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Vezetői összefoglaló
Tokaji borvidék
•

2019. október 1. és 2021. október 31. között összesen 14 625 említés született a Tokaji borvidék vonatkozásában, ezek 12,7 százaléka (1 859 db) íródott a turizmussal,
a turisztikai desztinációkkal kapcsolatban (offline tartalmak nélkül). A turizmussal, turisztikai desztinációkkal kapcsolatos találatok fele az online sajtóban, bő egyharmada
a Facebookon keletkezett.

•

A vizsgált időszak egészében pozitívan alakult a Tokaji borvidék online megítélése. A térséggel kapcsolatos onlinesajtó- és közösségimédia-említéseket vizsgálva
elsősorban borokkal, borászattal, turizmussal, illetve kifejezetten a helyi ügyekkel foglalkozó szakportálok és blogok kerültek fel a legaktívabb weboldalak listájára.

•

A Tokaji borvidékkel kapcsolatos onlinesajtó-említéseken belül a fejlesztés volt a legaktívabb kulcstéma, melyet elsősorban a vizsgált időszak végén született találatok
határoztak meg. Több kulcstéma szempontjából is meghatározóak voltak azok az említések, melyek Wáberer György kormánybiztosi kinevezéséről számoltak be 2020
júliusának második felében. Az új kormánybiztos a Tokaj-Zemplén térség fejlesztéséért felelős. Az onlinesajtó-találatokon belül Tokaj és Bodrogkeresztúr voltak a
leggyakrabban említett helyiségek.

•

A borvidékkel kapcsolatos közösségimédia-említések esetében is a térséget érintő fejlesztési programokkal kapcsolatos említések (például a Mezőzomboron várható
turizmusfejlesztő beruházásokkal kapcsolatban), valamint a helyi eseményeket, rendezvényeket népszerűsítő programajánlók (például a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok
programjairól) határozták meg a legaktívabb témákat. A közösségi médiában is Tokaj és Bodrogkeresztúr voltak a legtöbbet említett helyiségek.

•

A megvizsgált tokaji bor- és szőlőfajták összesen 12 072 alkalommal kerültek említésre a vizsgált időszakban. A vizsgált fajták közül az aszút említették a leggyakrabban,
mindösszesen 7 068 alkalommal. Ezt a furmint, a szamorodni és a hárslevelű követték a sorban. Az összes találat 94,2 százaléka ehhez a négy fajtához volt köthető.

•

A vizsgált időszakban összesen 313 offline említés született a Tokaji borvidékkel kapcsolatban, ezek közül 132 említés vonatkozott az ottani turizmusra. Az offline
tartalmakon belül a nyomtatott sajtó volt a legaktívabb tartalomforrás, ezt a TV majd a rádió követték. A nyomtatott sajtóból származó találatok többsége a térség
fejlesztéséhez (például a Tokaj-Zemplén Program segítségével megvalósuló Borutca-projekt), illetve a helyi rendezvényekhez (például Bodrogkeresztúr és Bodrogkisfalud
fesztiválja, a Mindszenthavi Mulatság) kötődött.
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Vezetői összefoglaló
Villányi borvidék

•

A vizsgált időszakban összesen 3 223 említés született a Villányi borvidékkel kapcsolatban. Az összes találat 15 százaléka (484 db) íródott a turizmussal, a turisztikai
desztinációkkal kapcsolatban (offline tartalmak nélkül). A találatok közel fele az online sajtóból, bő harmada a Facebookról származott. A Villány borvidékkel kapcsolatban
is elmondható, hogy a vizsgált időszak egészében pozitív volt a térség online megítélése.

•

A Villányi borvidékkel kapcsolatos onlinesajtó- és közösségimédia-említéseket vizsgálva elsősorban borokkal, borászattal, turizmussal, illetve kifejezetten a helyi ügyekkel
foglalkozó szakportálok és blogok kerültek fel a legaktívabb weboldalak listájára. A Villányi borvidékkel kapcsolatos onlinesajtó-említéseken belül a helyi szőlőfajtákkal
foglalkozó találatok határozták meg a legaktívabb kulcstémákat. Meghatározóak voltak továbbá – hasonlóan Tokajhoz – a térség fejlesztésével, az ide érkező
támogatásokkal kapcsolatos találatok is. Az onlinesajtó-említések körében Villány és Siklós voltak a leggyakrabban említett kulcshelyek.

