A MICE szegmens várható fejlıdése 2008–2012 között
Jelen írás a 2007 áprilisában megrendezett frankfurti IMEX kiállításon résztvevı mintegy
3600 fınyi, összesen 60 országból érkezett hosted buyerek egy csoportjának körében készített
felmérés legfontosabb eredményeit ismerteti és vizsgálja.
A tanulmány a MICE szegmens következı 5 évének várható fejlıdési tendenciáit vizsgálja,
választ adva arra, hogy milyen tényezık fogják a legnagyobb hatást gyakorolni a piac
alakulására, és ezen tényezık milyen felkészülési feladatokat jelentenek a piac szereplıi
számára.
A felmérésbıl készült tanulmány a következı fontos megállapításokra jutott:



Az üzleti turizmus gyorsuló növekedése várható, ami a globalizáció és a gazdasági
fejlıdés eredménye. A fı veszélyeket egy célország számára a terrorizmus, a rossz
egészségügyi körülmények, a szélsıséges idıjárás és a kiszámíthatatlan árfolyam
jelenthetik.



A piac szempontjából új, feltörekvı országok (úgy, mint Közép- és Kelet-Európa
nemzetei, a balti államok, vagy Ázsia, Afrika és Latin-Amerika egyes országai) fontos
keresletgenerálók lehetnek, de célországként is egyre nagyobb szerephez jutnak.



Növekszik a szokatlan helyszínek iránti kereslet, de ide nem csak az egzotikus, távoli
országok tartoznak, hanem az ismert helyek kevésbé ismert régiói, városai is. Továbbá
profitálhat a piac növekedésébıl minden olyan helyszín, mely a szokásos
programkínálatból kitörve egyedi, újszerő élményeket, programokat biztosít a
rendezvényen résztvevık és kísérıik számára.



A rendezvények költségvetésére a jövıben várhatóan jobban ügyelnek a döntéshozók,
fokozottan elıtérbe kerül az események költséghatékonysága, a befektetés
megtérülése; a luxus helyszínek, az extravagancia szerepe elıreláthatólag csökkenı
tendenciát mutat majd.



Egyre gyakrabban hallani a „meetcentive” kifejezést, amely a konferenciák és
motivációs célú utak keresztezését takarja. Ezen rendezvények száma várhatóan
gyorsabban fog nıni, mint a tisztán jutalmazást szolgáló utak, elsısorban az
adószabályok változása és a szigorodó politikai és társadalmi vizsgálódás miatt.



Ahogy már fent is megemlítjük, 2012 nagy nyertesei a Közel-Kelet államai lehetnek,
továbbá egyes afrikai országok, India és Kína, Latin-Amerika és a kevésbé ismert
ázsiai országok. Európán belül a hangsúly azon új EU-tagállamokra kerül, melyek
közvetlen, diszkont járatokkal is elérhetık.



Az egyre hangsúlyosabb költségcsökkentı intézkedéseknek megfelelıen elsısorban
a rövid távú utazásokat részesítik elınyben a szervezık, különösen azokat, amelyek
diszkont járatokkal megoldhatók.



A klímaváltozás és a hatalmas méreteket öltı szegénység a jövıben nagy hatással
lehet a desztináció-választásra. Ezek szerint elsısorban a környezetvédelemre és a
fenntartható fejlıdésre fokozottan ügyelı régiók kerülnek elıtérbe, továbbá az olyan
jellegő programok, incentive-ek, melyek jótékonysági célokat szolgálnak.



Az új nemzedék (Generation Y) vezetıinek, döntéshozóinak figyelmét sok
desztináció úgy próbálja elnyerni, hogy fiatalos, „cool” szolgáltatásokat vonultat fel.



A szövetségi találkozók, kongresszusok szervezıinek mind fontosabb a kiadások
minimalizálása, ezért az általános jellegő összejövetelek helyett a valóban fontos
témák köré hoznak létre rendezvényt, és többnyire elkerülik az üdülıhelyeket, továbbá
a pre- és post-túrákat, ezzel is inkább a szakmaiságra helyezve a hangsúlyt. További
fontos szempont, hogy közvetlen járatokkal kiszolgált helyet keresnek, hogy az
irodától távol töltött idıt csökkenthessék.



A vasút szerepe fontosabb lesz, mint eddig; részben a légi közlekedésben
tapasztalható kellemetlenségek (járatok törlése, késése), másodsorban a ’zöld’
szempontok miatt, és nem mellékesen a vonatok növekvı átlagsebessége és
komfortszintjének emelkedése miatt.



Mintegy válaszként a globalizációra, az emberbarát, vendégszeretı és a helyi kultúrát
tekintve autentikus helyszínek, körülmények kiemelten fontossá válnak a
személytelen, egyforma standard-ek, szolgáltatások sokaságával szemben.



A delegátusok étkeztetése kiemelten fontos tényezıvé válik: a szervezık fokozottan
figyelnek majd a menük összeállításánál, hogy a manapság oly jelentıs egészséges
étrendet a rendezvény ideje alatt is élvezhesse a résztvevı.



Tekintettel a multikulturalizmus térhódítására, jelentıs versenyelınyt élvezhetnek a
jövıben a kulturális különbségeket szem elıtt tartó szervezık, szolgáltatók (pl. az
étkezési, vallási szokások tiszteletben tartása különösen fontossá válik).



A politikai döntések okozta bonyodalmak a MICE szektorban várhatóan nem
csökkennek; ezek közé tartoznak a különféle – a turistát és a szervezıt érintı – adók és
egyéb díjak, a versenyt szabályozó törvények és elıírások, engedélyezések, valamint a
vízummal kapcsolatos döntések.



A piac alakulása kedvez az olyan globális ügynökségeknek, amelyek a
rendezvényeket a legapróbb részletekig egy kézben tartva, kiemelkedı minıséggel
tudják megszervezni azokat. A szakemberek meglátása szerint ezek a vállalkozások
képesek a költséghatékony szervezésre, hátterüknek köszönhetıen felkészültek a

legváratlanabb helyzetekre is, és nagy volumenő megrendeléseiknek köszönhetıen az
árakat is képesek kontrollálni.


A résztvevıi aktivitás növelése érdekében egyre nagyobb szükség lesz a
kikapcsolódást segítı, stressz-csökkentı programokra. Ezek közé tartoznak a
relaxációs gyakorlatok, az életvitel szemináriumok, az alvásjavító tanácsadások stb.
További következmény, hogy ennek a tendenciának köszönhetıen teret nyerhetnek a
kitőnı gyógyfürdıvel rendelkezı helyszínek a MICE piacon is.



Végül, de nem utolsósorban várhatóan globális együttmőködés alakul ki annak
érdekében, hogy az emberek személyesen találkozzanak, és megszőnjék az
elektronikus kapcsolatokból fakadó személytelenség, szőklátókörőség.
***
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