életét meghatározzák és formálják. To-
vábbá konkrét projekteket dolgoznak ki 
közösen a régió belső és külső imázsának 
ismeretére alapozva, és arra építkezve, 
a partnerségi alapon kidolgozott vezérfo-
nalak és a konfliktusok offenzív, konszen-
zusorientált megoldásai nyomán (Rauh, J. 
1998).

Rauh modellje szerint a regioná-
lis marketinget a régió fejlesztésének 
aktorai irányítják meghatározott szándé-1. ábra. Regionális marketing. Forrás: Rauh, J. 1998.
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kok mentén (Rauh, J. 1998). A régió profiljának kialakításában nagy szerepe van a belső és a külső imázsnak, 
valamint a fejlesztésben résztvevők regionális identitásának. A területi identitás és imázs ismeretére fel-
épített marketingtevékenység hat a térbeli viszonyokra. A folyamatos kontrollálásnak megfelelően állan-
dóan változnak a szándékok és a tervek. Ez adja a fejlesztés és a marketingtevékenység térbeli és időbeli 
dinamikáját. A regionális marketing az aktorok kooperatív munkájának tekinthető.

A turisztikai desztinációmenedzsment 

Bieger a desztinációmenedzsment szempontjából a következőképpen definiálja a desztináció fogalmát: 
egy földrajzi téregység, amelyet a turista utazása céljának választ. Ez a hely tartalmazza a tartózkodáshoz 
elengedhetetlen turisztikai szolgáltatásokat (szállás, ellátás, szórakozás), és ezzel a turizmus legfonto-
sabb terméke, versenyegysége, amelyet mint stratégiai üzletegységet kell vezetni (BiegeR, T. 2005). Egy 
desztinációnak, hogy a turisztikai piacon egységként léphessen fel, egységes identitás- és imázskonstrukciót 
kell kialakítania. Az egységes kép kialakításában szerepet játszanak a területi viszonyok is. Ezek nagy 
hangsúlyt kapnak a desztináció lehatárolásában, profiljának kialakításában és szimbólumainak megterem-
tésében. A területi lehatárolás egyik problémája, hogy általában a valós térbeli folyamatok által létrejött 
turisztikai terek, valamint az igazgatási és finanszírozási funkciók szükségessége miatt kialakított téregy-
ségek nem fedik egymást. 

A desztinációk versenyképességének megőrzése és növelése érdekében egy újszerű turisztikai tervezé-
si gyakorlat és marketing szemlélet terjedt el, a turizmus desztináció menedzsment (TDM). A TDM célja, 
hogy egy adott földrajzi térség látogatókat vonzzon, és számukra ottani tartózkodásuk során tökéletes 
utazási élményt nyújtson. Tevékenységi köre ezért sokoldalú, feladatai kiterjednek többek között a tér-
ségi marketingre, az információnyújtásra, a tervezésre, a projektmenedzsmentre, a minőségbiztosítás-
ra, a befektetők vonzására a térségbe, a turizmus szereplőivel való együttműködésre, a szakmai érdek-
képviseletre, valamint az oktatásra és a képzésre (FekeTe M. 2006). Ez a felfogásmód már megtalálható 
az Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiában (NTS) is, amely három (helyi, regionális és nemzeti) szintű 
desztinációmenedzsment szervezet kiépítését javasolja. A tervezett rendszer lényege az alulról építkezés, 
a helyi kezdeményezések megvalósulásának támogatása, a helyi vállalkozások bevonása a döntéshozatalba 
és a fejlesztésekhez szükséges források biztosítása. A menedzsment feladatok kijelölése és a szükséges 
források megteremtése igényli a turisztikai régiók lehatárolását (NTS 2005).