•

A közösségi médiában a borvidék különböző eseményeivel, rendezvényeivel kapcsolatos programajánlók, hirdetések határozták meg a kulcstémákat. Ezek az említések
jellemzően a Facebookról származtak. Meghatározóak voltak továbbá a térségben fellelhető kirándulási lehetőségeket népszerűsítő blogtalálatok is. A közösségi
médiában is Villány és Siklós voltak a térség legtöbbet említett helyszínei.

•

Az általunk vizsgált villányi bor- és szőlőfajták összesen 1 381 alkalommal kerültek említésre a magyar nyelvű weben, ami valamivel több mint az egytizede a tokaji bor- és
szőlőfajták által generált 12 072 említésnek. Az online sajtóban a villányi cabernet franc volt a leggyakrabban említett bor- és szőlőfajta, ezt a kékfrankos és a portugieser
követték a sorban. A közösségi médiában a villányi kékfrankost említették leggyakrabban, ezt a portugieser és a cabernet franc követték a sorban.

•

A Villányi borvidékkel kapcsolatban 143 offline említés született a vizsgált időszakban, ebből 57 találat a turizmusra vonatkozóan. Villány esetében is a nyomtatott sajtó
volt a legfontosabb offline tartalomforrás, ezt a TV és a rádió követték a sorban. A nyomtatott sajtóból származó említések többsége a villányi szőlőfajtákkal, illetve
magával a szőlőtermesztéssel foglalkozott.
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Tokaji borvidék,
Tokaj-Zemplén
Térség és
Bodrogkeresztúr összefoglaló

• 2019. október 1. és 2021. október
31. között összesen 14 625 említés
született a magyar nyelvű weben a
Tokaji borvidékkel kapcsolatban.
• Az összes találat 12,7 százaléka (1
859 db) íródott a turizmussal, a
turisztikai desztinációkkal
kapcsolatban.

A találatok fele az online sajtóból, bő egyharmada a
Facebookról származott
Összes online találat és a turizmussal kapcsolatos online említések

Összes említés

Turizmussal, turisztikai
desztinációkkal
kapcsolatos említések

• A turizmussal, turisztikai
desztinációkkal kapcsolatos
találatok 48,9 százaléka (908 db) az
online sajtóban született (cikk- és
címlaptalálatok). Önmagukban a
cikkek aránya is nagyon magas, 47,3
százalékos volt (879 db).
• Az online sajtó mellett a Facebook
(36% - 669 db), a blogok (8,2% - 153
db) és az Instagram (3,8% - 70 db)
voltak a legfontosabb
tartalomforrások.
• A fenti adatok csak az online
említésekre vonatkoznak. Az offline
találatokkal külön fejezetben
foglalkozunk az elemzés végén.

Az Áttekintés grafikon számszerűsítve ad általános képet a vizsgált kulcsszó vagy kulcsszavak online jelenlétéről egy adott
időintervallumban. A táblázatban az egyes kulcsszavak említésszáma látható tartalomtípusonként illetve polaritás szerinti
bontásban.
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1. Megválasztották Magyarország
legszebb szőlőbirtokait – 2020.
október 11-i találatok, elsősorban az
online sajtóból. A zsűri a
pincészetet, a technológiát, a
tisztaságot, a szőlőterületet, a
birtokot, a bort és a vendéglátási
lehetőségeket is vizsgálta a
versenyzőknél.
2. Zsidó zarándokok érkeztek
Bodrogkeresztúrba – 2021. április
16-i találatok, elsősorban a
Facebookról és az online sajtóból.
3. Különleges helyen, különleges
létesítményt épít a Jánosik és Társai
Kft. Tokajban – 2021. szeptember
24-i találatok, melyek zöme az
online sajtóban keletkezett. A
Csurgó-völgy elhagyatott
bányaterületén a közeljövőben
hatalmas, 100 szobás, ötcsillagos
szálloda nyílik, amihez kapcsolódik
az Aktív Turisztikai Központ épülete.

