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1_CÉLOK

Sikertermék
Tourism Learning Area

Vízió—misszió	  
Eredmény-‐orientáció
Turisztikai	  pozícionálás

Társadalmi-‐politikai	  attraktivitás

turisztikai társadalmi
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Vízió—Misszió	  

Élhető	  és	  befogadó	  városmag
Turizmus:	  városrész-‐rehabilitáció

‘Spice of	  Europe’	  vendégek
Igényes	  turisták

Igényes	  szolgáltatók
Elégedett	  és	  büszke	  lakók

aktív	  tér customer	  care



Eredmények

Adóbevételek
Nappali	  alkotóműhelyek

Kellemes	  élettér
Magyar	  szórakoztató	  negyed-‐

menedzsment	  modell
Fenntarthatóság

alkotás bevonás



Fenntarthatóság

Reflexív	  tervezés
Enyhébb	  lakossági	  terhelés
Lokálisan	  kezelt	  problémák
Éjjel:	  szórakozónegyed

Nappal:	  kulturális	  lehetőség
Hosszú	  távú	  márkapillér

stratégia akcióterv



2_KERET

Terület
Probléma-‐azonosítás

Komplex	  intézkedési	  terv
Pillérek:	  

piac,	  hírnév,	  közösség
Megvalósítható	  projekt

kontextus koncepció
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Terület

Mintaterület
Önálló	  egység	  0,8	  km2

500	  üzlet,	  10	  000	  munkahely
Lakó	  – vállalkozó	  – turista

Kiemelt	  turisztikai	  attraktivitás
Adóbevétel:	  7 milliárd	  Ft/év

érték közösség



Probléma	  azonosítás

Zaj	  – csendháborítás	  
Tömegturizmus	  – bűnözés	  	  

Környezetminőség	   -‐ zöldterület
Ingatlanok	  és	  utcák	  – szemét	  

Parkolás	  és	  közlekedés
Lakossági	  protest

környezet-‐
minőség

látogató-‐
menedzsment

közterület
üzemeltetés

köz-‐
biztonság



3_FORDÍTÓPONT

Szabályozás
Márkázás

Értékközösség
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐

Menedzsment

kontextus koncepció
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Márkázás

Márkázás
Kommunikációs	  felületek

Íratlan	  szabályok
Elfogadott	  kategóriák

Negatív	  képzetek	  konverziója
Működő	  közszolgáltatások

márka jelentés



Értékközösség

Kreatív	  kultúrahelyek
Zsidó	  emlékpontok

Egyedi	  karakterű	  környezet
Laza	  – látványos	  terelés
Fogyasztóbarát tematika

Magasabb	  árszint

dizájn örökség



Menedzsment

Tartalom	  lentről
Keretrendszer	   fentről

Adminisztratív	  alapon	  túlmutató
Legitim	  közösségi	  tervezés
Hatáskörök	  – feladatok	  

Önálló	  márka

projekt látogató



4_ÚJRAALKOTÁS	  

Felértékelés
Szereplők	  

Következő	  lépések
Összegzés

bevonás harmonizáció	  
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Felértékelés

Kreatív	  kltúra,	  dizájn	  
Műhelyek,	  élményterek,	   üzletek

Zöld	  tájépítés
Közlekedés	  szervezés

Területi	   finom-‐lehatárolás
Turisztikai	  információ

nappal	   éjjel



5_ESZKÖZÖK

Mit	  akarunk?

keretrendszer koordináció
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Mit	  akarunk?

Támogatást	  és	  megbízást
Bizalmat	  és	  felhatalmazást
Kísérleti részvételi	  tervezési	  

folyamat	  érintettekkel
Máshol	  is	  alkalmazható	  
módszertan	  kidolgozása

megbízás megoldás



Szereplők

MTÜ
Budapest	  Főváros

TUTSZ
Érintett	  kerületek

Érdekeltek
Érdekképviseletek

boosterek szabályozók



Összegzés

Tourism Learning Area
Proaktív	  megközelítés

Legitim	  közösségi	  tervezés
Felértékelt	   városnegyed

Értékközösség:	  klasszikus	  +	  trendi
‘Spice of	  Europe’	  szegmens

pozitív	  jövőkép élhető	  városrész



Következő	  lépések

TUTSZ


