
Márkaépítés esettanulmány 

Kolping Hotel  
Spa & Family Resort 



MÁRKA-ARCULAT
KOMMUNIKÁCIÓ



2014-ben a Kolping Hotel Spa & Family Resort – Arculattervező tendert írt ki. 
“18 éves családbarát szálloda keresi azt az arculattervező céget, 
aki ért a gyerekek nyelvén és a felnőtteknek is el tudja mondani az arculati eszközök 
széles tárházával, hogy itt bizony egy különleges hotel lett nagykorú.” 
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1. Helyzetelemzés



Van egy logó                    

van egy vadonatúj wellness- és egészségközpont  

és van egy viziló Bobóországban. 
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© Kolping Hotel****Spa & Family Resort. All Rights Reserved.



Van továbbá 3 célcsoport, több országból, több kultúrából 
1.	családok (kicsi gyerekkel és nagyokkal, egy babával, vagy 5 gyerekkel, esetleg velük  

utazó nagymamával, szomszéddal, unokatesóval) 
2.	gyógy- és wellness vendégek (lustálkodós, relaxálós vagy kifejezetten gyógyulási céllal  

érkezős kategóriában jellemzően Németországból. Ráérős felnőttek, vagy rohanósabb 
anyukák/apukák, akik 2 játék között szeretnének feltöltődni 

3.	konferencia utazók (akik komoly munka után komolytalanul eresztik ki a gőzt, esetleg a  
családot is magukkal hozzák és a végén mindenki jól jár) 

!

És van 365 nap az évben, amikor naponta 450 ágy vendégre vár, olyanra: 
– aki nap közben pont úgy pihen, ahogy szeretne 
– aki éjszaka szépet akar álmodni 
– aki majd messzire viszi a szálloda jóhírét és alig várja, hogy visszatérjen 

Az üzenet 3 pillérre épül: 
1.	Pihenés: elszakadás a napi kötelezettségektől, önmagunkra figyelés  
2.	Kaland: új élmények megtapasztalása, alkotó, hasznos élmény, folyamatos fejlődés  
3.	Összetartozás: együtt töltött idő, közös élmények a családon belül, és a szállodában  

egy időben pihenő generációk találkozása 
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–	 Hisznek abban, hogy a jó család pótolhatatlan érték a jó élethez.   
–	 Vendégeikkel partneri viszony kialakítása révén, odafordulással, törődéssel, figyelemmel   

bánnak. 
–	 Nem szállodalánc, egyedi megoldásokat valósítanak meg és önállóan járják az útjukat,   

sok esetben úttörőként.  
(A Familotel “szállodalánc” egyetlen magyar tagjaként büszkék arra, hogy nemzetközi 
mércével is ellenőrzik rendszeresen mindazt, amit a családoknak nyújtanak.) 

–	 Nagy hangsúlyt fektetnek a környezet és a természet védelmére, az értékek   
megóvására és a pazarló energiafogyasztás megszüntetésére. 
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ÉS:



A tender meghirdetését követően kértünk egy “bejárási lehetőséget” a Kolping Hotelben, 
ami egyébként Alsópáhokon, nem messze Hévíztől található egy 10 hektáros területen. 
Már az első benyomásunk az volt, hogy ez nem egy szokványos négycsillagos szálloda, 
hanem valami egészen más. Például nem egy épület, hanem több, eltérő épületegység 
alkotta a területet, amelyek egymással föld alatti folyosókkal is összekötésben voltak, hogy 
szakadó esőben, gyerekkocsival se kelljen bőrig ázni, ha át akarunk menni egy másik 
részébe a komplexumnak. De ez csak egy dolog a sok más között, ami különlegessé tette 
a helyet.  
Az ottani marketing vezetővel több órát beszélgettünk és szépen kezdett körvonalazódni 
számunkra a ténylegesen előttünk álló feladat. Nyilván ekkor még nem tudtuk, hogy mi 
fogjuk megnyerni a megbízást, azt főleg nem, hogy ezt egy több éves intenzív 
együttműködés fogja követni. 
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–	 Van egy logo, amihez ragaszkodnak. Szükségük lenne mellé színekre, formákra,   
hangulatra. Minderre úgy, hogy békésen megférjen mellette egy vadonatúj wellness 
központ különleges cseresznyevirága és a bohókás víziló is. 

–	 A célcsoportuk egy része folyamatosan megújul, őket meg kell találni (pl. első   
gyerekesek, új külföldi piacok). 

–	 Szeretnék megtalálni az "arcukat", amivel vendégeik felé fordulhatnak, amit megért kicsi   
és nagy, belföldi és távoli vidékről érkező utazó is. 

–	 Különleges építészeti nyelven "beszél" a 10 hektáron elterülő szálloda. Az összekötő   
"tolmácsot" keresik, hogy az arculat és az építészet összhangba hozásával 
nyomatékosabb legyen az üzenet. 

–	 Olyan egységes arculati elemekre van szükségük, hogy egy pillantás alatt, messziről   
látsszon: a játékos külső komoly belsőt takar. 
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2. Kiindulópont



A feladatok tételes felsorolása: 

I. logo megjelenítésére javaslatok, kiegészítő színek, hangulati elemek, javaslat offline és 
online arculati hangsúlyokra, színek és formák egysége, a szállodai és Hanami logo 
együttes és különálló megjelenítése 
II. szállodai információs anyagok tervezése (általános szállodai prospektus és árlista, 
Hanami Beauty & Spa prospektus, kezelések leírása és árai, konferencia prospektus) 
III. Offline anyagok sablonjai (image és direkt hirdetések, méret mutációkban, szórólap 
forma kialakítása, plakát sablon, stb.) 
IV. Social média anyagai (fejlécek, hátterek, feliratok, stb.) 
V. Ügyviteli nyomtatványok tervezése (levélpapír, boríték, névjegykártya, ajánlati sablon, 
visszaigazolás sablon, bónok, üdvözlőlapok, stb.) 
VI. 1 kávézó és 3 étterem anyagainak megtervezése (étlapok, itallapok, tányéralátétek, 
ajánlók, kiírások, táblák stb.) 
VII. Reklámajándékok (termékcsaládok kialakítása, webshop termékek, stb.) 
VIII. Munkaruhák tervezése 
IX. Egyebek: járműdekoráció, kiállítási installáció, rendezvény kellékek tervezése: pop-up 
installáció, pulpitus, teremfestés, stb. 
X. A megtervezett anyagokból arculati kézikönyv összeállítása 
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Már az arculat-tervezés során elkezdtük stratégiai szinten kezelni a márkát, de teljes 
terjedelmében a kommunikációs feladatok kapcsán építettük fel. 
(Megjegyzés: 2015-ben a Kolping 20 éves jubileumára készülve nagyszabású 
kommunikációs aktivitásra került sor, amely már a kialakítot arculatra épült) 
Egy alapos és átfogó elemzést készítettünk a Kolping Hotel piaci környezetéről, a 
versenytársakról, a média használatról, a célkitűzésekről és víziókról. 
Felépítettük a Kolpingot, mint: szolgáltatás, mint küldetés, mint életérzés, mint üzenet – 
megfogalmaztuk a márkaesszenciáját: “A családi pihenés és megújulás szakértője”. 
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3. Stratégia



