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A projekT
1. A projekt lényege
 
A projekt a magyar nagyvárosok hagyományos kereskedelmét jelentősen visszavető bevásárlóköz-
pontokkal szemben versenyhelyzetbe kívánja hozni a városközpontok hagyományos üzleteit. 
Ezek pusztulása ugyanis a városok gazdasági-társadalmi-esztétikai környezetét és élhetőségét a vég-
sőkig lerombolhatja. 

Célunk a hagyományos belvárosi kiskereskedelem összefogása, ezzel kapcsolatosan egy új 
márka megteremtése, a belvárosi üzletek forgalmának növelése, ezáltal a Városközpont élhe-
tőbbé és szerethetőbbé alakítása, a városlakók közérzetének és a város hírének javítása.

A projekt Debrecenben már működik, és a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül a tagvá-
rosok felé megindult az egész országra történő kiterjesztése. Jelen pályázaton történő eredményes 
részvétel nagyban hozzájárulhatna a projekt országossá válásához.

2. A projekt gazdái

A Cívis Ház Zrt., Debrecen város tulajdonában lévő vagyonkezelő vállalatcsoport tagvállalata, mint 
a tulajdonában lévő belvárosi üzletek bérbeadója, továbbá Debrecen város főépítésze, mint a város 
esztétikai és szociológiai minőségéért felelős egyik személy.

3. Előzmények

A megyeszékhelyeink modernizációja, városszerkezetük átalakulása 20–25 év alatt sűrítve zajlott le a 
társadalmi-gazdasági fejlődés lassú folyamatossága helyett. A rendszerváltás utáni magyar tőkehiány 
szabad utat engedett a multinacionális bevásárlóközpontok terjedésének. Ezt tetézte az a társadalmi 
igény, amely a nyugati árucikkek megszerzésének vágyából származott. Ennek ellenállni egyetlen-
egy város sem tudott. A következményekkel akkor szembesültünk, amikor a bevásárlóközpontok 
kiszívták a belvárosok üzleteiből a vevőket. Az üzletek vagy bezártak, vagy profiljuk hátrányosan 
változott, árukészletük, megjelenésük lesilányodott. Megváltozott a belvárosok vásárlóközönségének 
összetétele is. Szerencsétlen módon a gazdasági válság éppen a bevásárlóközpontok megjelenése első 
hullámának végén érték el a világot, amely tovább tetézte a gondokat. 

ezek a hatások összességében negatívan érintik a városok idegenforgalmát, hangulatát, tár-
sadalmi megítélését.

4. külföldi minták

A nyugat-európai városokban a központi gyalogos zónába már a válság előtt döntően elegáns vendég-
látóhelyek és prémium márkák települtek, míg a bevásárlóközpontokban a közepes minőség kapható. 
Ennek hagyománya ott a mai napig megmaradt. Köszönhető ez annak, hogy az ottani jövedelmi 
viszonyok lehetővé teszik, hogy a kereslet eltartsa ezeket a magasabb árfekvésű boltokat – akár kö-
zépvárosi szinten is. 

Az elegáns világmárkák hagyományos üzletekben történő forgalmazására Magyarországon egye-
dül az Andrássy úton van remény, ott is elsősorban azért, mert ezeknek az üzleteknek a vásárlóközön-
sége döntően külföldiekből áll. Érdekes, hogy Magyarországon a plázák márkaválasztéka hasonló a 
nyugat-európai plázákéhoz, azonban nálunk a közepes minőség jelenti a felsőkategóriát.

http://www.civishaz.hu
mailto: titkarsag@civishaz.hu
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5.  A bevásárlóközpontok és a hagyományos üzletek közötti adottságbeli és üze-
meltetési különbségek

Ténykérdés, hogy a bevásárlóközpontok itthon ma még nagyobb vonzerővel rendelkeznek az utcai 
üzleteknél. Annak érdekében, hogy a hagyományos üzletek felvehessék a versenyt, először meg kell 
ismerni a két forma közötti különbségeket.

adottság bevásárlóközpont hagyományos üzlet

elhelyezkedés fedett, fűtött, hűtött tér utcáról nyíló

megjelenés ellenőrzött, színvonalas 
(feliratok, kirakatok, világítás stb.)

