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TÉRSÉGEK INTEGRÁLT TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁS 

FEJLESZTÉSE

A KERÉKPÁROS TURIZMUS FEJLESZTÉSE A TOKAJ, FELSŐ-TISZA ÉS 

NYÍRSÉG KIEMELT TURISZTIKAI FEJLESZTÉSI TÉRSÉGBEN



A portál célja

A tekerjitthon.hu portál létrehozásával eleget tettünk pályázati követelményeknek, és a 
lehetőséget kihasználva túlmentünk a célon: egy általános hazai kerékpáros turisztikai 
weboldalt hoztunk létre.

Célunk, hogy az oldalon minden kerékpáros turisztikai régió kínálatai legyenek 
megtalálhatók, és az ide látogatók teljes élménykínálat közül válogathassanak. 

Úgy gondoljuk, hogy az ország legátfogóbb, leglátogatottabb kerékpáros oldala lehetünk, 
fontos megjelenést biztosítva ezzel a turisztikai szereplőknek, gazdasági szereplőknek és 
természetesen a célcsoportnak: minden kerékpárosnak.



Országos áttekintő, régiókra osztott 
útvonaltár. Leírással, nehézségi 
besorolással, megjelenített POI-kal  és 
letölthető .gpx-el

Útvonaltár

Tekerjitthon.hu

Hírek, bejelentések, közérdekű 
közlemények

Aktualitások

A térségekben megjelenített 
útvonalakra helyi szolgáltatók által 
kínált kerékpáros túra ajánlatok

Csomagajánlatok

Az országos kerékpárosbarát szolgáltatói 
hálózat (Bikefriendly) szerződött partnerei 
kiemelt POI-ként és külön oldalként 
jelennek meg. 

Bikefriendly szolgáltatók



Útvonaltár

A Zemplén Felső-Tisza és Sopron-Fertő régiók útvonalaival fogunk indulni,
amelyet követően az egész országra kiterjesztjük az útvonaltárat.
Bejárt, felmért útvonalak és azok leírásai jelennek meg.
A portálon található összes útvonal letölthető .gpx formátumban.



Aktualitások

A weboldal hírek része ahol megjeleníthetők, kiemelhetők hírek, bejelentések. 
A MAKETUSZ külön erőforrást allokál a weboldal kezelésére.
A hírek, cikkek közösségi médiás megosztása fontos forrása az új látogatóknak.



Csomagajánlatok

Ellenőrzött szolgáltatók csomagajánlatai (kerékpáros túra ajánlatai) jelennek 
meg egy modern, szűrőkkel rendelkező aloldalon. 
Olyan túrázók akik nem szeretnének önállóan nekivágni a távnak, vagy turisztikai 
vezetésre vágynak, itt találják meg a legkedvezőbb termékeket.



Bikefriendly szolgáltatók

A szolgáltatói hálózatba szerződtetett partnerek elsődleges megjelenítési 

helye. 

A Bikefriendly helyeket saját, jól felismerhető logóval jelenítjük meg a 

térképen és az aloldalakon. 

Elsődleges, hogy ők is és a vendégek is tudják, hogy ez egy minőségi 

megkülönböztetés.



Ha bármi felmerül 
bennetek kérlek jelezzétek 
bátran, vagy keressetek 
minket, szívesen 
válaszolunk!

KÉRDÉSEK



MAGYAR KERÉKPÁROS TURISZTIKAI SZÖVETSÉG

MAGYAR KERÉKPÁROS TURISZTIKAI SZÖVETSÉG

Köszönöm a figyelmet!


