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A projekt tartalmának bemutatása:
Zalaegerszeg turisztikai vonzerejének növelése a "Smart City" eszközrendszerével c. projekt célja, hogy
a jövő intelligens technológiai megoldásaira és Zalaegerszeg kulturális értékeire alapozva új vonzerőt
hozzon létre, valamint rendszerben kezelje a város meglévő (pl. Göcseji Falumúzeum, TVtorony,
AquaCity, Termálfürdő, belváros), illetve fejlesztés alatt álló (pl. Gébárti tó, Alsóerdei Sport és
Rekreációs Központ, Zöld Zalapart, Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont) turisztikai
kínálatát. A projekt további célja Zalaegerszeg turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói
hiányosságainak felszámolása, a turisták számára is hasznos és érdekes intelligens eszközök, valamint
okos alkalmazások telepítésével az un. kitüntetett jellegpontokon.
A vendégek információs igényeit és elégedettségét meghatározó infrastrukturális, szolgáltatási elemek
fejlesztése hozzájárul a meglévő turisztikai attrakciók korábbinál hatékonyabb hasznosításához, ezáltal
növelve az érdemi gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási hatást. A tervezett beavatkozások a közterületi
információ építészet alapelveire épülnek, vagyis a köztéri térelemek, utcabútorok funkcionális szerepet
is betöltenek, interaktív módon szolgáltatnak információt (pl: információs tornyok, okos térbútorok, wifi
hotspotok).
Zalaegerszeg turisztikai attrakcióinak jobb megismertetése, az érdeklődés fenntartása, valamint a
turisták tartózkodási idejének növelése érdekében a projekt teljes mértékben az interpretáció
alapelveire építve kerül kialakításra, így intelligens technológiák segítségével próbálja vonzóbbá tenni
a város turisztikai kínálatát. Az intelligens eszközök és alkalmazások a turisták élményalapú
tájékozódását, információszerzését segítik. A fejlesztés kifejezetten hozzájárul a turizmus
infrastrukturális és szolgáltatási hiányosságainak csökkentéséhez.
A projekt keretében egyrészt tárgyi eszközök (érintőképernyős interaktív infótornyok, okos térbútorok,
okos játszóelem és free wifi routerek) beszerzésére és letelepítésére kerül sor a belvárosban
közterületein, másrészt az egész város területére kiterjedő immateriális javak (Marketing és Média
Centrum - MMC, Portál egységes tartalominterface megoldással, e-City Mobil App és Tematikus
Túraútvonal Applikáció - TTA, Intelligens Zalaegerszeg Kártya (eCARD) turisztikai kedvezmény- és
ösztönző rendszer) kialakítása és fejlesztése valósul meg.
A fejlesztés során létrejövő funkciók, turisztikai szolgáltatások innovatív módon az elérhető
technológiai megoldások figyelembevételével kerültek kialakításra. Továbbá egyediségen alapuló,
versenyképes innovatív turisztikai tematika, applikáció és arculat kerül kidolgozásra. Az eszközök
javítják a kihasználatlan turisztikai kínálat hozzáférhetőségét, hozzájárulnak a turizmus területi
adottságaiban rejlő endogén potenciál kibontakoztatásához, valamint növelik a külföldi és belföldi
turisták településen eltöltött idejét, ösztönzik költésüket. Az okos eszközöket bárki térítésmentesen
veheti igénybe.
Zalaegerszeget a szórakoztató interaktív élmények városává szeretnénk alakítani. Ezt a célt szolgálja,
hogy a belvárost high-tech eszközökkel, interaktív ledes kijelzőkkel, wifi lefedettséggel és egyéb kreatív
megoldásokkal tegyük érdekesebbé és izgalmasabbá. Azt szeretnénk elérni, hogy Zalaegerszeget
ezeknek az új eszközöknek és attrakcióknak a segítségével a jövő városaként azonosítsák, vagyis ez
legyen a város új imázsa.