ellenőrizetlen, vegyes minőségű, helyenként kritikán aluli

áruválaszték szabályozott portfólió, mágnesbérlők, elvárt minőség a turkálótól a világmárkákig vegyesen

parkolás korlátlan parkolóhely, általában ingyenes, közel az üzletekhez korlátozott számú, drága parkolóhely, 
az üzletektől távolabb

nyitva tartás hétvégi és esti nyitva tartás rövid nyitva tartás, hétvégén zárva

tulajdoni viszonyok egy tulajdon, szigorú bérleti szerződések vegyes tulajdon, régi, szabályozatlan bérleti szerződések

működési szabályozás szerződésben szabályozatlan

szabályok érvényesítése felmondás, kötbér hatóság, rábeszélés (nincsenek is szabályok)

brand a  „pláza”  önmagában is márkát jelent 
a hozzá tartozó életformával

az utcai üzletek önálló márkák, 
nincs összefoglaló fogalom

marketing szerződésben kötelező, központi programok, dekorációk nincs, vagy egyedi, nem hatékony

6. A projekt eredményei a táblázat szempontjai alapján

adottság hagyományos üzlet

elhelyezkedés a hátrányos megközelítésű üzletek bevonása a sétálóövezetbe

megjelenés saját beruházással, a bérlők esetében anyagi hozzájárulással (bérletidíj-kedvezmény), meggyőzéssel, a legvégsőbb esetben 
hatósági eszközökkel az üzletek homlokzatainak, feliratainak, kirakatainak rendbehozatala

áruválaszték bérbeadás esetén az üzletállomány összetételének figyelmes összeállítása 
(a bérbeadás előtt minőségi szűrés, a bennmaradók között licit)

parkolás Az üzletek közelében mintegy 250 db új, kedvezményes díjszabású VÁROSKÖZPONT parkoló létrehozása, amely hétköznap 
korlátozott ideig, valamint péntek déltől hétvégén folyamatosan szinte ingyen (10 Ft/óra) használható

nyitva tartás Célunk nyáron a hosszított nyitva tartás, továbbá a szombat délután és az események alatti nyitva tartás

tulajdoni viszonyok Nem változtathatóak ugyan, de az új bérleti szerződések (kb. nyolc éve) kitérnek az üzemelési és esztétikai feltételekre is

esztétikai szabályok érvényesítése Meggyőzéssel, új, az egész belvárosra vonatkozó városképvédelmi szabályok létrehozásával és azok érvényesülésével 
jelentős esztétikai javulás következett be. 
A változás érezhetően maga után vonta a helyi társadalom igényszintjének növekedését

brand Új márka létrehozása, melynek bevezetése után a márkanévhez fogalmilag egyértelműen társulnak a belváros legjobb 
üzletei. A márka neve: VÁROSKÖZPONT. A név választásánál fontos szempont volt, hogy ne kötődjön kizárólag Debrecenhez. 
Ez a későbbi országos bevezetés miatt lényeges

marketing A Cívis Ház Zrt. új központi marketingelemeket vezetett be:
–  32–64 oldalas, 50 000(!) példányos, ingyenesen terjesztett kereskedelmi-kulturális-szórakoztató magazin az új 

márkanévvel: VÁROSKÖZPONT MAGAZIN, amely két év múltán – ismertté válása után VKM néven jelenik meg –,
VAROSKOZPONT.HU honlap, VÁROSKÖZPONT telefonos applikáció, kuponakciók, facebook-játékok

http://www.civishaz.hu
mailto: titkarsag@civishaz.hu
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projekTelemek
7.1. A sétálóövezet tudatos kiterjesztése (1. sz. melléklet)

A belváros tengelye a Piac utca, amelyre merőleges kisebb utcák 
fokozatosan díszburkolatot kaptak, a határoló épületek homlokza-
tai felújításra kerültek. Az üzletek közé nem illeszkedő funkciók 
(iroda, közösségi terek stb.) áthelyezésre kerültek annak érdeké-
ben, hogy igazi üzletutcák alakuljanak ki.

Így alakult át a Simonffy, Bajcsy-Zs. utca, a Halköz tér, a Csa-
pó utca, sok kapualj burkolatot kapott, melynek hatására az ott 
lévő üzletek vonzóbbak lettek. Az igényes cégérek díjmentesen 
helyezhetők ki, az éttermek teraszai formális összegért bérelhetik 
a közterületeket. 

7.2. Városképi megjelenés (2. sz. melléklet)

A legtöbb magyar nagyváros épületeinek homlokzatai reklám-
táblákkal szennyezettek. Ezek elcsúfítják a városképet, miközben 
reklámértékük a nullával egyenlő, sok esetben inkább taszítanak, 
mint vonzanak. Az igénytelen környezet a magas esztétikai 
szintű bevásárlóközpontok felé tereli a forgalmat, ezért alap-
vető fontosságú az esztétikai környezetszennyezés megszüntetése. 