Egyértelműen látszott, hogy évről évre nő a családbarát szolgáltatásokat nyújtó 
üdülőhelyek, wellness hotelek száma. Egyre nő az igény is, hiszen a gyerekekkel nehéz 
hosszabb távra utazni, illetve a fő nyaralás mellett évente többször is egyre inkább utaznak 
a családok. A kisgyerekes családok leterheltek, a munka mellett fontos, hogy meglegyen a 
lehetőség a feltöltődésre is, ezért veszik igénybe a professzionális kikapcsolódást nyújtó 
családbarát hoteleket.  
A wellness hotelek egyre magasabb szintű családbarát szolgáltatásokat nyújtanak, egyre 
több a szállodán belüli kalandpark, ...stb. 
A hotelek többsége azonban nem elsősorban a családokhoz szól, hanem egy szélesebb 
nyaralóközönséghez, ugyanakkor a szolgáltatások között szinte mindenhol van család-
gyerek-baba-barát szolgáltatás, részleg, program, élményfürdő...stb.  
A különbség a méretekben és a szolgáltatások számában, minőségében van. Egyre több 
helyen alkalmaznak animátorokat is, akár több órára is tehermentesítve a szülőket.  
A családbarát szolgáltatások többnyire ingyenesek.  
A Kolping Hotelben viszont felvállaltan a családoké a főszerep, itt minden a családokról-
családoknak szól. Élmény a gyerekeknek, élmény a szülőknek. Minden évszakban 
biztosítja a felhőtlen szórakozást, kikapcsolódást. “Családi ház” jellegű szállás, családi 
programok, családos szállóvendégek. Természetközeli, zöld – a sokemeletes 
szállodakomplexumokkal szemben meghitt, barátságos, otthonos hangulatot áraszt.  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Stratégiánkban a Kolping “élményígéret” alatt azt az élményt/értéket fogalmaztuk 
meg a vendég szemszögéből, amelyet a Kolping hitelesen ígérni és 
professzionálisan nyújtani képes.  
Ez az élményigéret a Kolping pozícionálásában egy olyan “holisztikus” családi szemlélet, 
amelyben a többgenerációs családtagok közösen és egyénileg is megtalálják testi/leki 
felfrissilésüket. 
Az élményígéret határozza meg ugyanis, hogy milyen kategóriában versenyez a szálloda. 
Nem elég csak jónak lenni. Valamilyen értelemben egyedinek és különlegesnek kell lenni az 
adott hatókörben és élménykategóriában elérhető alternatívákhoz képest. 
A Kolping tehát, mint szakértő jelenik meg a kommunikációban, küldetése a családok felé 
szól. 
Miért lesz ez a célcsoport számára érdekes? 
Az adott célcsoport a saját életükhöz és az elérhető alternatívákhoz képest az elvárásaikat 
meghaladó Kolping-érzést kapja. 
Az élményígérethez szükség van olyan szimbolikus erővel bíró tulajdonságokra, 
jelenségekre, ideára melyekre az élmény épül.  
A Kolpingnak missziós küldetése van a családok boldog állapotának segítésében. 
!
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Az arculati koncepciót a “responsive design” elvét követve alakítottuk ki, ahol a mindenkori 
tartalom egy rugalmas rendszerbe illeszthető. Ezáltal egy mindig élő, dinamikus márka-
arculat jön létre, amely kerüli a merev sémákat és sablonos megoldásokat.  
Mindhárom logóhoz, egységhez (Kolping, Hanami, Bobóország) rendeltünk egy színt, amely 
eddig is jellemezte a megjelenésüket: 

–		 Kolping (kék – levegő, víz, tisztaság) 
–		 Bobóország (zöld – természet, energiatudatosság, szabadság) 
–		 Hanami (cseresznyefa virágszín – nyugalom, harmónia, szemlélődés) 

Mindhárom logó kapott egy befoglaló kör formát, amely egyrészt az “egész-ség”-re utal, 
másrészt mint színes “buborékok” a levegősségre, könnyedségre, játékosságra, 
harmadrészt pedig egy organikus rendszert alkotnak. 
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4. Koncepció



Tehát egy olyan arculati rendszert dolgoztunk ki, amely, – mint említettük – rugalmas, 
végtelen játék és lehetőség van benne, ugyanakkor megjelenése egy négycsillagos hotel 
minőségi elvárásait is kommunikálja a célcsoportok felé. (Ez a rendszer egy alternatív 
megoldásban egy fa elemmel is kiegészült, amely “összefoglalja” a három logót, mint 
szimbolikus falombozatot, gyümölcsöt/termést. 
A logók inverz használata (kiadványokon, kommunikációs anyagokon) újabb, további 
lehetőség egy dinamikus “nem elfáradó” arculat működtetésére. 
Az egységes arculat elemként meghatároztuk a betűtípust, amelynek következetes 
alkalmazása szintén elengedhetetlenül fontos és azokat az offline, online alapelemeket, 
amelyekből egyértelműen rajzolódik ki az arculat rendszere, működése.  
Koncepciónkban a levegősségre, játékos eleganciára törekedtünk, bár nagy volt a kisértés, 
hogy minél több képanyagot “bezsúfoljunk” ebből a mérhetetlen gazdag világból – de a 
kevesebb több elvét követve teremtettünk hangulatot, fogalmaztunk meg üzenetet. 
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A jubileumi kommunikáció kapcsán négy kreatív tervet készítettünk, amelyek a 
márkaesszenciának (USP) megfeleltetve mutatják be a Kolping Hotelt, a Kolping-érzést, azt a 
Kolping világot, amely a gyerekes családok pihenését, jólétét szolgálja. 
Ezekben a koncepciókban a család mind vizuális, mind verbális megfogalmazásban 
előtérben van, a kreatívok erre építenek, ezt hangsúlyozzák. 
Következetes és hosszú távú kommunikációval a Kolping nagyon erősen kisajátíthatja 
magának azt az egyediséget, amely az ún. “családbarát” szállodákról leválva 
kifejezetten a családokra koncentrál és őket helyezi előtérbe és mint “szakértő” jelenik 
meg. 
A vázolt koncepciók ereje éppen abban mutatkozott meg, hogy határozott állást foglal a 
“családosság” mellett, amely amúgy is megfelel a Kolping eredeti célkitűzésének, a 20 éves 
munkájának és elkötelezettségének. 
A Kolping tehát az a hely, ahol minden a családról szól. 
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Egyik art directorunkat “menet közben” családjával együtt befizettük egy Kolping 
hétvégére, hogy személyes tapasztalatokat gyűjtsön, amely megjelenik majd az arculat és 
kommunikáció tervezése során. Kialakítottuk azt a team-et, amely megterveztei a márka 
vizuális és verbális elemeit, felépítette az arculatot (arculati könyv) és a kommunikációs 
kampányt. 
A készített négy koncepciótervet teszteltük, kiválasztottuk azt az irányt, amely hosszú távra 
meghatározza a hotel arculati- és kommunikációs jelenlétét. 
Mindez egy nagyon intenzív munkafolyamat eredményeként haladt a teljes megvalósulás 
irányába a kreatív igazgatónk felügyelete alatt és számos konzultáción keresztül. 
!
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5. Megvalósítás