A desztinációkat a menedzsment szempontjából egységként kell kezelni, azonban a legtöbb heterogén 
struktúrájú. Különösen a nagyobb kiterjedésű desztinációk foglalnak magukban számos szervezetet és 
szolgáltatót. Ezért a menedzsmentnek számos problémával kell szembenéznie, többek között az érdek-
képviseletek különböző céljainak egyeztetésével, a létrejött szövetségek és a valós turisztikai teljesít-
mények kettősségének összehangolásával, a megnövekvő szervezeti és személyi struktúra kialakításával, 
a szervezetek hierarchiájának kérdésével, a kis- és a nagyvállalkozások együttes kezelésével, a politikai 
és az adminisztratív szintek befolyásával, vagy az állami turizmuspolitikához való igazodás nehézségeivel 
(STeingRuBe, W. 2004). 

A turisztikai imázs és a területi identitás összefüggése a marketing szempontjából

A turisztikai imázs a fizikai-materiális világról alkotott képként fogható fel: elképzelések, elvárások, gon-
dolatok és benyomások összessége, amely éppúgy tartalmaz kognitív tudáselemeket, mint érzelmi értéke-
léseket. Habár ez az egyén szintjén is vizsgálható, általában kollektíven észlelt jelenségként értelmezik. 
Továbbá dinamikusnak, térben és időben egyaránt változónak, folyamataiban sokrétű elemekből összetett-
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nek és bonyolult szerkezetűnek írják le (GallaRza, M. g. 
– gil, i. S. – CaldeRon, g. h. 2002; Sulyok J. 2006). 

A turizmus kontextusában több az adott terület-
ről alkotott, egymás mellett élő és folyamatosan vál-
tozó képpel (imázzsal) kell számolnunk. A turisztikai 
imázsteremtés két jelentősebb diskurzuskategóriája az 
önkép és a külső kép, azaz a helyi társadalom és a külső 
szemlélők, a turisták a területről alkotott, észlelt képe. 
Ezek egymással dinamikus, kölcsönös kapcsolatban áll-
nak. Az imázst kommunikáció állítja elő és terjeszti. Az 
irányított, marketingcélokat követő imázskommunikáció 
hozza létre az ún. „hivatalos turisztikai imázst”, amelyet 
a terület (turisztikai desztináció) turizmusának fejlesz-
téséért, marketingjéért felelős aktorok irányítanak. Te-
vékenységüket ebben az értelemben érdemes egy kívülre (a turisták vonzását célzó), valamint egy belülre 
irányuló (a lakosság turizmustudatosságát formáló) imázskommunikációra bontani. A turisztikai reklám 
célzott imázsa többé-kevésbé egyértelmű elemekre épít, a területre vonatkozó klisékből építkezik – sok-
szor alapul a természeti, táji tényezőkön vagy fogyasztási javakon, mint például a regionális konyha sajá-
tosságain. A területen élők és a területre érkező vendégek a mindennapokban szubjektívebb és sokrétűbb 
gondolati képet alkotnak az adott desztinációról. Az aktorok által életre hívott hivatalos turisztikai imázs 
az intézményesültség magas fokával jellemezhető, és hatással van arra, hogy hogyan észlelik, élik meg 
és értékelik a desztinációt az ott élők és az oda látogató vendégek (2. ábra). A területi identitás fogalma 
itt a helyi lakosság területi, turisztikai önképét foglalja magában. Egy turisztikai desztinációban a helyi 
lakosság turizmus-tudata (tudatossága) a kollektív önértelmezés egy fontos eleme, ezáltal a helyi öntudat 
kialakulásának mozgatója.

Példák a turisztikai imázs és a területi identitás térségi marketingben betöltött sze-
repének szemléltetésére 

Felső-Bajorország (Oberbayern) 