Az Aktív Turisztikai Központ hamarosan megnyíló épülete
generálta a legmagasabb napon belüli említésszámot
Turizmussal kapcsolatos említések

3
1

2

A gyakoriság grafikonon az látható, hogy a vizsgált időszakban mennyi említés született a vizsgált kulcsszóval (vagy kulcsszavakkal)
kapcsolatban.
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Folyamatosan pozitív volt a Tokaji borvidék online megítélése
Turizmussal kapcsolatos említések
•

•

1.

2.

A vizsgált időszak egészében pozitívan alakult a
Tokaji borvidék online megítélése. A térség
véleményárfolyama folyamatosan erősödött;
annak gyengülése csak ritkán, akkor is csak
átmenetileg volt megfigyelhető. A záró
véleményárfolyam 1 269 pont volt.

2

Az alábbi események voltak a legpozitívabb
hatással a borvidék véleményárfolyamára:
Megválasztották Magyarország legszebb
szőlőbirtokait – 2020. októberi találatok a már
említett verseny eredményeiről. A verseny tíz
hektárig tartó kisbirtokok kategóriájában a
Tokaji borvidéki Dobogó Pincészet nyert.

1

Startup program a turizmus fejlesztéséért
Tokajban – 2021. október eleji említések
elsősorban az online sajtóból és a
Facebookról. A TokajTech Startup Program a
térséget fellendítő borászati, gasztronómiai,
szállástechnológiai, turisztikai ötleteket keresi.

A Véleményárfolyam azt mutatja meg, hogy egy adott időszakban hogyan alakul adott kulcsszó (vagy kulcsszavak) megítélése a
magyar weben. A rendszer úgy kalkulálja a véleményárfolyamot, hogy összeadja folyamatosan az említések véleményindexét. A
véleményárfolyam hasonlóan értelmezhető, mint a részvényárfolyam: az emelkedése az internetezők pozitív hangulatát, míg
csökkenése az internetezők negatív hangulatát fejezi ki a kulcsszóval kapcsolatban.
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A Wáberer György kormánybiztosi kinevezésével foglalkozó
cikkek érték el potenciálisan a legtöbb felhasználót
Turizmussal kapcsolatos onlinesajtó-említések

1

2
1. Kormánybiztossá nevezték ki
Wáberer Györgyöt – a 2020. július
20-i cikkek potenciálisan ~1,3 millió
felhasználót értek el.
2. 150 milliárd forint támogatást ad a
kormány a Tokaj-Zemplén térség
fejlesztésére – az erről beszámoló
2021. február 19-i cikkek
potenciálisan ~1,2 millió
felhasználót értek el.

A Napi Reach grafikon megmutatja a potenciálisan elért felhasználók napi mennyiségét a választott kulcsszóra vonatkozóan. Az X
tengely az időt, az Y tengely az elért felhasználók számát mutatja.
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Szakportálok, helyi ügyekkel foglalkozó oldalak voltak a
legaktívabbak
• A Tokaji borvidékkel kapcsolatos
onlinesajtó- és közösségimédiaemlítéseket vizsgálva elsősorban
borokkal, borászattal, turizmussal,
illetve kifejezetten a helyi ügyekkel
foglalkozó szakportálok és blogok
kerültek fel a legaktívabb weboldalak
listájára.

Turizmussal kapcsolatos említések

• Az említések többsége semleges
vagy pozitív hangvételű volt. A
felsorolt weboldalakon mindössze
két negatív találat született a vizsgált
időszak folyamán:
• Jönnek a biciklisek! Lezárás és
terelés Mád környékén;
• Idén is antiszemita indulatokat
gerjesztett a „csodarabbi”
sírjához zarándokló haszid
tömeg.
A grafikon a vizsgált kulcsszóval (vagy kulcsszavakkal) legaktívabban foglalkozó weboldalakat mutatja be. Az egyes weboldalak
mellett látható sávok az említések polaritás szerinti megoszlása mellett az említések számát is mutatják.
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Tokaji borvidék,
Tokaj-Zemplén
Térség és
Bodrogkeresztúr az
online sajtóban
(desztinációk)

