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Swot analízis

Swot analízis
Erősségek
Strengths

Gyengeségek
Weaknesses

 A természeti környezet, a növény
és állatvilág sokszínűsége
 borvizek gazdagsága,
 élő hagyományok,
 népszokások, falunapok
 szakmák mesterei,
 műemlékek, kúriák sokasága
 Sok helyi ötlet
 Elkötelezett lokálpatrióták,
magyarországi partnerek

 infrastruktúra,
 megközelíthetőség
 Monokultúrás mezőgazdasági
termelés (pityóka), marketing,
integráció hiánya
 Elmaradott ipari termelési
struktúra, technikai elavultság,
eszközök hiánya
 Alacsony jövedelem termelő
képesség
 Tőkehiány-finanszírozási
problémák

Swot analízis
Erősségek
Strengths

Gyengeségek
Weaknesses

 Elhatározások és azok gyakorlatba
ültetése:
 Tudatos, központilag koordinált

 Információk hiánya, nem
megfelelő formában történő
rendelkezésre állása
 Szinergiák nem megfelelő
kihasználása
 épített környezet pusztulása,
 Jellegtelen, vagy tájidegen
épületek






felkészülés
Közös reklám marketing elhatározása,
Szervezeti keretek újragondolása
Erőforrások összpontosítása
Új pénzügyi finanszírozási modellek és
lehetőségek keresése

Swot analízis
Erősségek
Strengths

Gyengeségek
Weaknesses
 Apró falvak- gyenge lakosság
megtartó képességgel,
elöregedés
 A lakosság egyrészénél
képességi és készségbeli
hiányok, kulturális
elmaradottság
 Szakemberek hiánya
 Szemléletmód, mindent
jobban tudunk?!
 Válaszok az új kihívásokra
 helyi ellentétek

Swot analízis
Lehetőségek
Opportunities

Veszélyek
Threats

 Gyors piaci növekedés
 Borvizek, turisztika és
vízforgalmazás (helyi piac,
nemzetközi piac, brand építéssel)

 Negatív kép Romániáról
 turisztikai trendek változása,
 hasonló területek versenye, új
versenytársak megjelenése.
 Több régió versenyez a
befektetőkért
 Az infratruktúra fejlesztés
elmarad, vagy lassú lesz
 Emberi erőforrások további
apadása, értékes szakképzett
munkaerő külföldre távozása

 Specifikus adottságok
 Natur termékek,bio gazdálkodás,
bekapcsolódás a SLOW FOOD
mozgalomba

Swot analízis
Lehetőségek
Opportunities

Veszélyek
 Threats

 Komplex vidékfejlesztés, speciális
mezőgazdasági termékek
(energianövények, gyógynövények
 Innováció: gazdaság és oktatás
együttműködése
 Projekt generáló szervezetek
fejlesztése, külső partnerek
bevonása
 Új módszerek tudatos
meghonosítás
 Szövetségkötés a megvalósításra

 Nem sikerül az épített
környezet rehabilitációja

Swot analízis
Lehetőségek
Opportunities

Veszélyek
Threats

 Közösségi házak, internet pontok
 ismeretanyag átvétel
 csatlakozási lehetőség bevált
értékesítési csatornákhoz
 Építési és EU projekt tervek
átvételének lehetősége
 katalógusok,leltárak készítése az
adottságokról
– borvizek-befeketetők által
igényelt adatokkal
– tájjellegű ételek, italok
(receptgyűjtemény)
– Kikre vagyunk büszkék?
– népszokások, időpontok

 A lakosság érdektelensége
 Vezető erők széthúzása,
kizárólagosságra törekvése
 Nem megfelelő szemlélet
leküzdése, sikerülhet?

Prioritások és
Intézkedések

Meglévő projekt ötletek összegyűjtés, mielőbb finanszírozható projketek generálása
• Helyi
• Befektetői ötletek
• Saját ötletek
• Egyéb

A stratégia
gyakorlatba
ültetése

•
•
•
•
•

konkrét
projektötletek
generálása

Intézkedés csomag- Megye szintjén
A gyengeségből erősség építése
A veszélyek elhárítása, lehetőségek generálása
Metodika elfogadása az eredményesség folyamatos nyomon követésére
A megye ismertségének növelése, bekapcsolása a turisztikai vérkeringésbe
INTERNET -Ki a PROMENÁDRA! / Reklám, marketing tevékenység erősítése- HÁLÓZAT építés

• Desztináció menedzsment szervezet kialakítása (köz, magán), MIKI léterhozásához felmérések
készítése
• Döntések gyors meghozatala
• Az operatív program kialakításához a LELTÁRAK elkészítése
• Operatív program kialakítása, cselekvési terv- forrás hozzárendeléssel