Bajorországban 2000-ben szervezeti reformot hajtottak végre a turizmus területén, amikor életre hívták 
a marketingtevékenységgel foglalkozó „Bayern Tourismus GmbH“ társaságot. Ez összefogta a bajorországi 
turizmusért felelős főbb szereplőket, és a „Bayern” fedőmárka bevezetésével létrehozott egy egységes 
marketing irányvonalat (www.bayern.by). A stratégiai marketing eredményességét mutatja, hogy 2007-ben 
a „Bayern” turisztikai márka „superbrand” kitüntetést kapott a független londoni Superbrands szervezet-
től. Bayern négy régióból áll: Franken, Ostbayern, Allgäu és Oberbayern. Felső-Bajorország (Oberbayern) 
Németország első számú turisztikai desztinációja. A regionális turisztikai szervezet (München-Oberbayern 
Tourismusverband) a turisztikai célterületek jelentősebb összefogásának színtere, és felelős a regionális 
imázs kialakításáért. Vezető pozíciójának megtartásához folyamatosan új projektekkel és fejlesztésekkel 
kell előállnia. Az innovációk különösen fontosak a minőségi turizmus, valamint a marketing és a menedzs-
ment területén. 

Felső-Bajorország turisztikai imázselemzését 2003-ban végeztek el (zWeRenz, k. – SeiTz, e. – BaRTha, i. 
2007). Az elemzés megállapította, hogy Felső-Bajoroszág imázsa a szomszédos konkurens desztinációkkal 
(pl. Allgäu, Salzburg) szemben kevésbé kifejező és határozott. Felső-Bajoroszág imázsa nagyrészt pozitív-
nak nevezhető, mivel olyan tulajdonságokkal ruházták fel a megkérdezettek, mint természetes, sportos, 
kellemes, szimpatikus és barátságos (3. ábra). Az ábra azonban utal az árviszonyok problémáira is (zWeRenz, 

2. ábra. A turisztikai imázs és a területi identitás 
kapcsolata.
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k. – SeiTz, e. – BaRTha, i. 2007). A régió imázsát egyrészt a természethez és a tájhoz (hegyek, tavak, havasi 
házak, tehenek, hegymászás, téli sportok), másrészt a bajor népszokásokhoz kötődő asszociációk (bajor 
ételek, sör és dialektus) határozzák meg. Ezek egész Bayern imázsának főbb elemei is egyben – amiből 
Felső-Bajoroszág régiója profitál. A turisztikai imázs a bajor identitáson alapul (imázstermékek, viselet, 
tradíciók, stb.). Ezért is fontos a turizmus és a turisztikai imázs elfogadottsága a lakosság körében. Az 
imázselemzéssel nyert eredmények a desztinációmenedzsment alapját képezik. Az elemzés többek között 
olyan javaslatokkal is él, mint a régió ismertségének növelése és az identitás erősítése. 

A Dél-dunántúli idegenforgalmi régió

A Dél-dunántúli idegenforgalmi régiót 1998-ban hozták létre. Turisztikai szempontból a Balaton önálló 
régiót képez, ezért a Dél-dunántúli idegenforgalmi régiónak nem részei Somogy megye Balaton-parti és 
háttérterületei. A vizsgált turisztikai régió a vendégforgalmi jellemzők (pl. vendégérkezések és vendégéj-
szakák száma) alapján marginális helyzetben van a magyar turisztikai piacon (4. ábra). A lemaradás okai 
között említendő, hogy a régióban hiányoznak a nagyobb volumenű turisztikai beruházások és a minőségi 
szálláshelyek, valamint a jelentős vonzású kínálatok (mint pl. fürdők) vesztettek szerepükből, miközben a 
speciális turisztikai termékek (borutak, fesztiválok stb.) még nem hoznak nagy mértékű vendégforgalom 
növekedést, továbbá hátrányos a régió közlekedésföldrajzi helyzete (auBeRT a. – SzaBó g. 2007). 