Új szabályok kerültek bevezetésre, amelyek megtiltották 
a megállítótáblák, molinók, bábuk kihelyezését, a kirakatok 
igénytelen matricázását és korlátozzák a reklámok méretét és 
darabszámát is. A nehéz, hosszan tartó, sokszor a kereskedőkkel 
nehezen elfogadtatható munka meghozta gyümölcsét, a város esz-
tétikai színvonala nagyságrendekkel javult. 

7.3. parkolás (3. sz. melléklet)

VÁROSKÖZPONT PARKOLÓK – A belvárosi tömbök belsejé-
ben több olyan fejlesztési terület található, amely beépítése a vál-
ság miatt elmaradt. Az ingatlanok tulajdonosa, a Cívis Ház Zrt. 
ezeken a telkeken parkolókat alakított ki, amelyek kifejezetten a 
belvárosi üzletek kiszolgálására hivatottak. 

A parkolók az első fél órában ingyenesen használhatók, 
utána is kedvezményes a díjszabásuk. Péntek déltől hétvégén 
szinte ingyenesek (10 Ft/óra). A parkolás nem tehető teljesen 
ingyenessé, mert a díjazásnak szabályozó szerepe is van. Díjazás 
hiányában a parkolót elsősorban az üzletek alkalmazottai és a kör-
nyéken dolgozók foglalnák el, kizárva ezzel a vásárlókat. A parko-
lók elnevezése tudatosan illeszkedik a márkanévhez.

NAPKÖZBEN
Hétfő-Csütörtök: 
8.00-18.00-ig
Péntek: 
8.00-12.00-ig

ELSŐ FÉL ÓRA

INGYENES!

PARKOLÓ
ARANY JÁNOS UTCA

60Ft
15 perc

ÉJSZAKA
Hétfő-Csütörtök: 18.00-08.00-ig

ÉS
HÉTVÉGÉN
Péntek 12.00-től
Hétfő 08.00-ig

DKV parkolóbérlet érvényes.

10 Ft/óra*
*Minden megkezdett óra

NAPKÖZBEN
Hétfő-Csütörtök: 
8.00-18.00-ig
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8.00-12.00-ig
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Hétfő-Csütörtök: 18.00-08.00-ig
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http://www.civishaz.hu
mailto: titkarsag@civishaz.hu
http://www.varoskozpont.hu/uzletek/parkolas-2/?multi_city=debrecen
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7.4. Brand, avagy önálló márka megteremtése 

A legfontosabb, és egyben legnehezebb feladat létrehozni és be-
vezetni egy új márkát, amelyhez az érdekeltek szívesen csatla-
koznak, és amely a vásárlók által is ismertté és elfogadottá válik. 
A VÁROSKÖZPONT márka Debrecenben már ismert. Aki ezt a 
szót hallja, azonnal a magazinra, és a mögötte felsorakozó debre-
ceni üzletekre gondol, de nem jutnak eszébe a bevásárlóközpon-
tok. Célunk, hogy a VÁROSKÖZPONT szó országos márkává 
váljon, és a főnév olyan fogalommá alakuljon, mint a „pláza”, 
amely egy jellemző minőséget és életmódot takar.

7.5.  marketing

A megteremtett márkához már viszonylag könnyen kapcsolható 
annak arculata és marketingelemei:

n LOGÓ (4. sz. melléklet)
Minden reklámelemben használatos (újság, parkoló, hirdetések stb.)

n VKM – VÁROSKÖZPONT MAGAZIN (5. sz. melléklet)
A kiadvány évente tízszer, a kereskedelmi idényben havonta jele-
nik meg. Kiadója a Cívis Ház Zrt.
Alkalmanként 50 000 példányban jelenik meg, ingyenesen, 
postai terjesztéssel. Terjedelme időszaktól függően 32–64 oldal, 
minősége vetekszik bármely professzionális magazinéval.

