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Az Eger Térsége TDM Egyesület az ÉMOP-2.3.1-2009-0018. számú projekt keretében sikerrel pályázott a térség 
idegenforgalmát erősítő eszközök beszerzésére, és szolgáltatások megvalósítására. A projekt az Európai Unió tá-
mogatásával, az Észak-Magyarországi Operatív Program finanszírozásával valósul meg. A támogatás teljes összege 
96 136 847 Ft, saját erővel kiegészítve összesen 113 105 000 Ft, melyet a térség idegenforgalmának erősítésére fordít 
az Egyesület. 

A projekt keretében Touch Info pontok kerültek kihelyezésre, melyek célja:
•   A terminálok felállításának elsődleges célja a kedves látogatók informálása a térségben található települések lát-

nivalóiról, szállás- és kikapcsolódási lehetőségekről, valamint a térség egész évi eseményeiről. 
•   A Csillagvidék – jelenleg még ismertebbik nevén az Eger Térsége TDM Egyesület – főbb célkitűzései közé tartozik 

a térségben található települések turisztikai összekapcsolásának elősegítése. Ezen elgondolás megvalósítása 
érdekében döntött úgy az Egyesület, hogy felállítják ezeket az éjjel-nappal működő információs pontokat.

•   A Touch Info terminálok lehetővé teszik, hogy használói nem csak az adott településről tudjanak bővebb információt 
szerezni, de a környező települések lehetőségeiről is azonnali és naprakész információhoz jussanak, legyen szó 
akár rendezvényekről, akár szálláslehetőségről. Az Info pontok 2012. november végéig próbaüzemben működnek, 
a megtekinthető információkat a helyi rendszergazdák folyamatosan bővítik, és karbantartják.

Touch Info pontok helyszínei:
Az Eger Térsége TDM Egyesület sikeresen lebonyolított közbeszerzési eljárásának eredményeképpen került beszer-
zésre 8 kültéri Touch Info terminál, ezek közül egy prémium kategóriás, és 2 mobil. A kültéri terminálok a következő 
településeken kerültek kihelyezésre: Egerszalók, Saliris Resort Spa & Conference Hotel • Egerszalók, Faluház • 
Demjén, Termálfürdő • Mezőkövesd, Hadas városrész • Bogács, Termálfürdő • Szilvásvárad, Szalajka-völgy • Sirok, 
Önkormányzat.
Egerben a megfelelő hely engedélyeztetéséről jelenleg is folynak a tárgyalások. A mobil Touch Info terminálok kiállí-
tásokon lesznek hasznosítva a Csillgavidék népszerűsítése végett.

A terminálok készítői:
A sikeresen lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertese a Chrome Kreatív Munkák Kft., akiknek fontos szempont a 
legmodernebb megoldások felkutatása, és alkalmazása. Touch Info termináljaikat olyan eszközökkel szerelik fel, 
melyek a kor minden igényét kielégítik, és lehetőséget nyújtanak a TDM szervezetek, és tagjaik munkájának segíté-
sére. A Chrome Kreatív Munkák Kft. élen jár a turisztikai terminálokhoz kapcsolódó fejlesztések területén, országsz-
erte több TDM szervezettel állnak jelenleg is kapcsolatban.

A Touch Info pontok működése és tartalmának frissítése:
A Touch Info pontok adatbázisának feltöltését minden település magának intézi, mely munka elősegítése végett az 
Eger Térsége TDM Egyesület többször tartott képzést a leendő felhasználóknak. A terminálokon található esemény-
tár központilag kerül frissítésre, a tagtelepülések által az Egyesület rendelkezésére bocsátott információk alapján. 