•

A Tokaji borvidékkel kapcsolatos online sajtóemlítéseken belül a fejlesztés volt a legaktívabb
kulcstéma, melyet elsősorban a vizsgált időszak
végén született találatok határoztak meg.
Október végén számos cikk számolt be arról,
hogy Tokaj Tech Startup Program néven
támogatási program indult a Tokaj-Zemplén
térség fejlesztéséért a Tokaj Borvidék
Fejlesztési Tanács kezdeményezésére. A téma
pozitív említései is zömmel ehhez a programhoz
kapcsolódtak.

•

Az említett programmal kapcsolatos említések a
tanács, borász, program és az indítás
kulcstémák esetében is meghatározóak voltak.

•

Ugyancsak több kulcstéma (fejlesztés, tanács,
kormány, döntés) szempontjából is
meghatározóak voltak azok az említések,
melyek Wáberer György kormánybiztosi
kinevezéséről számoltak be 2020 júliusának
második felében. Az új kormánybiztos a TokajZemplén térség fejlesztéséért felelős.

•

A harmadik legaktívabb pincészet kulcstéma
esetében azok a 2020. októberi említések
voltak meghatározóak, melyek a Magyarország
legszebb szőlőbirtokait kereső verseny
eredményeit ismertették. A pincészetet,
technológiát, tisztaságot, szőlőterületet,
birtokot, bort és a vendéglátási lehetőségeket is
vizsgáló versenyen a tíz hektárig tartó
kisbirtokok között a Dobogó Pincészet nyert a
Tokaji borvidékről.

A térség fejlesztésével kapcsolatos hírek határozták meg a
kulcstémákat
Turizmussal kapcsolatos említések

A Kulcstémák grafikonon az adott kulcsszóval vagy kulcsszavakkal kapcsolatban legtöbbet említett témákat tudjuk áttekinteni. Az
egyes témák mellett látható sávok az említések polaritás szerinti megoszlása mellett az említések számát is mutatják.
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•

Az onlinesajtó-találatokon belül Tokaj volt a
leggyakrabban említett kulcshely. A vizsgált
időszakon belül két alkalommal keletkezett
kiemelkedő mennyiségű napon belüli
említésszám: 2020. október 11-én a
Magyarország legszebb szőlőbirtokait kereső
verseny eredményeinek ismertetése révén,
illetve 2021. szeptember 24-én, köszönhetően
a Turisztikai Attrakció épületének
megépítésével foglalkozó cikkeknek. Előbbi
esemény generálta a Tokajjal kapcsolatos
pozitív találatok zömét.

•

A térség városai közül Bodrogkeresztúr került a
lista második helyére. A település esetében a
napon belüli említésszám 2021. június 24-én
volt a legmagasabb, köszönhetően a hőség
miatt a vasútvonalakon bevezetett
sebességkorlátozásokról beszámoló cikkeknek.
A településsel kapcsolatos negatív említések
zöme is ilyen korlátozásokkal kapcsolatban
született. A pozitív találatok többsége 2021.
április 16-án íródott a településre látogató
ortodox haszid zsidókkal kapcsolatban.

•

A lista harmadik helyén Sárospatak szerepelt,
amely esetében a napon belüli említésszám
2021. augusztus 2-án volt a legmagasabb,
köszönhetően a működését megkezdő TokajHegyalja Egyetemmel foglalkozó cikkeknek. Az
egyetemen többek között turizmus-vendéglátás
szak is indult. A pozitív találatok többsége is az
új intézménnyel kapcsolatos cikk- és
címlaptalálat volt.