Összeállításánál arra törekedtünk, hogy az olvasók tartsák meg, 
olvassák, ezáltal lássák a benne megjelenő reklámokat is, melyek 
minőségében sem ismerünk kompromisszumot. A magazin tartal-
maz várostörténeti, ismeretterjesztő, szórakoztató, mindkét nemet 
érdeklő írásokat, amelyek a belváros üzleteibe várt vásárlók ér-
deklődési körét célozza meg. A magazin elektronikus formában is 
elérhető.

n VAROSKOZPONT.HU HONLAP (6. sz. melléklet)
A weboldalon megtalálhatók a szerkesztők által megfelelő szín-
vonalúnak ítélt üzletek, szolgáltatások részletes listája, fényképei, 
áruválasztéka, akciói. A honlap alkalmas az összes város befoga-
dására. Debrecen oldala már teljes, míg más városok béta verzió-
ban működnek.

n VÁROSKÖZPONT APP. (7. sz. melléklet)
A honlap telefonos alkalmazása, amely térképes útvonalterve-
zővel és utcaképpel van kiegészítve. Az applikáció a honlaphoz 
hasonlóan városválasztóval rendelkezik. Országos bevezetése ese-
tén bárki, aki idegen városban vásárolni vagy tájékozódni szeret-
ne, tartózkodási helyének felismerése után telefonja segítségével 
megkaphatja a szükséges információt.

http://www.civishaz.hu
mailto: titkarsag@civishaz.hu
http://www.varoskozpont.hu/magazin/
http://www.varoskozpont.hu/
http://www.varoskozpont.hu/app/
http://www.varoskozpont.hu/wp-content/uploads/magazine/8/index.html
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TáVlATok
A VÁROSKÖZPONT projekt akkor lehet igazán hatékony, ha országosan is bevezetésre kerül. 
A Cívis Ház Zrt. az összes vidéki nagyváros részére ingyenesen rendelkezésre bocsájtja a márka-
nevet, az általa elkészíttetett weboldalt és telefonos applikációt, az ország összes bevásárlóköz-
ponton kívül működő üzletének reklámozása, ezáltal a városközpontok élhetőségének megőrzése 
érdekében.

Jelen pályázaton történő eredményes részvétel nagyban hozzájárulhatna a projekt országossá 
válásához.

Kováts Ákos
Cívis Ház Zrt. vezérigazgatója

Debrecen város főépítésze

n FACEBOOK-MARKETING (8. sz. melléklet)
Az üzletek rendszeresen ajánlanak fel ajándékokat, amelyek a 
honlaphoz kapcsolódóan játék keretében kerülnek kisorsolásra.

n VÁROSKÖZPONT NAPOK (9. sz. melléklet)
A nagy országos kuponakciók időpontjához alkalmazkodva a 
Városközpont napok keretében a magazinból és az internetről 
beszerezhető kuponokkal a vásárlók jelentős kedvezményekhez 
juthatnak, immár nemcsak a bevásárlóközpontokban, hanem a Vá-
rosközpont üzleteiben is.

n A MÁRKA REKLÁMOZÁSA (10. sz. melléklet)
A Városközpont márkát rendszeresen reklámozzuk a helyi sajtó-
ban, internetes portálokon, a facebook-on, tömegközlekedési esz-
közökön stb. lefedjük a várost

1/2

Lefedjük a várost

Hirdessen 50 000 péLdányban!

www.varoskozpont.hu

Info: 06-30/201-17-67
varoskozpont@varoskozpont.hu

http://www.civishaz.hu
mailto: titkarsag@civishaz.hu
https://www.facebook.com/varoskozpont
http://www.varoskozpont.hu/decemberi-kuponakcio/
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1. melléklet – Sétálóövezet kiterjesztése

A sétálóövezetek kiterjesztése, a belvárosi kapualjak bevonása és leburkolása, 
jelentősen javította az üzletek környezetének megjelenését.
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2. melléklet – Városképi megjelenés

A bántóan zavaró felesleges reklámok eltávolítása visszaadta az épületek eredeti megjelenését, 
hangsúlyossá tette a kirakatokat.
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3. melléklet – Kirakatok

www.varoskozpont.hu
3

A kézben tartott érték

Nem azért élünk, hogy 
együnk, hanem azért eszünk, 
hogy éljünk. Régóta tudjuk. 
Azt is, hogy enni és inni 
szinte bármiből lehet, de ér-
demes-e? Máris kijelenthet-
jük, hogy csak nagyon-na-
gyon végszükség esetén. Ha 
nincs kényszerítő körülmény, 
érdemes megadni az étkezés 
módját. 

Damasztterítő, porcelán 
tányérok, evőeszközök, 
poharak, szalvéták, fűszer-
tartók, ételes tálak. Kisebb 
vagy nagyobb család, baráti 
társaság vagy ismerősök 
ülnek körben. Falatoznak, jól 
érzik magukat, kellemesen 
telik az idő. 