2014 óta folyamatosan – napi szinten – dolgozunk a Kolping Hotelnek. Az arculat-
tervezésen és a jubileumi kampányon túl rengeteg aktivitáshoz, promócióhoz tervezünk 
kommunikációs anyagokat. 
A tervezett megjelenésekből bár nem minden valósult meg és voltak más közreműködők is 
(pl. weboldal fejlesztés és rendezvényszervezés), de így is Magyarország egyik – 
kommunikációs értelemben – legaktivabb szállodájáról beszélünk. 
Offline:  
Sajtóhirdetések  

-	image, 20 éves jubileum 
-	behúzások: jubileumi bellap 

TV 
-	szponzoráció (20 éves jubileum, szakértői imázs erősítése) 
-	jelenlét reggeli (tematikus) beszélgetős műsorokban 

Rádió:  
-	spot és/vagy szponzoráció: 20 éves jubileum, image kommunikáció – szlogen, és/

vagy gyerekszáj 
!
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6. Megosztás



-	időzítésnél/költségoptimalizálásnál a szezonális különbségeket figyelembe venni!! 
 
Online kommunikációs eszközök: 

1.	 Honlap: 
−	 20 éves jubileumi arculat 
– banner kampány 
−	 Blog (kulcsszavakra optimalizált tartalom) 

2.	 Google adwords 
3.	 Social media: 

−	 FB 
−	 Google+ 
−	 You tube 

4.	 E-mail marketing, Hírlevél 
 
DM: 
	 −	 jubileumi újság bellappal és kisérőlevéllel (október, törzsvedégeknek kiküldve) 
	 −	 eDM törzsvendégeknek, 2 heti rendszerességgel 
 
PR: 
Sajtókommunikáció 
	 −	 20 éve KOLPING – jubileumi újság szerkesztőségeknek 
	 −	 PR megjelenések: aktualitások / egész évben: Bobó házasság, jubileumi 	       

       rendezvények,  
	 −	 4 nagyobb ajándék/fejlesztés gyerekeknek (4 projekt negyedévre elosztva pl,  

       kisvasút, stb.) 



	 −	 Páhok Post folyamatos program-kommunikáció (online/offline) 
	 −	 Családi akadémia / 52 hét 52 ismert ember 
	 −	 „Isten hozott” babacsomag / babazászló program 
Hírnévmenedzsment 
	 −	 káros hírek felügyelete:  
	 −	 Sajtóközlemények megjelenések koordinálása: írás, tervek és publikáció  
	 −	 Portfólió összeállítása és kezelése 
Event 
	 −	 Sajtótáékoztató: jubileumi év bejelentése / november – olyan média képviselőket és     

       személyeket meghívni, akik a család és kisgyerekes vonatkozásban érintettek 
	 −	 Kolping-akadémia: 12 hónap 12 előadó (Pál Ferenc, Bagdi Emőke, Boldizsár Ildikó,  

      stb.) 
CSR 
	 −	 A Kolping Hotel 2015-ben is a Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány  

      céljai mellett áll ki. 
	 –    Alsópáhoki “helyi aktivítások” 
Szállodán belüli kommunikáció (szállóvendégeknek) 
  −	    Jubileumi újság 
	 −	 POS anyagok 
	 −	 Roll-upok 
	 −	 Shop: ajándéktárgyak 
	 −	 kreatív csomagok (spec. Kolping társasjáték) 
	 −	 Kolping üzenőfal, véleménydoboz 
 

…és a történet folytatódik 
!

!
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ARCULATI KÉZIKÖNYV
VIZUÁLIS ALAPELEMEK

Az emblémák változatai

I. b

EMBLÉMA RENDSZER - 6
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Logo rendszer / arculati színek



Arculati könyv oldalak
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ARCULATI KÉZIKÖNYV
IRODAI, ÜGYVITELI NYOMTATVÁNYOK
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Kolping Hotel**** Spa & Family Resort
�����$OVySiKRN��)œ�X������
Tel.: (+36) 83 344-143
Fax: (+36) 83 344-142
sales@kolping.hotel.hu

KOLPING.HOTEL.HU
FACEBOOK.COM/KOLPINGHOTEL

YOUTUBE.COM/KOLPINGHOTEL

Kolping Hotel**** Spa & Family Resort
�����$OVySiKRN��)œ�X������
Tel.: (+36) 83 344-143, 5244-es mellék
Mobil: (+36) 20 4000-633
Fax: (+36) 83 344-142
kutai.dora@kolping.hotel.hu

KOLPING.HOTEL.HU
FACEBOOK.COM/KOLPINGHOTEL

YOUTUBE.COM/KOLPINGHOTEL

46 mm 36 mm

6 mm

21 mm

6 mm

Név - Sansation Light 12p
Titulus - Sansation Light 7/8.4p

Radius 4.2 mm

Hotel neve - Sansation Bold 7p
Cég adatok - Sansation Light 7/8.4p

Sansation Light 8p

KUTAI DÓRA
PDUNHWLQJ�YH]HWœ
marketing manager
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ARCULATI KÉZIKÖNYV
KOMMUNIKÁCIÓS ARCULAT
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III. r

KOLPING HOTEL****  SPA & FAMILY RESORT 
�����$OVySiKRN��)œ�X�������• (+36) 83 344 143 • sales@kolping.hotel.hu 
Részletek és foglalás: 
kolping.hotel.hu • facebook.com/kolpinghotel • youtube.com/kolpinghotel

UGYE 
AZ OVIBÓL 
0e*�.g11<Ũ�
PÁR NAP 
SZABADSÁGOT 
KIVENNI?