A térség településeivel kapcsolatos említések többsége
semleges vagy pozitív kontextusban született
Turizmussal kapcsolatos említések

A Kulcshelyek grafikonon az adott kulcsszóval vagy kulcsszavakkal kapcsolatban legtöbbet említett helyszíneket tudjuk áttekinteni.
Az egyes helyek mellett látható sávok az említések polaritás szerinti megoszlása mellett az említések számát is mutatják.
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Tokaji borvidék,
Tokaj-Zemplén
Térség és
Bodrogkeresztúr a
közösségi médiában
(desztinációk)

•

A borvidékkel kapcsolatos közösségimédiaemlítések esetében a program volt a vizsgált
időszak legaktívabb kulcstémája, melynek
találatai túlnyomórészt a Facebookon íródtak. A
témakört egyszerre határozták meg a térséget
érintő fejlesztési programokkal kapcsolatos
említések (például a Mezőzomboron várható
turizmusfejlesztő beruházásokkal
kapcsolatban), valamint a helyi eseményeket,
rendezvényeket népszerűsítő programajánlók
(például a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok
programjairól).

•

A második legaktívabb fejlesztés esetében az
onlinesajtó-említések kapcsán már említett
TokajTech Startup Programmal, valamint a
Wáberer György már szintén említett
kinevezésével kapcsolatos közösségimédiaemlítések voltak a legmeghatározóbbak.
Wáberer kinevezése határozta meg a tanács
kulcstémát is.

•

A harmadik legaktívabb utazás témakör
esetében is a Facebook volt az elsődleges
tartalomforrás. A negatív említések többsége
2021. június végén keletkezett a nyári hőség
miatt a vasútvonalakon bevezetett
sebességkorlátozásokkal kapcsolatban.

•

Több kulcstéma esetében (helyszín, hétvége,
fesztivál) is a már említett programajánlók
voltak a legmeghatározóbb említések.

•

A szőlő téma pozitív említései a Gróf Degenfeld
Szőlőbirtok és Kastélyszállóval kapcsolatban
születtek.

A tokaji fejlesztésekkel és a helyi rendezvényekkel kapcsolatos
említések határozták meg a közösségi média kulcstémáit
Turizmussal kapcsolatos említések

A Kulcstémák grafikonon az adott kulcsszóval vagy kulcsszavakkal kapcsolatban legtöbbet említett témákat tudjuk áttekinteni. Az
egyes témák mellett látható sávok az említések polaritás szerinti megoszlása mellett az említések számát is mutatják.
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•

A közösségimédia-említéseken belül is Tokaj és
Bodrogkeresztúr kerültek a kulcshelyeket
összesítő tízes lista elejére. Mindkét helyiség
esetében 2021. április 16-án volt a
legmagasabb a napon belüli említésszám,
köszönhetően a Bodrogkeresztúrra zarándokló
haszid zsidókkal foglalkozó említéseknek. A
zarándoklattal kapcsolatban több negatív
említés is született: volt, aki a járvány
terjedésétől tartott, míg mások antiszemita
nézeteiknek adtak hangot.

•

A zarándokok a Mád – Tarcal – Tokaj –
Bodrogkeresztúr – Olaszliszka – Sárospatak –
Sátoraljaújhely – Erdőbénye – Abaújszántó –
Tállya – Mád útvonalat járják be, így Szerencs
és Bodrogkisfalud kivételével az összes többi
kulcshely esetében is a zsidó zarándokokkal
kapcsolatos említések voltak a
legmeghatározóbbak.

•

A Szerenccsel foglalkozó említések többsége a
Facebookon és blogokon jelent meg. Előbbi
platformon több említés is született például a
37-es főút Sátoraljaújhely - Szerencs közötti
szakaszának a teljes felújításával
kapcsolatban, míg utóbbin főleg túrahelyeket
ajánló blogbejegyzésekben került említésre a
település.

•

Bodrogkisfalud főleg programajánlókban került
említésre, elsősorban a Facebookon és a
blogokon.

A közösségi médiában is Tokaj és Bodrogkeresztúr voltak a
legaktívabb kulcshelyek
Turizmussal kapcsolatos említések

A Kulcshelyek grafikonon az adott kulcsszóval vagy kulcsszavakkal kapcsolatban legtöbbet említett helyszíneket tudjuk áttekinteni.
Az egyes helyek mellett látható sávok az említések polaritás szerinti megoszlása mellett az említések számát is mutatják.
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Tokaji borok és
szőlőfajták összefoglalás

•

A megvizsgált tokaji bor- és szőlőfajták
összesen 12 072 alkalommal kerültek
említésre a magyar nyelvű weben 2019.
október 1. és 2021. október 31. között.