A hangulatot a 
Villeroy & Boch étkészletei, 
evőeszközei, kristály poharai 
a hétköznapi vacsorák 
nyugalmához és a meg-
hitt pillanatok fenségéhez 
egyaránt képesek egy kis 
pluszt hozzáadni. Azt, amit 
szavakban nagyon nehéz 
kifejezni. A Villeroy & Boch 
por ce lánok nyugalmában, 
kifinomultságában, kidol-
gozottságában valóban az 
évszázadok érhetők tetten. 
A tapasztalat, az elmúlt 
századok vannak velünk, 
amikor egy-egy ilyen asztal 
mellett ülünk szeretteinkkel 
vagy barátainkkal. A kerti 
partik vagy jeles események 
gyertyafényes vacsoráit egy-
aránt emelkedettebbé teszik. 
Ezek az étkészletek valóban 
alkalmasak arra, hogy az 
étkezések a mindennapok 
jeles pillanatai közé emel-
kedjenek, annak ellenére, 
hogy nem azért élünk, hogy 
együnk, hanem azért eszünk, 
hogy éljünk.   

Címlapon a 
Villeroy

A szem a lélek tükre, a kirakat 
pedig az üzleté, sőt akár egy 
egész városé. Külföldi és hazai 
utazások során ezzel találkozunk 
legelőször, de belvárosi sétánk 
során is a kirakatok nyújtotta 
látványból vonjuk le első követ-
keztetéseinket, szerezzük első 
benyomásainkat.  

  
Sokak szerint az üzletek kirakatai 
városképi jelentőséggel bírnak, 
hiszen szemmagasságban nem 
az épületek homlokzata, portálja 
látszik, hanem az üveg mögött 
bemutatott áruk, termékek. Míg 
a piszkos üvegű, árukkal zsúfolt, 
jellegtelen kirakatok taszítanak, 
addig a szépen berendezettek, íz-
lésesen kialakítottak felhívják ma-
gukra a figyelmet, megragadják a 
járókelők, vásárlók tekintetét. 

Kirakatok versenye

A legtöbb üzlethelyiség bérbe-
adója, a Cívis Ház Zrt. éppen 
ezen cél elősegítése érdekében 
rendezte meg immár harmadik 
alkalommal a Virágkarneválhoz 
kapcsolódó kirakatversenyt.  
A megmérettetésen részt vevő 
üzletek szerint a legjobb ke-
reskedői hagyományok feltá-
masztásában és az újdonságok 
megismertetésében egyaránt 
szerepük van a jó, ízlésesen, kellő 
szakmai hozzáértéssel berende-
zett kirakatoknak. 

A kenyér, mint szimbólum

A verseny első helyezettje a 
Villeroy & Boch üzlet (Kossuth u. 8.) 
tulajdonosa, Barna Gáborné az „új 
kenyérhez” kapcsolódóan rendez-
te be kirakatát. A búzakalász – az 
„Élet” – beérése után nagy ünnep 

Az üzletek arca
az első kenyér kisütése és meg-
szegése! A hagyományok szerint 
a család apraja-nagyja az életet 
adó kenyérgabona betakarításán 
fáradozott. E nehéz munkának 
megvoltak a maga babonái, szo-
kásai, de főleg a maga rendje. Az 
aratás befejezése örömünnepnek 
számított, s ennek a zárójelenete 
az újkenyér megszegése volt. A 
kirakati életképben megjelenő 
motívumok utalnak az aratás 
mozzanataira: a kalász, melyben 
az életcsírát hordozó magvak 
ülnek; a hagyományos családmo-
dell; a napraforgó, mely színében 
is az éltető nap melegét árasztja; 
az új kenyér, mely még az imáink-
ban is benne van. „...Mindennapi 
kenyerünket add meg nekünk 
ma...”

Hagyományápolás

A verseny második helyezettje a 
Pékház Kft. (Szent Anna u. 10-12. 
alatt található) üzlete lett. Szabó 
Jánosné és csapata a magyar 
népmesei hagyományokat és 
ezzel együtt a magyar motívum-
kincset igyekezett feltámasztani. 
Fontosnak tartják, hogy a kiraka-

tok vonzóak legyenek, felhívják 
a pék szakma szépségeire és 
termékeire, a különféle pékárukra 
a figyelmet, hozzájárulva ezzel a 
cég eredményes működéséhez. 