• Szabadság a gyerekeknek, 
� V]DEDGLGœ�D�V]�OœNQHN
•� ,GœMiUiVWyO�I�JJHWOHQ�FVDOiGL���
 és gyerekprogramok
•� &VDOiGL�pOPpQ\I�UGœ��YL]HV�MiWV]yWpU��
 sószoba
• Szakképzett gyermekfelügyelet 
 Bobóországban
• Hanami Beauty & Spa: bio kozmetika, 
� N�O|QOHJHV�WHVWNH]HOœ�pV�PDVV]i]V�
 rituálék, gyógyvíz
• Bababarát szobák 
 és családi lakosztályok

5 év alatti gyermekeknek 
most ingyenes!  
Min. 4 éj: Vas-csüt. éjszakára 
Min. 5 éj:  A hét bármely napjára

Még több program:
05.31-06.06. - Középpontban 
D�JHULQFSUREOpPiN��+iWIiMyVRN�î�J\HOHP�
05.31-06.05.���7iWLND��]HQpOœ�SRFNRN��
]L]HJœ�WRMiVRN��EUHNHJœ�IDEpNiN��
eOœ�PX]VLND�
06.07-06.12.���0HQœ�PDQy�WRUQD��]HQpV�
foglalkozások 6 hónapostól 6 éves korig
06.07-06.11.�����1\~MWVG�D�PDQFVRG�
)HMOHV]Wœ�pV�V]yUDNR]WDWy�SURJUDP
speciálisan képzett kutyák részvételével
��������)W�J\HUPHN��PLQ�����Iœ�HVHWpQ�

Kicsik YDNiFLyMD��
2015.05.31-06.11.
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Kedves Vendégünk!�$�.ROSLQJ�+RWHO�PXQNDWiUVDL�IHOHOœV�
fogyasztói magatartással lépnek fel az ételpazarlás ellen. 
A vendégekkel közösen megvalósított program célja, hogy 
az élelmiszerhulladék növelése helyett a jótékony célra  
fordított élelmezési támogatás összege legyen nagyobb. 
Velünk tart? 

NÉV

TARTÓZKODÁS

.('9(6�6=h/Œ.�
Közös vacsorára várjuk 
a már önállóan étkezni tudó 
gyerekeket! 
Válasszanak együtt a vacsora kínálatából, majd 
üljön le közénk a gyermek a csúszda melletti 
gyerek törzsasztalhoz! (Tudják, amelyiknél lábas 
alakúak a székek is!) Együtt biztosan vidáman 
telik majd a vacsora.

Szeretettel várják 
a gyerekeket 
a vacsoránál 
17:30 és 18:30 között:
az óvó nénik 
Bobóországból

Aki ügyesen mind 
megeszi, amit a 
tányérjára szedett, 
annak egy Bobó-pecsét 
a jutalma! Akinek 
minden este üres lesz 
a tányérja, az végül 
nem távozik üres 
kézzel! 

Az a kisgyermek, akinek annyi 
pecsétje van, ahány éjszakát 
nálunk aludt, meglepetés  
DMiQGpNRW�NDS�WœO�QN��1LQFV� 
más dolguk, mint ezt a kis  
lepecsételt lapot felmutatni  
az óvó néniknek az oviban  
a távozás napján.

)LJ\HOHP��.pUM�N�D�V]�OœNHW��KRJ\
• gondoskodjanak innivalóról 
 a gyermekeknek.
�� QH�WpYHVV]pN�V]HP�HOœO�
 a gyermeküket, a programnak 
 nem része a gyerekek felügyelete. 

.LFVL�PpJ"�9DJ\�FVDN�EiWRUWDODQ"
1\XJRGWDQ�MHOHQWNH]]HQ�D�IHOV]ROJiOyNQiO�
az a kisgyermek is, aki a családdal evett 
ügyesen! A pecsét neki is jár!

VIGYE MAGÁVAL A
VACSORÁHOZ!ÜRES TÁNYÉR 

TELI POCAK

ZZZ�ERERRUV]DJ�KX

HOVA MEGY BOBÓ?

AJÁNDÉKÉRT! AZ ÉTEL ÉRTÉK!

*\ũMWVG�|VV]H�%REy�OiEQ\RPDLW��
és vedd át az ajándékodat!
Szeretettel várnak a vacsoránál 
az óvó nénik!

6RN�VRN�PXQNDHUœ�pV�HQHUJLD�NHOOHWW�DKKR]�� 
KRJ\�D�KR]]iYDOyNDW�HOœiOOtWViN��IHOGROJR]]iN�� 
UDNWiUR]]iN��V]iOOtWViN��PDMG�YpJ�O�îQRP� 
fogásokká varázsolják. Csökkentsük együtt  
az élelmiszerhulladék mennyiségét! 

+pWIœ

Vasárnap

Szerda

Péntek

Kedd

Szombat

Csütörtök

ÉLELMISZER- 
HULLADÉK

1(0�
(/.(5h/+(7Œ

(/.(5h/+(7Œ� �
PAZARLÁS

A büfépult itt marad, 
a vacsora nem fogy el! 
Egyszerre csak annyi 
kerüljön a tányérra, 
ami biztosan jól esik.

Forrás: www.maradeknelkul.hu

Egy különleges étel, 
amit sosem evett még? 
Kóstoláshoz elég egy falat. 
Ízlik? Máris lehet szedni.

$�V]�OœN�pWNH]pVL�V]RNiVDL�
alakítják ki a gyermek 
szokásait. Az Ön tányérján 
éppen mi van?

Az összes élelmiszer 

vásárlásunk kb. 10-11%-át 

feleslegesen vesszük 

meg, mert végül a 

kukában landol.

A magyar háztartásokban 

évente 68 kg élelmiszer-

hulladékot termelünk 

fejenként.

Tudatos fogyasztói magatartással 

D]�HJ\�IœUH�MXWy�pOHOPLV]HUKXOOD-

dék legalább a felére csökkent-

KHWœ�OHQQH�

ARCULATI KÉZIKÖNYV
EGYÉB ARCULATI MEGJELENÉSEK

hUHV�WiQ\pU�WHOL�SRFDN

9,��ũ



Arculati könyv oldalak és promóciós plakát
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ARCULATI KÉZIKÖNYV
EGYÉB ARCULATI MEGJELENÉSEK

Kutatás kártya

9,��T

A CSALÁDOK 0267�0(*021'-¸.�

Így utazunk mi…
Kettesben, babával,

nagy családdal,
barátokkal, nagypapával… $�My�V]iOORGD�

V]HULQW�QN�RO\DQ�

Legyen víz, 
OHJ\HQ�V]pS��OHJ\HQ�WpU��

és legyen még….

+D�pQ�OHQQpN�
a szállodaigazgató, 

akkor…

0RQGMD�HO�D�YpOHPpQ\pW��
pV�Q\HUMHQ�FVDOiGL�SLKHQpVW�

.LW|OWpVL�KDWiULGœ� 2017. május 7.

