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GINOP 7.1.2.-15-00007  - „Aktív turisztikai hálózatfejlesztés” 

Vitorlázz Itthon – az élmény szabadsága kedvezménykártya 

Bemutatás 

 

Általános bemutatás 

A Vitorlázz Itthon – A Felfedezés Élménye kedvezmény-kártyarendszernek, melynek keretében több 

száz kulturális, gasztronómiai, vagy éppen a vitorlázással foglalkozó szolgáltató (charter cég, 

hajóépítő mester, vitorlás iskola), illetve szálláshely jelenik meg, mint kártyaelfogadó partner a 

Vitorlázz Itthon turisztikai portál biztosít felületet. Ezek a szolgáltatók partnerként lehetőséget 

kapnak arra, hogy programjaikról, akcióikról a portál hírt adjon, eseményeikről video/audio helyszíni 

vagy telefonos interjúk keretében beszámoljon.  Ezen felül a partnerek megjelennek az eddigi 

legteljesebb balatoni szolgáltatói listában címmel, saját leírással, nyitva tartással, és egyéb általuk 

fontosnak tartott információval. A rendszer célja segíteni a helyi kis és közepes vállalkozásokat, 

valamint a látogatóknak kedvezményt biztosítani a helyi szolgáltatások igénybevételekor. 

A kártyarendszerhez való szolgáltatói csatlakozás 

A szolgáltatói hálózat tagjai az együttműködés keretében a kártya birtokosainak nyújtanak különböző 

mértékű, az üzemeltető Magyar Vitorlás Akadémia által javasolt, de általuk meghatározott 

kedvezményeket. (a kedvezmény mértéke lehet százalékban kifejezett, vagy időszakos, esetleg egy 

adott időszakra szóló). A szolgáltató partnerek a mellékelt  „VITORLAZZITTHON.HU KÁRTYA 

ELFOGADÓHELYI SZERZŐDÉS” megkötésével csatlakoznak a rendszerbe.   Az együttműködés 

keretében  hozzáférést kapnak a kártyarendszert üzemeltető online felülethez, amelyen az adatok 

esetleges módosításán túl megtekinthetik a folyamatosan frissülő statisztikákat.   A 

kedvezménykártyák mindegyikén egyedi QR kód található, mely a felhasználóhoz rendelt. A rendszer 

eleme egy QR kód leolvasó Android valamint iOS rendszereken futó applikáció, melyet az üzemeltető 

Magyar Vitorlás Akadémia díjmentesen bocsát a szolgáltató partner rendelkezésére. 

 



A kártyarendszerhez való felhasználói csatlakozás 

A Vitorlázz Itthon – A Felfedezés élménye aktív turisztikai portál látogatói a honlapon működő 

webshopon keresztül bruttó 4000 forintért vásárolhatják meg a kedvezménykártyát, amihez virtuális 

kártyát kapnak, amely a Vitorlázz Itthon applikációban is megjelenik, így okostelefon segítségével is 

érvényesíthető.  A másik lehetőség, hogy a Magyar Vitorlás Szövetség pártolói tagjává válhatnak évi 

8000 forint összegű támogatás befizetésével. Ezáltal jogosultak a plasztik kedvezménykártya 

kiváltására. Ezeken felül a Magyar Vitorlás Szövetség versenyengedélyével rendelkező sportolói 

(számuk a 2018-as esztendőben 4100 feletti), a 2020. évtől, a „Vitorlázz Itthon – A Felfedezés 

Élménye kedvezménykártyával azonos funkciójú, csak fényképpel és személyes adatokkal ellátott 

plasztikot kapnak.  

A kártyarendszer előnyei felhasználóknak 

- különböző kategóriájú szálláshelyek kedvezményes igénybevétele 

- éttermi / vendéglátó szolgáltatók kedvezményeinek igénybevétele 

- helyi attrakciók, nevezetességek, aktív kikapcsolódást biztosító szolgáltatások kedvezményes 

látogatása 

- vitorlás hajók kedvezményes bérlése 

- vitorlázáshoz szükséges felszerelésekre nyújtott üzleti kedvezmény igénybevétele 

- kedvezményes kikötőhasználat / csatolt szolgáltatások 

- kedvezményes nyári vitorlás táborok 

- kedvezményes felnőtt / gyermek vitorlásoktatás 

- személyre szabott QR- kódrendszer 

A kártyarendszer előnyei szolgáltatóknak 

- a vállalkozás díjmentes bekapcsolása a Vitorlázz Itthon – A felfedezés élménye szolgáltatói 

hálózatába 

- a vállalkozás díjmentes megjelenítése a Vitorlázz Itthon – A felfedezés élménye turisztikai 

portálon működő interaktív térképen, szolgáltatói listában, valamint a Vitorláz Itthon 

applikációban 

- a vállalkozás által meghatározott mértékű és fajtájú kedvezmények alkalmazhatósága 

- a vállalkozás által nyújtott szolgáltatás díjmentes bemutatása, népszerűsítése a Vitorlázz 

Itthon – A felfedezés élménye turisztikai portálon, valamint a hozzá kapcsolt Social Media 

(Facebook, YouTube, Instagram) felületeken 



- a vállalkozással kapcsolatos hírek, események, rendezvények díjmentes megjelenítése 

interjúk, riportok, szöveges tartalmak formájában a Vitorlázz Itthon – A felfedezés élménye 

turisztikai portálon, valamint a hozzá kapcsolt Social Media (Facebook, YouTube, Intagram) 

felületeken 

- a vállalkozásnak egyedi belépési kód a kártyarendszert kezelő online felületre – ezáltal 

folyamatos monitorozási lehetőség a statisztikák mutatóival 

- a vállalkozás részére díjmentesen biztosított QR-kód leolvasó applikáció 

- díjmentes megjelenési lehetőség a Vitorlázz Itthon – A felfedezés élménye turisztikai portál 

eseményein, rendezvényein  

- fizetőképes, gasztronómiára, kultúrára nyitott,  igényes felhasználói kör 

Turisztikai kártyakép: 

 

Versenyengedélyes / vitorlás szakmai / sajtó kártyakép 

 