A régió azonban fel tud mutatni sikeres desztinációkat, amelyek koncentrálják a vendégforgalmat, és 
hatnak a régió imázsára. Ezek közé tartozik Pécs és a Villány-Siklósi Borút. Ez utóbbi 2007-ben a „Partner-
ség a turizmusfejlesztésben” című pályázatával a Magyar Turizmus Zrt. „Magyarország legjobban fejlődő 
vidéki desztinációja” versenyén külön díjazásban részesült. A régió turisztikai imázsának kialakításáért és 
kommunikációjáért felelős szervezet a Magyar Turizmus Zrt. hatáskörébe tartozó Dél-Dunántúli Regioná-
lis Marketing Igazgatóság. Az elmúlt években a „Magyar Mediterrán” jelzővel népszerűsítették a régiót, 
amely egyszerre utalt a déli fekvésre, a klímára és az itt élők mentalitására. 2006 óta ez átalakult. A ré-

3. ábra. Felső-Bajorország (Oberbayern) szemantikai megkülönböztetése.  
Forrás: ZweRenZ, K. – SeitZ, e. – BaRtha, i 2007

http://www.itthon.hu/images/mtrt/tartalom/eden/villany.pdf
http://www.itthon.hu/images/mtrt/tartalom/eden/villany.pdf
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giót egyrészt mint „A bor és a gasztronómiai régióját” hirdetik, másrészt pedig a Pécs „Európa Kulturális 
Fővárosa 2010” projekt határozza meg a Dél-Dunántúl imázsát – melynek kulturális vonatkozását erősíti a 
pécsi UNESCO világörökségi helyszín is (MagyaR TuRizMuS zRT. 2007). Ez a váltás a régiós imázs képződésének 
bizonytalanságára és változékonyságára utal.
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4. ábra. A vendégéjszakák regionális eloszlása Magyarországon 2007-ben.  
Forrás: KSH.

Egy 2007-es Pécsett elvégzett kérdőíves felmérés szerint (lakossági (n=100) és vendégkört érintő (n=39) 
kérdőívezés, Pécs, 2007. aug.-szept., SpiegleR p.) mind a lakosság, mind az ide érkező turisták nagy része 
(70%) egyetért azzal, hogy a Dél-Dunántúlra illik „A bor és a gasztronómia régiója” elnevezés. A Dél-Dunán-
túlt ábrázoló képek közül a legtöbben a Pécs városát és a villánykövesdi pincesort ábrázoló képeket tartot-
ták a régiót legjobban jellemzőknek, ami arra utal, hogy a régiós imázst Pécs és a borvidékek befolyásolják 
a legnagyobb mértékben. A helyi lakosok szerint a régiót a borvidékek (66%), a Pécs „Európa Kulturális 
Fővárosa 2010“ projekt (49%) és a gyógyfürdők (39%) szimbolizálják a legjobban. Mindez azt mutatja, hogy 
„A bor és a gasztronómia régiója“ hivatalos turisztikai imázs alátámasztja és formálja is egyben a régió-
ról alkotott elképzeléseket. Azonban nagy különbség mutatkozott a régióról alkotott gondolati kép és a 
mindennapi gyakorlat között. Egyrészt a régió bor és gasztronómia kínálata nem tartozik a Pécsre érkező 
turisták fő motiváló tényezői közé, másrészt a helyiek is csak nagyon ritkán élnek ezekkel a lehetőségekkel 
a szabadidejükben. A felmérés rámutatott a régió turizmusfejlesztésének egyik problémájára is, miszerint 
a helyi lakosok nem bíznak kellőképpen a régió turizmusának fejlődésében. A megkérdezettek nagy része 
(45%) ugyanis egyetértett azzal a kijelentéssel, hogy a Dél-Dunántúl turizmusfejlesztésének gátja lehet, 
hogy nincsenek meg a fejlesztés gazdasági alapjai. A válaszadók 23%-a szerint a fejlesztést inkább külső 
szakértőkre kell bízni, és mindössze 32%-uk érezte úgy, hogy a gazdasági háttér nehézségei ellenére is 
megvannak a régióban azok a társadalmi alapok, amelyekre a fejlesztést építeni lehet, illetve a fejlesztést 
a régiót belülről ismerőknek kell véghezvinniük.
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A Villány-Siklósi Borút

A Villány-Siklósi Borutat 1994-ben hívták életre Magyarország első borútjaként. A borút térségben a bor- és 
a falusi turizmus pozitívan hatott a helyi gazdaságra, és megerősítette a térségi identitástudatot is. A borút 
imázsában a bor és a falusi turizmus összekötődik, hiszen a falusi turizmus a magyar vidék sajátosságaira, 
a természet közelségére, a megőrzött hagyományokra és a családiasságra alapozódik, amely ebben 
a térségben adott és a borkultúrával (hagyományaival és építészeti emlékeivel) összefonódik. A térség 
imázsának meghatározó elemei a borvidék tájképe, a minőségi bor, a borászat, az ehhez kapcsolódó 
építészeti és más hagyományok (SpiegleR p. 2006). 