Keressük azokat, akik tudják, hogy milyen 
a jó családi nyaralás. Akik szeretnek utazni, 
és szívesen alakítanák kedvük szerint 
D�NLYiODV]WRWW�~WL�FpO�V]ROJiOWDWiVDLW�

$�NpUGœtY�NLW|OWpVH�FVXSiQ�SiU�SHUF
Kötelezettségmentes 
Az adatokat titkosan kezeljük

www.gyerekbarat.hu

0RQGMD�HO�D�YpOHPpQ\pW�
$�NpUGœtY�NLW|OWpVH�FVXSiQ�SiU�SHUF
Kötelezettségmentes 
Az adatokat titkosan kezeljük

Nyerje meg az alábbi 
nyeremények egyikét!

az Év Szállodája 2016 díjas 
Kolping Hotel felajánlásából

5 db 
100.000 Ft-os 
családi pihenés 

utalvány 

10 db 
meglepetés 

csomag 
Bobóországból

A nyeremény
A meglepetés csomag gyerekeknek szóló, Bobós ajándékokból összeállított aján-
dékcsomagot jelent. 
Az utalvány beváltható a családbarát Kolping Hotel**** Spa & Family Resort alap-
V]ROJiOWDWiVDLUD�� V]iOOiV�� IpOSDQ]LyV� HOOiWiV�� pOPpQ\I�UGœ�� V]DXQDSDUN�� Jœ]I�U�
Gœ�pV�î�WQHVV�WHUHP�KDV]QiODWD��D�FVDOiGL��pV�VSRUWSURJUDPRNRQ�YDOy�UpV]YpWHO��
A gyermekeket Bobóország játékbirodalma várja térítésmentesen. A szálloda szol-
gáltatásainak részletes listája itt található:  www.kolping.hotel.hu

A nyeremény nem váltható be a vacsoránál elfogyasztott italokra, az idegenforgalmi 
adóra, és a szálloda extra szolgáltatásaira (kozmetika, masszázs, stb.). Közvetlenül a 
szállodánál foglalható: 2018.02.28.-ig a szálloda szabad kapacitásának függvényé-
EHQ��HOœ]HWHV�HJ\H]WHWpV�DODSMiQ�

Sorsolás: 2017. május 10.

Adatai biztonságban vannak 
$�NpUGœtY�NLW|OWœLQHN�DGDWDLW� WLWNRVDQ�NH]HOM�N��+DUPDGLN� IpO�V]iPiUD�QHP�DG�
MXN�NL��$]�DGDWRNDW�FVDN�D�NXWDWiV�FpOMiEyO�J\ũMWM�N��pV�|VV]HVtWYH�KDV]QiOMXN�IHO�
Adatvédelmi nyilatkozat és további információ: www.gyerekbarat.hu 
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ARCULATI KÉZIKÖNYV
EGYÉB ARCULATI MEGJELENÉSEK

$V]WDOL�DOiWpW��NLWũ]œ��KHQJHU

9,���

Töreki Sándor



.�O|QOHJHV�EHOVœpStWpV]HW� ��

Special interior    (LQ]LJDUWLJH�,QQHQDUFKLWHNWXU    ƅƟƚƜƒƝƮƟƒƱ�ƒƢƧƚƤƗƜƤƥƢƒ�ƚƟƤƗƢƮƗƢƒ

Kényelem éS DeSign

ComFoRt anD DeSign

KomFoRt unD DeSign

ƅŶƀųƃƄŴƀ�ź�ŶźŹŲŻſ

értékes pillanatok

Valuable moments    Wertvolle momente    ƈƗƟƟƭƗ�ƞƠƞƗƟƤƭ

öSSzetaRtozáS

togetHeRneSS

miteinanDeR

ųƍƄƎ�ŴžŷƃƄŷ

6]DEDGViJ�D�J\HUHNHNQHN��V]DEDGLGœ�D�IHOQœWWHNQHN� ���

)UHHGRP�IRU�FKLOGUHQ��IUHH�WLPH�IRU�SDUHQWV    )UHLKHLW�I�U�.LQGHU��)UHL]HLW�I�U�(UZDFKVHQH

ƃƔƠƓƠƖƒ�ƖƗƤƱƞ��ƣƔƠƓƠƖƟƠƗ�ƔƢƗƞƱ�ƔƙƢƠƣƝƭƞ

e/0e1<��e/0e1<��e/0e1<

it’S JuSt Fun    (5/(%1,6��(5/(%1,6��(5/(%1,6����ƁƂźżŽƐƉŷſźŷ��ƁƂźżŽƐƉŷſźŷ��ƁƂźżŽƐƉŷſźŷ

$�SDUNXQN�OHJV]HEE��FVHUHV]Q\H��YLUiJD��+DQDPL�%HDXW\�	�6SD

7KH�PRVW�EHDXWLIXO��FKHUU\��IORZHU�RI�RXU�SDUN��+DQDPL�%HDXW\�	�6SD

'LH�VFK|QVWH��.LUVFK�EO�WH�XQVHUHV�3DUNV��+DQDPL�%HDXW\�	�6SD

ƃƒƞƭƛ�ƜƢƒƣƚƔƭƛ�ƨƔƗƤƠƜ��ƩƗƢƗƪƟƚ��ƟƒƪƗƕƠ�ơƒƢƜƒ��+DQDPL�%HDXW\�	�6SD

egéSzSég éS SzépSég  

HealtH anD beauty

geSunDHeit unD SCHönHeit

ŹŶƀƂƀŴƎŷ�ź�żƂŲƃƀƄŲ

Kiadvány oldalak



Kiadvány oldalak

&6$.�)(/1Œ77(.1(.

21/<�)25�$'8/76����185�)h5�(5:$&+6(1(����ƄƀŽƎżƀ�ŶŽƑ�ŴŹƂƀƃŽƍƇ

tRaDiCionáliS gyógyáSzat

75$',7,21$/�7+(5$3<����75$',7,21(//(�.85����ƄƂŲŶźƈźƀſſŲƑ�žŷŶźƈźſŲ

5RPDQWLNXV�I�UGœ��������Q\XJDORP����

5RPDQWLF�EDWK��������FDOPQHVV    5RPDQWLVFKHU�3RRO�¥�������5XKH    ƂƠƞƒƟƤƚƩƗƣƜƒƱ�ƓƒƟƱ���������ƣơƠƜƠƛƣƤƔƚƱ

+pYt]L�I�UGœ��pV�LYyN~UiN� ���

%DWK�WKHUDS\�DQG�GULQNLQJ�FXUHV�RI�+pYt]    +pYt]HU�%DGH��XQG�7ULQNNXUH    żƥơƒƟƚƗ�ƚ�ƜƥƢƣ�ơƚƤƮƗƔƠƕƠ�ƝƗƩƗƟƚƱ�Ɵƒ�ƠƙƗƢƗ�ƇƗƔƚƙ



A H O L  K E R E K  A  V I L Á G
K o l p i n g  H o t e l  * * * *  S p a  &  F a m i l y  R e s o r t

Lorem ipsum 
dositamet

consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue 

duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugia.

Lorem ipsum 
dositamet

consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue 

duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan .

Lorem ipsum 
dositamet

consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 

dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi 

enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 

aliquip ex ea commodo consequat. Duis 

autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 

vulputate velit esse molestie consequat, vel 

illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 

eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 

blandit praesent luptatum zzril delenit augue 

duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod 

tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat 

volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 

consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 

hendrerit in vulputate velit esse molestie 

consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 

facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio 

dignissim qui blandit praesent luptatu.

