
TURISZTIKAI,
GASZTRONÓMIA,

BORGASZTRONÓMIAI KÉPZÉSEK
Szeretettel várjuk Önöket gyakorlat orientált ingyenes
képzéseinkre az Interreg V-A Ausztria-Magyarország

Együttműködési Program keretében megvalósuló Weinidylle
ATHU49 projekt keretében.



Képzéseink elsősorban boros gazdáknak, turisztikai szolgáltatóknak, a programba
bekapcsolódni kívánó pince tulajdonosoknak szólnak, de várunk minden olyan
érdeklődőt, akik akár még csak tervezik, hogy valamilyen formában bekapcsolódnak a
turisztika világába.
 
A képzések ingyenesek, de a résztvevők létszáma korlátozott, ezért kérjük, hogy
mielőbb jelentkezzenek. A részvétellel kapcsolatosan visszaigazolást küldünk. 
 
A képzési modulok 20 illetve 30 tanórát foglalnak magukba. A modulra vonatkozó
összes alkalmon részt kell vennie a jelentkezőknek. A modul elvégzésével tanúsítványt
szereznek a résztvevők. (A képzés elvégzéséhez képzési szerződés kerül megkötésre
a képző intézmény és a résztvevő között.)
 
A képzési alkalmakra szombatonként kerül sor 2020 tavaszán és őszén. (A pontos
időbeosztás a résztvevők megoszlásától is függ.) 
 
Az első időpont: Kommunikáció – március 7.
 
A Borgasztronómiai ismeretek modul alkalmait március folyamán 3 napon tartjuk meg. 
A képzések ideje alatt a résztvevők számára ellátást biztosítunk. A képzések helye:
Oszkó.
 
Elsősorban boros gazdáknak ajánlott képzési moduljaink:

Kommunikáció – 30 óra
Borgasztronómiai ismeretek – 20 óra
Marketing – 30 óra

 
Elsősorban turisztikai szervezőknek, szolgáltatóknak ajánlott moduljaink:

Ételek kínálása, készítése – 20 óra
A Weinidylle projektrégió turisztikai kínálata – 30 óra
Rendezvényszervezés – 30 óra

TURISZTIKAI, GASZTRONÓMIAI,
BORGASZTRONÓMIAI KÉPZÉSEK



Kommunikáció
a hatékony kommunikáció eszközei
kapcsolatteremtés a vendégekkel
saját termékeink prezentációja
a lámpaláz leküzdése
a hallgatóság figyelmének felkeltése, fenntartása
a hallgatóság motiválásának, aktivizálásának módszerei       
kommunikáció értékesítési szituációban

Borgasztronómiai ismeretek
hazai bortermelés természeti, gazdasági, piaci sajátosságai
hegyháti szőlészeti és borászati kultúra, borvidékre jellemző
borok tulajdonságai
termőhely, a szőlőművelés, és borkészítés összefüggései
bor kóstolása és kóstoltatása, tartalmi és formai, kommunikációs
elemei 
borok gasztronómiai felhasználása 
szükséges eszközök megismerése

Marketing
online marketingkommunikációs eszközök
közösségi média megfelelő használata: Facebook,
Instagram, YouTube
marketing célra jó használható fényképek készítése
okostelefonnal
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helyi kolbászok, sonkák, sajtok kínálása
tálak elkészítése, a tálakon a kínált húsok, sajtok,
zöldségek elhelyezése, a tálak díszítése
a helyi szokásokhoz, hagyományokhoz kapcsolódó
kemencés, bográcsos ételek készítése, kínálása

Ételek kínálása, készítése

A Weinidylle projektrégió
turisztikai kínálata

falusi turizmus, kulturális turizmus, ökoturizmus, aktív
turizmus, egészségturizmus, gasztroturizmus fajtái
jó példák bemutatása
kulturális rendezvények, fesztiválok, egyedi helyek a
térségben
kerékpáros és gyalogos túravezetés

Rendezvényszervezés
rendezvény tervezése: feladatok meghatározása,
végrehajtásuk időbeli tervezése, a feladatokhoz
erőforrás hozzárendelése, költségvetés készítése 
rendezvény előkészítése
rendezvény lebonyolítása
rendezvény utómunkálatai
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JELENTKEZÉSI LAP1 

 

Képzésben résztvevő neve:  

Születési neve:  

Születési helye és ideje:  

Anyja neve:  

Lakóhelye:  

Levelezési cím:  

Telefonszám és e- mail címe: 
 

 

TAJ száma:  

Állampolgársága  

 

 

Az alábbi képzési modulokon kívánok részt venni: 

 

Elsősorban boros gazdáknak ajánlott  Elsősorban turisztikai szervezőknek, 

képzési moduljaink: szolgáltatóknak ajánlott moduljaink: 

 

 Kommunikáció (30 óra)  Ételek kínálása, készítése (20 óra) 

 Borgasztronómiai ismeretek (20 óra)   A projektrégió turisztikai kínálata (30 óra) 

 Marketing (30 óra)  Rendezvényszervezés (30 óra) 

 

 

 

A képzéseket az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program keretében 

megvalósuló Weinidylle ATHU49 projekt finanszírozza. A képzéseken jelenléti ív és 

fotódokumentáció készül. 

 

Kelt: ……………………………………….., 2020. …………………. …… 

 

Aláírás:  ……………………………………………………. 

                                                           
1 A megadott adatok a képzési szerződés megkötéséhez szükségesek. Azokat a képzés befejezéséig tároljuk.  