A Villány-Siklósi Borút Egyesület egy célirányos 
együttműködés, amely a kistérségi szintű turisztikai 
összefogás és desztináció menedzsment egyik példája 
is lehet. Az egyesület célja a borút kialakításán 
túl a lakosság életminőségének javítása, a helyi 
együttműködés és identitástudat erősítése, valamint 
a környezeti, építészeti és kulturális örökség 
értékeinek védelme, tevékenységi köre pedig kiterjed 
a fejlesztési programra, promócióra, a közösségi 
élet szervezésére és az anyagi források biztosítására 
(SaRkadi e. – SzaBó g. – uRBán a. 2000). Az egyesület 
összefogja és koordinálja a térség kommunális, 
infrastrukturális, gazdaság- és vállalkozásélénkítő, 

5. ábra. A Villány-Siklósi Borút fejlesztéséért és mar-
ketingjéért felelős főbb szereplők kapcsolatrendsze-
re.
természet- és környezetvédő programjait. Ezzel a szervezőerővel jelentős hatást gyakorol a térség 
társadalmi-gazdasági folyamataira, tevékenységi köre túlmutat a turisztikai célokon. Működése széles 
társadalmi együttműködésen alapul, hiszen tagjai közé tartoznak önkormányzatok, intézmények, civil 
szervezetek, gazdasági szereplők és természetes személyek is. Az egyesület biztosítja a fejlesztésért felelős 
személyek és szervezetek közötti kommunikációt (5. ábra), koordinálja a kapcsolódó pénzügyi forrásokat, 
és ajánlásokat fogalmaz meg a fejlesztési prioritások meghatározásához (BeCkeR l. é. n.).

A turisztikai szolgáltatók munkát biztosítanak a helyi lakosságnak, valamint további vállalkozások lét-
rejöttét ösztönzik. A legtöbb vállalkozás helyi családok kezében van. A turizmus fejlesztésének feltétele 
az önkormányzatok aktív szerepe, hiszen azok felelnek többek között a települések környezetéért, az 
építészeti örökség védelméért, az utcák, a terek rendben tartásáért, és a helyi fejlesztési tervek kidolgo-
zásáért. Az egyesület lobbytevékenysége ennek megvalósulásában jelentős. A civil szféra szerepe fontos a 
hagyományok megőrzésében és a kommunikáció biztosításában. A három szféra egymással kölcsönhatásban 
áll. Az egyesület ösztönözte a vállalkozásokat, és megtanította a helyieket azok sikeres működtetésére, így 
ma már a vállalkozók is aktív szerepet játszanak, önállósodtak, átlátják a feladataikat, és képesek tovább 
menedzselni a pincészetüket és a borút rendszerét. A borút működését alapvetően befolyásolja a borúti 
közösségben való gondolkodás és a szakmai hitelesség, a minőség. Az egyesület településenként tanfolya-
mokat szervezett, hogy az érintett szereplők egymással találkozzanak, és egymástól tanuljanak. A villányi 
bor jó minőségének megőrzése, fejlesztése nagy részben a vállalkozók együttműködésének gyümölcse, 
akik összefogtak a minőség védelme érdekében. 2005 óta él az általuk a borvidék teljes területére kidol-
gozott, és miniszteri rendeletben kihirdetett villányi védett eredetű borok rendszere. 