Gyerekeknek is szól

Regisztrálj a www.varoskozpont.hu oldalon 2013. október 14-ig, 
és nyerhetsz egy Samsonite bőröndöt a Your Bag Bőrdíszmű üzlet felajánlásával! 
Kattints a részletekért: 
www.varoskozpont.hu/regisztralj-most-es-nyerhetsz-egy-samsonite-borondot/

A bronzérmes Korzó Édesség és 
Kávézó (Csapó u. 1.) tulajdonosa 
Sóvári Gabriella szerint a kiraka-
tok óriási jelentőséggel bírnak, 
hiszen ezek alapján dönti el a 
vásárló, hogy betér-e egy üzletbe 
vagy sem. A Korzó Édesség 
szempontjából különösen nagy 
jelentősége van a gyerekek meg-
nyerésének, a kicsik tetszése el-
nyerésének, hiszen ők „irányítják” 
szüleiket, kérésük alapján térnek 
be a felnőttek csokoládét és más 
édességet vásárolni. A kirakat 
sugallta kép tehát döntő az üzlet 
forgalmának alakulásában. 

Lépés a vásárló felé

Héder Viktória, a 
Monper Egyedi 
Gyöngy és Bizsu 
Bolt (Széchenyi u. 
2.) szerint az igé-
nyes és szép kirakat 
az első és az egyik 
legjelentősebb 
lépés a vásárló felé. 
Úgy látja, hogy az 
üzleteknek kell a 
vevőik irányába 
„menni”, fel kell 
ismerni az igénye-

ket, majd az ismeretek birtokában 
olyan kirakatot készíteni, mellyel 
be lehet csalogatni a vevőket. 
Úgy tűnik ez sikerült is, hiszen az 
üzlet a közönségdíjat nyerte el. 

Minden versenyzőnek és 
helyezettnek gratulálunk és va-
lamennyi debreceni nevében azt 
kívánjuk, hogy dolgozzanak minél 
eredményesebben a jövőben is a 
kirakatok kialakításán. 

Debrecen Autó
Debrecen, Mikepércsi út 23-33.
E-mail: info@debrecenauto.hu, web: debrecenauto.hu

Kedves Olvasó, leendő Tesztpilóta!

Ismét elérkezett a szeptember, ami nem csak az ősz kezdetét, az iskolatáska előkészítését, 
hanem egy feledhetetlen programot is jelent a Volkswagen világában.

Szeretnénk Önöknek alkalmat biztosítani, hogy a Volkswagen személygépjárművek széles pa-
lettájából a leginnovatívabb, legkülönlegesebb technikai megoldásokkal felszerelt modelljeit 
kipróbálhassák.

Az InnovaTurné országos rendezvénysorozat szeptember 26-án érkezik a Debrecen Autóhoz.

A Turné nagy múltra tekint vissza. Az évek óta nagy népszerűségnek örvendő rendezvény 
nem mindennapi felszereltségű modelleket vonultat fel, melyek a vezetést feledhetetlen él-
ménnyé teszik.

A tavaszi rendezvényünk sikerén felbuzdulva, szeretnénk már meglévő és leendő ügyfeleink-
nek egy kötöttségek nélküli különleges lehetőséget biztosítani, hogy az általuk megjelölt gép-
kocsik bármelyikét egy izgalmas tesztúton vezethessék.

Szeretnénk, ha a nyári emlékek mellett egy ilyen, nem mindennapi élménnyel lennének gaz-
dagabbak.

Tesztelhető modelljeink:
Volkswagen Passat Alltrack BMT 2.0 TDI DSG 4Motion 177 LE  Volkswagen Beetle Cabrio 
Design 1.4 TSI DSG 160 LE  Volkswagen Golf Highline BMT 1.4 TSI DSG 140 LE  Volkswa-
gen Scirocco 2.0 TSI DSG 210 LE  Volkswagen Sharan Highline BMT 2.0 TDI DSG 177 LE  
Volkswagen Tiguan Sport & Style BMT 2.0 TDI DSG 4Motion 177 LE  Volkswagen Caddy 
Edition 30 2.0 TDI DSG 4Motion 140 LE  Volkswagen T5 Multivan Edition 25 RT 2.0 TDI DSG 
4Motion 180 LE

Regisztráljon tesztvezetésre márkakereskedésünkben, a +36 52 500 222 telefonszámon, vagy 
az innovaturne.volkswagen.hu weboldalon!

Őszi Volkswagen InnovaTurné
a Debrecen Autóval

VILLEROY & BOCH 
ASZTALI KULTÚRA 

MÁRKAÜZLET 
Debrecen, Kossuth u. 8.