9

Kiadvány oldalak, eligazító tábla



���6]DEDGViJ�D�J\HUHNHNQHN��V]DEDGLGœ�D�V]�OœNQHN

���3URJUDP�$OO�,QFOXVLYH�� 

FVDOiGL��pV�J\HUPHNSURJUDPRN�PLQGHQ�QDS

��%DEDEDUiW�V]REiN�pV�FVDOiGL�ODNRV]WiO\RN

�  100.000 m2�NLNDSFVROyGiV��V]DEDGWpUL�

MiWpNOHKHWœVpJ

��*\HUHNEDUiW�JDV]WURQyPLD

��%DED~V]iV�KHWHQWH�W|EEV]|U�NRUFVRSRUWRQNpQW�

��7|EEWHUPHV�MiWpNELURGDORP��MiWV]yWHUHN

��&VDOiGL�pOPpQ\I�UGœ��YL]HV�MiWV]yWpU��VyV]RED

��)HOQœWWHNQHN�FVHQGHV�ZHOOQHVV��V]DXQDSDUN

���:HOOQHVV�pV�J\yJ\tWy�NH]HOpVHN��ELR�NR]PHWLND 

Válasszon ajándék  
programok közül! 

�������¥����%RULEDED�WRUQD�pV�NpV]VpJIHMOHV]Wœ�WiERU

�������¥����*\HUHN~V]y�WiERU���¥��pYHVHNQHN

�������¥����6]tQMiWpN�NXFNy�+RUYiWK�/LOL�PũYpV]QœYHO

�������¥����7HV]�9HV]�0X]VLND�KpW�VRN�KDQJV]HUUHO

�������¥�������0HQœ�0DQy�7RUQD��PiU���KyQDSRV�NRUWyO

$�SURJUDPKHWHN�UpV]OHWHLUœO�WiMpNR]yGMRQ�ZHEROGDOXQNRQ�

Kolping Hotel****   
Spa & Family ReSoRt 

�����$OVySiKRN��)œ�X������ 
(+36) 83 344 143 
VDOHV#NROSLQJ�KRWHO�KX�

Részletek, online árkalkuláció és foglalás: 

kolping.hotel.hu

IDFHERRN�FRP�NROSLQJKRWHO
\RXWXEH�FRP�NROSLQJKRWHO

3+1 
CSaládoKnaK 
SzeRetettel

minden 4. éjszaka ajándék!

május 1–31.

Hallota már?
6]DEDGLGœV�SURJUDPRN�NDWHJyULD�HOVœ�KHO\H]HWWMH�¥�)DPLO\�&XS�'tM�ȅȃȄȉ�

/HJLQQRYDWtYDEE�YLGpNL�V]iOORGD�¥�*DVWUR�'HVLJQ�N�O|QGtM�ȅȃȄȉ�

%RRNLQJ�FRP�*XHVW�$ZDUG�ȅȃȄȉ��¥�723�Ȅȃ�KRWHO��HOLVPHUpV�D�YHQGpJpOPpQ\HN�DODSMiQ

7UDYHOOHUªV�&KRLFH�ȅȃȄȊ�GtM�FVDOiGEDUiW�KRWHO�NDWHJyULiEDQ

���6]DEDGViJ�D�J\HUHNHNQHN��V]DEDGLGœ�D�V]�OœNQHN

���3URJUDP�$OO�,QFOXVLYH��W|EE�KHO\V]tQHQ��QDSRQWD�

OHJDOiEE����FVDOiGL�pV�J\HUHNSURJUDP

��%DEDEDUiW�V]REiN�pV�FVDOiGL�ODNRV]WiO\RN

�����������P��NDODQGUD�KtYRJDWy�SDUN

��*\HUHNEDUiW�JDV]WURQyPLD

��6WROOHU�$NDGpPLD��EDED~V]iV�KHWHQWH�W|EEV]|U�

��7|EEWHUPHV�MiWpNELURGDORP��MiWV]yWHUHN

��&VDOiGL�pOPpQ\I�UGœ��YL]HV�MiWV]yWpU��VyV]RED

��&VHQGHV�ZHOOQHVV��V]DXQDSDUN�FVDN�IHOQœWWHNQHN

���:HOOQHVV�pV�J\yJ\tWy�NH]HOpVHN��ELR�NR]PHWLND�

0pJ�HJ\�pUY�D]�LGœSRQW�YiODV]WiVKR]��
��� ��DNFLy�¥�pUNH]pVL�QDSRN����������������

Kolping Hotel****   
Spa & Family ReSoRt 

�����$OVySiKRN��)œ�X������ 
���������������� 
VDOHV#NROSLQJ�KRWHO�KX�

5pV]OHWHN��RQOLQH�iUNDONXOiFLy�pV�IRJODOiV��

NROSLQJ�KRWHO�KX

IDFHERRN�FRP�NROSLQJKRWHO
\RXWXEH�FRP�NROSLQJKRWHO

NYARALÁS
CSaládoKnaK 
SzeRetettel

�����¥������

+DOORWD�PiU"
0LpQN�D�V]DNPD�OHJQDJ\REE�HOLVPHUpVH��eY�6]iOORGiMD�'tM�ȅȃȄȉ�
6]DEDGLGœV�SURJUDPRN�NDWHJyULD�HOVœ�KHO\H]HWWMH�¥�)DPLO\�&XS�'tM�ȅȃȄȉ�
/HJLQQRYDWtYDEE�YLGpNL�V]iOORGD�¥�*DVWUR�'HVLJQ�N�O|QGtM�ȅȃȄȉ�
0DJ\DURUV]iJ�/HJQpSV]HUũEE�&VDOiGEDUiW�+RWHOMH�¥�7ULS$GYLVRU�ȅȃȄȉ�

.LOpSpV�D�PyNXVNHUpNEœO
A hotelben tudják jól, hogy egy igazi, családi játékhoz kipihent fel-