•

A vizsgált fajták közül az aszút említették
a leggyakrabban, mindösszesen 7 068
alkalommal, amely az összes találat 58,6
százaléka. Ezt a furmint (2 864 db –
23,7%), a szamorodni (744 db – 6,2%) és
a hárslevelű (684 db – 5,7%) követték a
sorban. Ez azt jelenti, hogy az összes
találat 94,2 százaléka ehhez a négy
fajtához volt köthető (11 360 db).

•

Mindegyik fajtáról elmondható, hogy a
találatok többsége a közösségi médiából
származott; a legtöbb esetben a
Facebook és az Instagram volt az
elsődleges tartalomforrás.

•

Az online sajtó részaránya a tokaji
esszencia esetében volt a legmagasabb
(37,5%), köszönhetően az alacsony
találatszámnak.

•

A vizsgált fajták összes említésének 15
százaléka (1 812 db) az online sajtóban,
53,5 százaléka (6 464 db) a Facebookon,
17,5 százaléka (2 108 db) az
Instagramon keletkezett.

A találatok több mint fele a Facebookon született

A grafikon az említések tartalomtípus szerinti megoszlását mutatja meg.
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Tokaji borok és
szőlőfajták az online
sajtóban

•

•

•

•

Az online sajtóban a tokaji aszúval
kapcsolatban született a legtöbb említés a
vizsgált bor- és szőlőfajták közül. A napon belüli
említésszám 2021.április 21-én volt a
legmagasabb, ugyanis ekkor jelent meg a hír,
hogy a mádi Demetervin Pincészet tokaji aszúja
nagyaranyérmet nyert a Moszkvában
megrendezett Eurázsiai Bor- és
Párlatversenyen. Az átlagnál magasabb
említésszámot generáltak az Áder János
köztársasági elnök és Ferenc pápa
találkozójáról beszámoló cikkek 2021
szeptemberének közepén. A találkozó során a
pápa többek között egy tokaji aszút kapott
ajándékba.
A tokaji furmint volt a második legtöbbet
említett bor- és szőlőfajta a vizsgált időszak
során. A napon belüli említésszám 2020.
október 6-án volt a legmagasabb,
köszönhetően az Országház borainak
kiválasztásáról szóló cikkeknek.
A harmadik leggyakrabban említett tokaji
szamorodni esetében 2020. szeptember 24-én
volt a legmagasabb a napon belüli
említésszám, köszönhetően a Decanter World
Wine Awards eredményeiről beszámoló
cikkeknek. Az eseményen a legmagasabb
pontszámot elért hat bor (öt aszú és egy édes
szamorodni) a Tokaj-Hegyaljai borvidékről
érkezett.
A vizsgált fajták közül a tokaji gohér egyetlen
alkalommal sem került említésre az online
sajtóban.

A tokaji aszút többször említették, mint az összes többi fajtát
együttesen
Összesen

Negatív

Semleges

Pozitív

Címlap

Cikk

Tokaji aszú - Hírek

1257

9

855

393

120

1137

Tokaji furmint - Hírek

313

2

238

73

16

297

Tokaji szamorodni - Hírek

110

0

91

19

1

109

Tokaji hárslevelű - Hírek

57

0

48

9

6

51

Tokaji esszencia - Hírek

36

0

30

6

8

28

Tokaji sárga muskotály Hírek

15

0

12

3

1

14

Tokaji cuvée - Hírek

9

0

9

0

0

9

Tokaji fordítás - Hírek

8

0

8

0

0

8

Tokaji zéta - Hírek

3

0

3

0

1

2

Tokaji kövérszőlő - Hírek

3

0

3

0

0

3

Tokaji máslás - Hírek

1

0

1

0

0

1

Tokaji gohér - Hírek

0

0

0

0

0

0

Az Áttekintés grafikon számszerűsítve ad általános képet a vizsgált kulcsszó vagy kulcsszavak online jelenlétéről egy adott
időintervallumban. A táblázatban az egyes kulcsszavak említésszáma látható tartalomtípusonként illetve polaritás szerinti
bontásban.
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•

A tokaji bor- és szőlőfajtákkal kapcsolatban
szinte kizárólag semleges és pozitív említések
születtek, a negatív találatok részaránya
minimális volt.