A Villány-Siklósi Borút turisztikai marketingjének fontos célkitűzése a térségbe érkező turisták számá-
nak növelése és a tartózkodási idő meghosszabbítása. Ezt többek között a kínálat színesítésével és egy ven-
dégszerető barátságos térségi imázs kialakításával kívánja elérni. Az egyesület menedzsment feladatai két 
részre oszthatóak. Egyrészt vannak külső feladatok, amelyek a külvilág felé való kommunikációban valósul-
nak meg, másrészt létezik egy belső tevékenységi kör, amely funkciója a közösségépítés. A két feladatkör 
természetesen nem választható el mereven egymástól. A külső marketing körébe tartozik a prospektusok 
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kiadása, a weboldal kezelése, a médiában való szereplések, részvétel szakmai kiállításokon és vásárokon. 
Emellett az egyesület projektmenedzsmenttel (projektek kidolgozása, pályázatfigyelés és -írás), adatok 
gyűjtésével és szolgáltatásával, illetve információnyújtással is foglalkozik. A belső marketing legfontosabb 
feladata, hogy biztosítsa a kommunikációt a szereplők között. Az információáramlás a vállalkozók és a 
települések között igen fontos a hatékony működés kialakításában. Lényeges az önkormányzatok fejlesz-
téseinek összehangolása is – mint például a kerékpárutak fejlesztése, a közterületek állapota, a falukép 
védelme, amely azonban főként a körjegyzőségek hatókörei miatt kialakult kommunikációs szakadék miatt 
nehezen megoldható (SpiegleR p. 2006).

0 10 20 30 40

Bisse

Csarnóta

Harkány

Siklós-Máriagyűd

Nagytótfalu

Kisharsány

Nagyharsány

Túrony

Villány

Villánykövesd

Palkonya

Vokány

Borúti szolgáltatók száma

A Villány-Siklósi Borút innovatív termékként 
jelent meg a magyar turisztikai piacon, és elöl-
járóként példát mutatott a sorban megalakuló 
borutaknak. Az innovativitását megőrizve a bo-
rút jövőjének fő kérdése, hogy hogyan tartható 
fenn ez a térségi turisztikai termék. A desztináció 
menedzsment szempontjából a szervezeti kere-
teket tekintve az a probléma merül fel, hogy az 
egyesületnek mint civil szervezetnek a lehető-
ségei korlátozottak a pályázati önerők biztosí-
tásában és a desztináció marketing eszközeinek 
létrehozásában. Továbbá a borútnak meg kell 
küzdenie a belső problémáival is, hiszen erős a 
területi koncentráció (Villányban koncentrálódik 
a vendégforgalom, lásd 6. ábra). Mindeközben a 
térbeli keretek egyre jobban kiterjednek: a bo-
rút él a régióban való gondolkodással (Pannon 
Borrégió Egyesület) és európai kitekintéssel is 
(VinTour INTERREG IIIC projektben olaszországi 
és a spanyolországi bortermelő régiókkal való 
együttműködés).

6. ábra. A Villány-Siklósi Borút minősített szolgáltatóinak 
településenkénti megoszlása 2008-ban. 
Forrás: www.borut.hu

Összegzés

A turisztikai régiók versenyében egyre nagyobb szerephez jutó puha tényezők, mint a turisztikai imázs vagy 
a helybeliek turizmus-tudatossága, jelentősen befolyásolják a turisztikai marketing- és menedzsmenttevé-
kenység irányait és sikerességét. Az átfogóan értelmezett térségi marketingtevékenység az aktorok koope-
ratív munkáját és a térség egységes piaci megjelenését feltételezi. Mint azt a Villány-Siklósi Borút esete 
mutatta, a turisztikai irányultságú projektek segíthetik a kistérségi szintű együttműködés megteremtését, 
a szereplők összefogását, a területi identitás felélesztését és az egységes, pozitív imázs kialakítását. Na-
gyobb területi egységek, régiók esetében az egységes marketing irányvonal kialakításakor, valamint a regi-
onális szintű összefogás megteremtésekor számos nehézséggel kell szembenézni – amelyek leküzdésére a 
turisztikai imázselemzés is útmutatást adhat.
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