QœWWHN�LV�NHOOHQHN��,WW�PLQGHQ�PXQNDWiUV�D]RQ�PXQNiONRGLN��KRJ\�

D��QDJ\�V]�OœN�YiOOiUyO�D�OHKHWœ�OHJW|EE�WHUKHW�OHYHJ\pN��$�V]REiNEDQ�

pV�ODNRV]WiO\RNEDQ�V]LQWH�PLQGHQ�PHJWDOiOKDWy��DPL�D�NLVJ\HUPHNHN�

QDSL�HOOiWiViKR]�V]�NVpJHV��8J\H�N|QQ\HEE�D�FVRPDJROiV��KD�QHP�

NHOO�EDEDiJ\DW��EDEDNRFVLW��HWHWœV]pNHW�LV�EHSDNROQL"�$�EDEDI�UGHWœ�

NiG��SHOHQNi]y�QHP�H[WUD��KDQHP�D�EHUHQGH]pV�UpV]H��$�FVDOiGL�ODN-

RV]WiO\EDQ�URPDQWLNXV�V]�OœL�KiOyV]REiW��pV�V]tQHV�NDODQGRV��LJD]L�

J\HUHNV]REiW�DODNtWRWWDN�NL��+D�D]�HJ\LN�FVDOiGWDJ�WiSOiOpNDOOHUJLD�

PLDWW�VSHFLiOLV�pWUHQGHW�LJpQ\HO��QHP�V]iPtW�N�O|QOHJHV�NpUpVQHN��

KLV]HQ�IHONpV]�OWHN�D�WpPiEDQ�

6]DEDGViJ�D�J\HUHNHNQHN��
V]DEDGLGœ�D�V]�OœNQHN
$� FVDOiGEDUiW� KRWHOEHQ� IHONpV]�OW� yYyQpQLN� pV� DQLPiWRUFVDSDW�

MiWpNNDO�pV�~M�pOPpQ\HNNHO�YiUMiN�D�FVDOiGRNDW��0pJ�D�VpWD�LV�L]JDO-

PDV��KLV]HQ�~WN|]EHQ�D]�pOPpQ\�IRO\RVyNRQ�OpJJ|PENRViU�KLQWiN��

PũDQ\DJ�PRWRURVRNQDN�PLQL�EHQ]LQN~W��pV�NDODQGRV�IDOL� MiWpNRN�

V]tQHVtWLN�D]�XWDW��$PtJ�D�My�LGœ�HQJHGL�Ȇ�MiWV]yWpU��HUGHL�NDODQGSDUN�

N|WpOSiO\iYDO��PiV]y�IDOODO�pV�D�SHGiORV�JRNDUW�SiO\D�D]�HQHUJLD�

OHYH]HWœ�WHU�OHW��$]�RUV]iJ�OHJQDJ\REE�EHOWpUL�V]iOORGDL� MiWpNELUR-

GDOPiEDQ�D�SURJUDPRN�VRVHP�SLKHQQHN�¥�LGœMiUiVWyO�I�JJHWOHQ�O�

J\HUHNMiWpN�pUGHNHV�SURJUDPRW�WDOiOQL�EiUPHO\�NRURV]WiO\�UpV]pUH��

%REyRUV]iJ�iOODQGy�IRJODONR]iVDL�KHWHQWH�YiOWR]y�SURJUDPRNNDO�LV�

NLHJpV]�OQHN��'UiPDMiWpNRN��LQWHUDNWtY�DQJROyUD��]HQpV�PRQGyNiV�

IRJODONR]iVRN��WHUPpV]HWE~YiU�KpW�YDJ\�~V]yWDQIRO\DP��FVDN�D�WpPD�

YiOWR]LN��D�UpV]YpWHO�PLQGHQ�HVHWEHQ�GtMWDODQ��$�IHGHWW�FVDOiGL�pO-

PpQ\I�UGœEHQ�J\RUVDQ�UHS�O�D]�LGœ��EDED~V]iV��pOPpQ\PHGHQFpN��

FV~V]GD��YL]HV�MiWV]yWpU��VyV]RED��

&VHQG�	�:HOOQHVV
$�+DQDPL�%HDXW\�	�6SD�UpV]OHJHQ�PLQGHQ�DGRWW�DKKR]��KRJ\�D�V]�OœN�

NLFVLW�IpOUHWHJ\pN�D�QDSL�WHHQGœNHW��pV�~MUD�IHOIHGH]]pN�D�NHWWHVEHQ�

W|OW|WW� LGœ�V]pSVpJpW��(J\�SiURV�PDVV]i]V�ULWXiOp�XWiQ�NLVLPXOYD�

W|OWKHWLN�HJ\�WW�D]�LGœW�D�J\HUHNHLNNHO���$�IHOQœWWHNHW�HJ\�J\HUHN]VL-

YDM�PHQWHV�ZHOOQHVV�I�UGœ�LV�YiUMD��VSHFLiOLV�IpQ\��pV�KDQJWHUiSLiYDO��

WHUPiOYL]HV�PHGHQFpYHO��V]DXQDSDUNNDO��$�V]iOORGD�PHGLFDO�ZHOOQHVV�

N|]SRQWMD�KHO\EH�KR]]D�D�+pYt]L�*\yJ\Wy�MyWpNRQ\�KDWiViW��GH�D�Wy�

PDJD�LV�FVXSiQ�HJ\�KRVV]DEE�VpWD�D�V]iOORGiWyO��

$�%DODWRQKR]�pV�+pYt]KH]�N|]HO�%REyRUV]iJ�QpYHQ�OHWW�LVPHUW�
D�QpJ\�FVLOODJRV�.ROSLQJ�+RWHO�Ȅȃ�KHNWiURV�pOPpQ\SDUNMD��

$� IRO\DPDWRV� IHMOHV]WpVHNQHN� N|V]|QKHWœHQ� PLQGHQ�
YLVV]DWpUpV�PHJOHSHWpVHNHW�WDUWRJDW��$�KRWHO�NtY�O�EHO�O�
PHJ~MXOW�D]�HOP~OW�LGœV]DN�DODWW��$NL�HOOiWRJDW�LGH��QHKH�
]HQ�KLV]L�HO��D�ȅȃȄȊ�HV�pY�OHV]�D�ȅȄ��D�KRWHO�pOHWpEHQ��,JD]L�
V]HUHQFVHV]iP�D�NiUW\iEDQ��pV�D�SLKHQpVEHQ�LV��

7RYiEEL�LQIRUPiFLy�
.2/3,1*�+27(/****�63$�	�)$0,/<�5(6257
��Ȇȉ��ȋȆ�Ȇȇȇ�ȄȇȆ��_��ZZZ�NROSLQJ�KRWHO�KX��_��VDOHV#NROSLQJ�KRWHO�KX

&VDOiGRNQDN 
V]HUHWHWWHO
$�%DODWRQKR]�pV�+pYt]KH]�N|]HO�%REyRUV]iJ�QpYHQ�OHWW�LVPHUW�
D�QpJ\�FVLOODJRV�.ROSLQJ�+RWHO�Ȅȃ�KHNWiURV�pOPpQ\SDUNMD��
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 Hurrá, 

megtaláltuk!

Kiadványok



Családbarát hotel
Hévíz és a Balaton szomszédságában

év
alatt 
ingyen!

A családbarát Kolping Hotelben 

most nem csak a házimunkát 

és a programszervezés gondját 

YHVV]�N�OH�D�V]�OœN�YiOOiUyO��
hanem a költségekben is oszto-

zunk. Az 5 év alatti gyermekek 

V]iOOiVD��IpOSDQ]LyV�HOOiWiVD��
a családi és gyerekprogramokkal 

együtt szállodánk ajándéka. 

2019.03.03-29.

Kolping Hotel        Spa & Family Resort

�����$OVySiKRN��)œ�X���������7HO� � �����������������
VDOHV#NROSLQJ�KRWHO�KX���NROSLQJ�KRWHO�KX�NHSPDV

Kicsik vakációja 
a bababarát Kolping Hotelben

4=5

1 éjszaka 

ajándék!

06.02-16. között
(kivéve Pünkösd)

min. 5 éj
����HOœOHJ

    5

5 év alatt 

ingyen!

06.02-16. között
(kivéve Pünkösd)

min. 4 éj
����HOœOHJ

7=6

1 éjszaka 

ajándék!

