Üzleti (marketing) terv:
1. A vállalkozás általános bemutatása:
Vése község képviselő testülete az Önkormányzati Törvényből adódó
kötelező feladatain túl – erejéhez mérten – évek óta egyre több olyan
feladatot vállal fel önként, ami a lakosság általános közérzetét javítja,
elősegíti a településkép előnyös változásait, a turisztikai-idegenforgalmi
adottságokat fejleszti a településen, és a hozzá tartozó kistérségben.
2. Szolgáltatások:
A falusi turizmus népszerűbbé válásával, a belföldi turizmus
felélénkülésével együtt a községben régebben meghonosodott, ma már
kihalóban lévő elsősorban kézműves mesterségek, népszokások,
hagyományok megőrzésére hozta létre az önkormányzat azt az
idegenforgalmi célú épületegyüttest amelyben jelen projekt keretében
kívánjuk a rendezvényt megtartani. Ennek érdekében kialakítottunk egy
olyan kovácsműhelyt, ami berendezési tárgyaival hűen tükrözi az adott kor
szokásait, munkamódszereit.

3. Marketing terv:
A kialakított idegenforgalmi –hármas- egység (vendégház-kovácsműhelyistálló) teljes készültségi állapotában szervesen kapcsolódik a környék
turisztikai kínálatába. A vendégház, mint minősített szálláshely bekerült a
tourinform irodák és a falusi-tanyasi vendéglátás nyilvántartási rendszerébe.
Ezáltal nem csak mint szálláshely értékesítés, hanem mint idegenforgalmiturisztikai kínálat, program is szerepel. Az első időszakban az írott és az
elektronikus sajtó lehetőségeit kihasználva kívánjuk népszerűsíteni a
szolgáltatásainkat. Direkt marketing céljából pedig többek között a
településen átvezető útvonalak mellett információs közúti jelzőtáblákat
helyezünk el.
Természetesen a községet bemutató kiadványokban is szerepelnek majd a
szolgáltatások, és részletes információkat találhatnak az érdeklődők az
interneten is, a település honlapján.

4. Működési terv:
A kovácsműhely úgy került kialakításra, hogy berendezései használhatók
legyenek. Ez által azon túl, hogy helytörténeti gyűjteményként funkcionál,
alkalmas más rendezvények megtartására is. Ezért kerül idén hatodik
alkalommal megtartásra a kovács mesterek találkozója.
5. Vezetőségi és szervezeti felépítés:
A kovácsműhely a községi önkormányzat tulajdona annak kezelésében és
felügyelete alatt működik.
Szervezetileg a Művelődési Otthonhoz tartozik, személyi felelőssége a
gyűjtemény felett a népművelőnek van.
6. Pénzügyi terv:
A műhely kialakítása és önálló működtetése ugyan nem jelentős bevétel az
önkormányzat számára de a mellette kialakított vendégházzal és istállóval együtt
komplex szolgáltatást nyújt a falusi turizmus résztvevői számára.
Ezért tehát nem a nyereségérdekeltség az elsődleges szempont az „üzemeltetők”
számára.
Ugyanez vonatkozik magára a rendezvényre is, ami az előzetes számítások és
az eddigi évek tapasztalatai alapján legjobb esetben is csak „nullszaldós” lehet.
A bevétel elsősorban nem „belépőjegyekből” képződik, hanem a már felvázolt
komplex üzemeltetés során, valamint a további rendezvények alkalmával.

Vezetői összegzés:
Ezen rövid, de mégis a projekt minden részletére kiterjedő üzleti terv
egyértelműen felvázolja, hogy a kialakításra került turisztikai célú beruházás és
a tervezett, hozzá kapcsolódó rendezvény elképzeléseink szerint hosszú távon
mindenképpen megtérülő, ha nem is a pénzügyi, gazdaságossági szempontok
alapján, de a település fejlődése szempontjából mindenképpen.