•

A pozitív említések részaránya a tokaji aszú
esetében volt a legmagasabb (31,3%). A
legtöbb pozitív találat a moszkvai Eurázsiai Borés Párlatversenyen elért eredménnyel
kapcsolatban született, de számos említés
született 2019. október végén – november
elején, köszönhetően a kiváló aszús évjáratról
beszámoló cikkeknek.

•

A negatív találatok részaránya is az aszú
esetében volt a legmagasabb, ám ez mindössze
0,7 százalékot tett ki. Ebben a néhány
említésben az aszú magas ára, drágasága
jelent meg negatívumként.

•

A pozitív említések részaránya a furmint
esetében volt a második legmagasabb,
elsősorban az Országház borainak
kiválasztásáról szóló cikkeknek köszönhetően.

•

A furminttal kapcsolatban tavaly júliusban
jelentek meg negatív említések, melyekből
kiderült, hogy akár a termés 15 százaléka is
megsemmisülhetett a zöldszüretben, és a
legnagyobb áldozat a furmint volt. Ezeknek az
említéseknek köszönhetően a negatív találatok
aránya a furmint esetében volt a második
legmagasabb (0,6%).

Szinte kizárólag semleges és pozitív említések születtek a tokaji
bor- és szőlőfajtákkal kapcsolatban

A grafikon az említések polaritás szerinti megoszlását mutatja meg.
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Tokaji borok és
szőlőfajták a
közösségi médiában

•

•

•

•

A közösségi médiában is a tokaji aszúval
kapcsolatban született a legtöbb említés a
vizsgált bor- és szőlőfajták közül. A napon belüli
említésszám 2020. december 10-én volt a
legmagasabb; az aznapi találatok többségét a
Takács Szőlőbirtok és Pincészet Facebookbejegyzése generálta, amely a Nemzetközi Aszú
Nap kapcsán született.
A közösségi médiában is a furmint volt a
második leggyakrabban említett bor- és
szőlőfajta a vizsgált időszakban. A napon belüli
említésszám 2021. június 17-én volt a
legmagasabb, köszönhetően a Szerelmi Pince
Facebook-bejegyzésének, amelyben a Bukaresti
Nemzetközi Borversenyen elért eredményeiket
ismertették.
A harmadik leggyakrabban említett tokaji
szamorodni esetében 2021. július 8-án volt a
legmagasabb a napon belüli említésszám,
köszönhetően a Gizella Pince Tokaj Facebookbejegyzésének, amelyben az angol Decanter
World Wine Awards-on elért eredményeket
ismertették.

A tokaji aszú a közösségi médiában is messze a legtöbbet
említett fajta volt
Összesen Negatív Semleges Pozitív
Tokaji aszú Közösségi média
Tokaji furmint Közösségi média
Tokaji szamorodni
- Közösségi média
Tokaji hárslevelű Közösségi média
Tokaji sárga
muskotály Közösségi média
Tokaji cuvée Közösségi média
Tokaji fordítás Közösségi média
Tokaji esszencia Közösségi média
Tokaji zéta Közösségi média
Tokaji kövérszőlő Közösségi média
Tokaji máslás Közösségi média
Tokaji gohér Közösségi média

Hozzászólás

Blog Fórum Facebook Twitter

Instagram

Videó Értékelés Pinterest

Tiktok

5811

160

4502

1149

44

375

201

3609

187

966

36

0

393

0

2551

7

2187

357

5

82

84

1573

53

729

23

0

2

0

634

3

507

124

2

39

11

466

18

66

4

0

28

0

627

3

528

96

0

19

10

369

9

216

2

0

2

0

269

0

233

36

0

9

8

196

4

52

0

0

0

0

145

6

120

19

0

4

4

108

1

25

3

0

0

0

93

0

79

14

3

4

3

78

1

4

0

0

0

0

60

0

53

7

1

5

1

40

2

10

1

0

0

0

42

0

40

2

0

3

0

15

0

24

0

0

0

0

24

0

22

2

0

1

0

7

0

16

0

0

0

0

4

0

4

0

0

1

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A vizsgált fajták közül a tokaji gohér egyetlen
alkalommal sem került említésre a közösségi
médiában.
Az Áttekintés grafikon számszerűsítve ad általános képet a vizsgált kulcsszó vagy kulcsszavak online jelenlétéről egy adott
időintervallumban. A táblázatban az egyes kulcsszavak említésszáma látható tartalomtípusonként illetve polaritás szerinti
bontásban.
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•

