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UTASOK ELOSZLÁSA VONALANKÉNT
GYSEV Zrt. 2021. évi átlagos utasszám 5,3 millió fő

Sopron–Győr 27%
Szombathely–Hegyeshalom 25%
Szombathely–Szentgotthárd 25%
Sopron–Szombathely 13%
Szombathely–Zalaszentiván 6%
Szombathely–Kőszeg 4%

AZ UTAZÓKÖZÖNSÉG
ÉLETKORA

36–45 év 25%
46–55 év 24%
15–25 év 15%
26–35 év 15%
56–65 év 14%
66–75 év 6%
75+ év 1%

AZ VASÚTI UTAZÁS 
ELŐNYEI

hasznos az utazási idő 48%
kedvező ár/érték arányú 27%
más alternatíva hiánya 26%
színvonalas 21%
biztonságos 47%
környezetbarát 49%
gyors 67%
kényelmes 78%

• az állomásokon, vonatokon eltöltött minőségi idő hatékony információáramlást biztosít
• a kommunikációs „zaj” korlátos
• a potenciális ügyfelek, partnerek közvetlen megszólítása, elérése biztosított
• hirdetése helyhez kötöttség nélkül, egy időben a teljes régióban megjelenhet
• terméke és szolgáltatása színes, szórakoztató környezetben tárul az érdeklődők elé
• online felületeinken országos ismertségre tehet szert
• a környezet iránti felelősségét hangsúlyozza, ha a zöld vasúton hirdet!

I. VONATOKON –
informálódás utazás közben 

• vonat-név – naponta számos állomáson el-
hangzik, valamint az utastájékoztató monitoro-
kon utazás közben is olvasható vállalkozásá-
nak neve

• utastájékoztató képernyőreklám – a korszerű 
motorvonatok és InterCity kocsik mindegyiké-
ben, az ülésekről jól látható monitorokon ki-
emelt szerephez jut hirdetése

• plakátok – az utastérben elhelyezett plakát-
tartókban kihelyezett információt több ezer 
érdeklődő látja naponta

A GYSEV Zrt. a Nyugat-Dunántúlon és Kelet-Ausztriában, a régió egyik legnagyobb vállala-
taként, meghatározó szerepet tölt be a vasúti személyszállításban.

II. VASÚTÁLLOMÁSOKON –
tájékozódás a várakozás ideje alatt

• digitális led kijelző – Sopron vasútállomás 
utascsarnokban, frekventált helyen digitális 
led fal biztosít kiváló platformot a statikus és 
dinamikus hirdetéseinek

• plakátok - a GYSEV vasútállomásokon több 
ezer utast köszöntünk naponta, így kihelyezett, 
célirányos hirdetése koncentrált figyelmet kap

• szórólapozás, termékbemutató, kóstoltatás 
– intenzív népszerűsítő kampányok ideális 
helyszínéül szolgálnak az utasforgalmi területek

További információ, valamint személyre szabott 
ajánlat és megjelenési feltételek kialakítása 
érdekében örömmel állunk rendelkezésére a 
gysev@gysev.hu e-mail címen! 

III. ONLINE TÉRBEN –
azonnali információszerzés kötöttségek nélkül

• hírlevél – havonta megújuló, országszerte 
olvasott online hírlevelünkben tevékenységének 
bemutatásáról olvashat a folyamatosan 
bővülő, több ezres közönség



AJÁNLATUNK BÉRELHETŐ INGATLANOK A NYUGAT-DUNÁNTÚLON
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AMIT KÍNÁLUNK

• Könnyen megközelíthető, forgalmas vasútállo-
mási ingatlanok

• Vonalhálózat menti lefedettség

• Kiváló ár/érték arány

• Az ingatlanok többféle tevékenység folytatásá-
ra vehetőek bérbe

• 24 órás diszpécserszolgálat

• Élőerős vagyonvédelem (biztonsági szolgálat)

Kőszeg

MILYEN INGATLANT
BÉRELHET TŐLÜNK?

• épület, épületrész, helyiség

• terület, területrész

ELÉRHETŐSÉG:
• ingatlanhasznositas@gysev.hu

• +36 (99) 577-196

• www.gysev.hu 

* A fenti információk tájékoztató jellegűek, az adott bérlemény 
jellegétől, elhelyezkedésétől függően az egyes szolgáltatások 
elérése korlátozott lehet. További információ érdekében állunk 
szíves rendelkezésére elérhetőségeinken.
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MILYEN SZOLGÁLTATÁSOKAT 
BIZTOSÍTUNK?*

• portaszolgálat/vagyonőr

• riasztó berendezés

• klíma

• takarítás

• szemétszállítás

• központi szociális blokk 
(mosdó, mellékhelyiség)

• közműellátás

• tájékoztató- illetve reklámfelület biztosítása



ISMERJE MEG A HOTEL SOPRON SZOLGÁLTATÁSAIT! ISMERJE MEG A HOTEL SOPRON SZOLGÁLTATÁSAIT!
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KOMPLEX SZOLGÁLTATÁS
CÉGES RENDEZVÉNYEKRE,
CSOPORTOS ÖSSZEJÖVETELEKRE

• vállalati rendezvények
• konferenciák
• partnertalálkozók
• workshopok
• csapatépítő tréningek
• fogadások
• bankettek
• összejövetelek
• esküvők megrendezése

HOTEL SOPRON

VENDÉGÉRTÉKELÉSEK 2021

szoba tisztaság 94%
éttermi személyzet 94%
recepciós személyzet 94%
kutyabarát szolgáltatás 91%
reggeli minősége 91%
ételek minősége 90%
szolgáltatás 90%
szoba minősége 88%
ár–minőség arány 87%

• Legkorszerűbb fény-és hangtechnikai eszkö-
zökkel felszerelt, berendezett légkondicionált 
konferenciatermek 5 főtől 250 főig.

• Hangszigetelt leválasztás a terem-méretek va-
riálhatósága érdekében, így egy időben pár-
huzamosan folyhatnak a meetingek.

• Egyedi igényekhez igazított szállás és vendég-
látás. 

• A catering szolgáltatások az étteremben akár 
250 főig igénybe vehetők, így a konferencia 
időtartama alatti étkezésekre is tökéletes.

• Egyedülálló Fine Bisztró stílusú a’la carte étte-
rem.

• Szálláshely-kapacitás: 100 szoba – felújított 
szobák, lakosztályok, apartmanok.

Hangulatos négycsillagos szállodánkban igazi 
vendégszeretettel várjuk Önt az osztrák-magyar 
határ közelében, csupán néhány lépésre a város 
szívétől, páratlan kilátást nyújtva Sopron óváro-
sára, és annak jelképére, a Tűztoronyra.

Kérje egyedi ajánlatunkat, készséggel állunk ren-
delkezésre a nap 24 órájában!
• e-mail: info@hotelsopron.hu
• telefonszám: +36 (99) 512-261
• honlap elérhetőség: www.hotelsopron.hu

• A szakmai programot követően a feltöltődés 
forrása a Sky Wellness részleg (infraszauna 
& sókabin, jakuzzi, finn szauna, gőzkabin, fit-
neszterem, pihenő tér).

• Egyéni- és csapatépítő programok megszerve-
zése igény szerint helyben, illetve külsős hely-
színen.

• Sorompóval zárt, kamerával megfigyelt, nagy 
befogadóképességű parkoló.

• Belvároshoz közeli elhelyezkedés, könnyed 
megközelítés a 84.sz. főút felől is. 



A GYSEV CSOPORT

A változtatás joga fenntartva.