06.02-30. és 08.25-09.01.
(kivéve Pünkösd)

min. 7 éj
����HOœOHJ

-5%

(OœIRJODOiVL
kedvezmény!

06.14-09.01.
)RJODOKDWy�����QDSSDO

pUNH]pV�HOœWWLJ
$�IRJODOiV�PyGRVtWKDWy

����HOœOHJ

ÁRGARANCIA!
$]�LGœ�HOœUHKDODGWiYDO�NHGYH]œEE
DMiQODWRW�QHP�KLUGHW�QN�PHJ�

$�NHGYH]PpQ\HN�HJ\PiVVDO�QHP�|VV]HYRQKDWyDN�

Promóciós hirdetések



www.kolping.hotel.hu/eva

HIRDETÉS

Ugye igaz, hogy ha
Anya boldog,
mindenki boldog?
Ez tetszeni fog neki!

Apák,
îJ\HOHP�

Október 23-26.
Családoknak
szeretettel:
Kolping Hotel
•  3 akciós éjszaka a hosszú hétvége 

XWiQ��œV]L�V]�QHW�HOœWW��az ovisoké 
pV�D]�DQ\XNiNp�D�IœV]HUHS�

• ���pY�DODWWL�J\HUPHNHNQHN�LQJ\HQ� 
���IHOQœWW����pM�IRJODOiVD�HVHWpQ�

•  Kreatív foglalkozások, játszóházak
�� �&VDOiGL�pOPpQ\I�UGœ��YL]HV�MiWV]yWpU
•  Bababarát lakosztályok
�� �eYD�QDS� �pQLGœ� V]pSVpJ� pV�

egészségprogramokkal (Gyerek- 
IHO�J\HOHW� D� SURJUDPRN� LGHMpUH 
��pYHV�NRU�IHOHWW��

1\HUG�PHJ�
D]��pQLGœW�
az Éva-napra!
Az Éva online játékával akár Te 
utazhatsz partnereddel a Kolping
+RWHOEH��pV�PHJOHSKHWHG�œW�D]�eYD�
QDS�SURJUDPMDLYDO��-iWVV]�PRVW�
ZZZ�HYDPDJD]LQ�KX�NROSLQJ�

Váltsd be az Éva-napon
YDJ\�PpJ�D]�LGpQ�

10 000 Ft

$�NXSRQ�pUWpNH�D�.ROSLQJ�+RWHOEHQ�D�IRJODOiV�YpJ|VV]HJpEœO�D�
KHO\V]tQHQ�NHU�O�OHYRQiVUD�D]�HUHGHWL�NXSRQ�iWDGiViYDO��0iV�DNFLy-
YDO�LV�|VV]HYRQKDWy��NpV]SpQ]UH�QHP�YiOWKDWy��eUYpQ\HV�������������

Október 25.
eYD�QDS��pQLGœ
•   eOYH]HP�D�FVHQGHW�
•   Most én kérdezek!��YiODV]RO�D�GLHWHWLNXV�pV�D�OLIHFRDFK�
•   1œ�YDJ\RN���VHJtW�D�VWtOXVWDQiFVDGy�pV�D�SURî�VPLQNHV�
•   Csakazértis! (sport 6]HQWJ\|UJ\L 5yPHyYDO�
�� ��-ppp��pQ�LV�UDMWD�YDJ\RN���FVDOiGL�IRWy]iV�
 
A programokon való részvétel szállóvendégeknek
díjmentes!

&

SZABAD SZOBÁK A NYÁRRA?

Kolping Hotel ****  Spa & Family Resort

Tel.: (+36) 83 344 143

sales@kolping.hotel.hu 

WWW.KOLPING.HOTEL.HU/KEPMAS

Nyáron napi 20-30 családi- és gyerekprogram!

A családok a 

Kolpingban!

Mindenki tudja 

már, hol fog 

nyaralni?

$�.ROSLQJ�+RWHO�HJ\�Wt]KHNWiURV�SDUNEDQ�IHNYœ�FVDOiGL�pOPpQ\N|]SRQW�
D�%DODWRQ�V]RPV]pGViJiEDQ��*\HUHN��pV�EDEDEDUiW�JDV]WURQyPLD��FVD�
OiGL� ODNRV]WiO\RN�� EHOWpUL� MiWpNELURGDORP�� pOPpQ\I�UGœ�� FVDOiGV]HUHWœ�
V]HPpO\]HW��$�V]yUDNR]WDWy�pV� IHMOHV]Wœ�SURJUDPRN�JRQGWDODQ�HJ\�WW�
OpWUH�� NLNDSFVROyGiVUD� FViEtWDQDN�� $� V]DNNpS]HWW� J\HUHNIHO�J\HOœN�
QHN� N|V]|QKHWœHQ� D� V]�OœNQHN� LV� MXWKDW� HJ\� NLV� NHWWHVEHQ� W|OW|WW� LGœ�� 
$NiU�]VLYDMPHQWHVHQ�LV��6œW��8QRND�QDJ\V]�Oœ�SiURVRNQDN�LV�DMiQOMXN�
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Az Év Szállodája
Kettőből kétszer a legjobb – Kolping Hotel az Év Szállodája! 
2019. 03. 08. 
!
A Kolping Hotel másodszor pályázott, és másodszor is nyert. Így a rangos „Év szállodája” díj 
ismét Alsópáhokra került, ez a bravúr kétszer egymás után még egyetlen hotelnek sem sikerült! 
!
A szállodás szakma hazai csúcsrendezvényének adott otthont a Halászbástya 
szomszédságában a Hilton Budapest szálloda március 8-án. 21 szálloda mérettette meg 
magát az „Év Szállodája” címért folyó versenyben. A díjat 5 kategóriában osztották ki, a 
csúcsra vezető út komoly feltételekhez kötött. Aki elindul versenyen, annak vállalnia kell, hogy 
szakmai szemek nagyítóval nézik át az elmúlt időszak számait és teljesítményét. 
A jó gazdasági eredmények önmagukban nem elegendőek a versenyben maradáshoz. A 
vendégvélemény portálokon megjelenő értékelések és pontszámok ugyanúgy beleszámítanak 
az értékelésbe, mint a vállalat innovációs tevékenysége és társadalmi szerepvállalása. 
Vizsgálják, hogy milyen humánpoltikikai megoldásokat alkalmaz a szálloda azért, hogy ebben a 
korántsem könnyű iparágban a munkatársak számára vonzó körülményeket teremtsen. Nem 
utolsó sorban pedig titkos tesztelő is járt a szállodákban, aki vendég szemmel vizsgálta meg, 
hogy a leírtak hogy működnek a valóságban…. 
!
…Az idei év is sok újdonságot tartogat az alsópáhoki hotelben, ahol egy lelkes csapat 
folyamatosan azon dolgozik, hogy a vendégek úgy induljanak haza: „Ez még annál is jobb volt, 
mint amit vártunk!”. Pedig elhihetik, az Év Szállodája irányában már az alap elvárások sem 
alacsonyak.



WE LIVE BRANDS 