Telefon/fax: +36-52/413-400
Mobil: +36-20/260-3679

E-mail: phome.deb@gmail.com

A Cívis Ház Zrt. rendszeresen szervez kirakatversenyt,
és a Városközpont magazinban a kirakatrendezéssel kapcsolatos cikkeket is közöl.
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INGYENES PARKOLÁS

l  Hétköznap az első fél óra ingyenes. A tarifaszámítás az ingyenesség letelte után ne-

gyedórás ciklusokkal történik.

KEDVEZMÉNYES PARKOLÁS

l  Az éjszakai és hétvégi kedvezményes parkolás tarifaszámítása minden megkezdett óra 

alapján történik. 

TELJES DÍJAS PARKOLÁS

l  A pakolót bárki használhatja, a lenti táblázat szerinti díjazással. A tarifaszámítás negyed-

órás ciklusokkal történik. 

l  Mozgáskorlátozott engedéllyel rendelkezők a parkolót teljes díj fizetése mellett vehetik igénybe.

PARKOLÓBÉRLET

l  Kedvezményes bérlet biztosítható a fent felsorolt parkolók közvetlen környezetében lakók (magánszemélyek) számára – DKV je-

lenleg alkalmazott rendje szerint – bruttó 10 000 Ft/hó, lakossági bérlet bruttó 12 000 Ft/év, a fizető várakozóhelyek használatá-

nak szabályozásáról szóló 20/1993. (V.24.) Kr. számú rendelet szerint.

l  A kedvezményes parkolóbérlet váltása a DKV Zrt. Ügyfélszolgálatán történik.

l  A bérletes parkolás igénybevételéhez 2 540 Ft-ért parkolókártya váltása szükséges.

l  A DKV parkolóbérlet érvényes. 

PÓTDÍJ
l  A parkolójegyet elveszítő parkoló számára a pótdíj 2 800 Ft, melyet a fizetőautomatánál tud kiegyenlíteni az „Elveszett jegy” funk-

ció gomb megnyomásával kibocsátott kártya birtokában.

PARKOLÓK HELYSZÍNEI

l  Piac u. 45., 62 db férőhely

l  Jászai Mari utca (Gambrinus tömb), 110 db férőhely

l  Bajcsy-Zsilinszky u. 11-13., 70 db férőhely

l  A parkolók a Cívis Ház Zrt. és a DKV Zrt. üzemeltetésében lévő magántulajdonú parkolók.

l  A parkolók területén mindenki saját felelősségére parkol. A gépjárművekben keletkezett károkért a tulajdonos és az üzemeltető 

felelősséget nem vállal.

PARKOLÓ ÜZEMELTETŐ

l  DKV Debreceni Közlekedési Zrt., 4025 Debrecen, Salétrom u. 3. 

 Ügyfélszolgálat 4027 Debrecen, Füredi út 27. (Malompark II., 1. e
melet)

 Telefon: +36-52/531-513, Email: ugyfelszolgalat@dkv.hu

VÁROSKÖZPONT PARKOLÓK TARIFÁI

l BAJCSY-ZS. ÉS ARANY J. UTCA 

Napközben: hétfő-csütörtök 8.00-18.00 és péntek 8.00-12.00: 240 Ft/óra (Első fél óra ingyenes)

Éjszaka:   hétfő-csütörtök 18.00-08.00: 10 Ft/óra • Hétvégén: péntek 12.00-hétfő 8.00: 10 Ft/óra

l JÁSZAI MARI UTCA 

Napközben: hétfő-csütörtök 8.00-18.00 és péntek 8.00-12.00: 320 Ft/óra

Éjszaka:  hétfő-csütörtök 18.00-08.00: 10 Ft/óra • Hétvégén: péntek 12.00-hétfő 8.00: 10 Ft/óra

Parkolási rend

BAJCSY-ZS. 

ÉS ARANY J. UTCA

4. melléklet – Parkolás

NAPKÖZBEN

Hétfő-Csütörtök: 

8.00-18.00-ig

Péntek: 

8.00-12.00-ig

ELSŐ FÉL ÓRA

INGYENES!

PARKOLÓ

ARANY JÁNOS UTCA

60Ft
15 perc

ÉJSZAKA
Hétfő-Csütörtök: 18.00-08.00-ig

ÉS
HÉTVÉGÉN

Péntek 12.00-től

Hétfő 08.00-ig

DKV parkolóbérlet érvényes.10Ft/óra*

*Minden megkezdett óra

250 db olcsó parkoló létesült. Az első fél óra ingyenes, péntek déltől 10 forint óránként.

http://www.varoskozpont.hu/uzletek/parkolas-2/?multi_city=debrecen
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5. melléklet – Logók

A különböző projektek egységes logórendszert kaptak.
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6. melléklet – Városközpont magazin

A Városközpont magazin a város legszebb és legismertebb kiadványa lett.

http://www.varoskozpont.hu/magazin/
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7. melléklet – Varoskozpont.hu honlap

A honlapon minden belvárosi üzlet és szolgáltatás megtalálható, 
de általános és részletes idegenforgalmi információk, éttermi menük, tudnivalók is elérhetők.

http://www.varoskozpont.hu/
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TájékozTaTó
a városközpont applikációjának működéséről

Üzletek, szolgáltatások, ven-
déglátó- és szórakozóhelyek, 
intézmények, idegenforgalmi 
nevezetességek, akciók, prog-
ramok. Szinte minden infor-
máció elérhető Debrecenről az 
egyszerűen kezelhető telefonos 
alkalmazással. A szerkesztők 
gondosan kiválogatták azokat 
az üzleteket, amelyeket nyu-
godt szívvel tudnak ajánlani, 
ezért az összeállítás során nem 
a teljesség, hanem a minőség 
volt az elsődleges szempont. 

Debrecenről már szinte teljes az 
adatbázis, de béta verzióban 12 
másik nagyváros belvárosi üzletei 
is elérhetők. Mindig a hozzánk 
legközelebbi város jelenik meg 
először, de más várost is választ-
hatunk. A távlati cél, hogy az 
összes nagyváros egy applikáció-
ban szerepeljen, így bárhol járunk 
az országban, azonnal rátalálhas-
sunk célpontunkra.

Megnézhetjük a kiválasztott 
hely fényképét, leírását, áruvá-
lasztékát, nyitva tartási idejét, 
weboldalát, telefonos, internetes 
elérhetőségeit.

Letöltheti telefonjára a www.
varoskozpont.hu/app/ 
webcímről vagy közvetlenül 
innen ennek a QR-kódnak a 
segítségével a google play-ből! 
Megjelent iOS-en is!
Az applikáció a varoskozpont.
hu weboldal telefonos változa-
ta, üzemeltetője a Cívis Ház Zrt.

Turisztikai, közlekedési és 
igazgatási információkhoz is hoz-
zájuthatunk, a keresővel célzottan 
választhatunk ki üzleteket.

Megnézhetjük a kiválasztott 
helyek térképes elérhetőségét, 
utcaképét. 

8. melléklet – Városközpont app.

A telefonos applikáció iOS-en és Androidon is elérhető. 
Tartalmazza az összes belvárosi üzlet adatait, választékát, elérhetőségét.

http://www.varoskozpont.hu/app/
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9. melléklet – Facebook-marketing

Az üzletek felajánlásait hetente többször is kisorsoljuk facebook-on. 
Az oldalnak több mint 6 000 lájkolója van.

https://www.facebook.com/varoskozpont
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KUPON
AKCIÓ

A kuponokat keresse 
a Városközpont magazinban
vagy további kuponokkal 
együtt töltse le 
a varoskozpont.hu oldalról!

2013. 
április 12-13.
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10. melléklet – Városközpont napok

A nagy országos akciók időpontjában a belváros üzletei is kuponakciót hirdetnek.

http://www.varoskozpont.hu/decemberi-kuponakcio/
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www.varoskozpont.hu

A legnagyobb üzlet

Töltse le mobiljára!

Több, mint 350 üzlet egy helyen

Kategóriák
Információk
Térkép és navigáció
Könnyű keresés
Utcakép, Google Street View
Fotók

lefedjük a várost
1/2

Lefedjük a várost

Hirdessen 50 000 péLdányban!

www.varoskozpont.hu

Info: 06-30/201-17-67
varoskozpont@varoskozpont.hu

11. melléklet – A márka reklámozása

A márkát és a magazint az éttermekben, buszokon, üzletekben is reklámozzuk.
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12. melléklet – A márka reklámozása

A debreceni szállodák ingyenesen adnak vendégeiknek hatnyelvű útikönyvet, 
amelyben a nevezetességek mellett a Városközpont legjobb üzletei is megtalálhatók.

http://www.varoskozpont.hu/debrecen-utikonyv/
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