A tokaji bor- és szőlőfajtákkal kapcsolatos
említések többsége a közösségi médiában is
semleges és pozitív kontextusban íródott.

•

A pozitív említések részaránya ebben az
esetben is a tokaji aszú esetében volt a
legmagasabb (19,8%). Ezen találatok jelentős
része a Gizella Pince Tokaj 2021. július 8-i
Facebook-bejegyzése nyomán született,
amelyben az angol Decanter World Wine
Awards-on elért eredményeket ismertették.

•

A pozitív említések részaránya a tokaji
szamorodni esetében volt a második
legmagasabb (19,6%). Ezen említések jelentős
részét a Gizella Pince Tokaj Facebook-oldalnak
az aszú kapcsán már említett bejegyzése
generálta.

•

A negatív találatok részaránya a tokaji cuvée
esetében volt a legmagasabb (4,1%), bár ebben
az esetben a magas arány az alacsony
találatszámnak köszönhető. A negatív
említéseket a Pécsi Borozó Facebook-oldal
2021. június 10-i bejegyzése generálta,
amelyben egy a Tescóban megvásárolható 699
forintos bort kritizáló videó került megosztásra.

•

A negatív említések aránya az aszú esetében
volt a második legmagasabb (2,8%). Ezeknek a
találatoknak a jelentős része politikai töltetű
volt: például negatív kommenteket generált az
Alfahír 2021. szeptember 19-i Facebookposztja, amely arról számolt be, hogy Ferenc
pápa tokaji aszút kapott Áder Jánostól
ajándékba.

A közösségi médiában is a semleges és a pozitív találatok
voltak túlsúlyban

A grafikon az említések polaritás szerinti megoszlását mutatja meg.

23

Villányi borvidék –
összehasonlítás a
Tokaji borvidékkel

• A vizsgált időszakban összesen 3
223 említés született a Villányi
borvidékkel kapcsolatban.

• Az összes találat 15 százaléka (484
db) íródott a turizmussal, a turisztikai
desztinációkkal kapcsolatban.

Villány esetében is az online sajtó és a Facebook voltak az
elsődleges tartalomforrások
Összes online találat és turizmussal kapcsolatos online említések
Összes említés

Turizmussal, turisztikai
desztinációkkal
kapcsolatos említések

Turizmussal, turisztikai
desztinációkkal
kapcsolatos említések

• A turizmussal, turisztikai
desztinációkkal kapcsolatos
találatok 46,5 százaléka (225 db) az
online sajtóban született (cikk- és
címlaptalálatok).
• Az online sajtó mellett a Facebook
(36% - 174 db), a blogok (11,8% - 57
db) és az Instagram (3,9% - 19 db)
voltak a legfontosabb
tartalomforrások.
• A fenti adatok csak az online
említésekre vonatkoznak. Az offline
találatokkal külön fejezetben
foglalkozunk az elemzés végén.

Az Áttekintés grafikon számszerűsítve ad általános képet a vizsgált kulcsszó vagy kulcsszavak online jelenlétéről egy adott
időintervallumban. A táblázatban az egyes kulcsszavak említésszáma látható tartalomtípusonként illetve polaritás szerinti
bontásban.
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Villány esetében a kékszőlőfajták közelgő szürete generált
átlagon felüli napi említésszámot
Turizmussal kapcsolatos említések

• A Villányi borvidék esetében egy
alkalommal, 2020. augusztus 25-én
volt kiemelkedően magas a napon
belüli említésszám. A találatok
többsége cikk volt, melyek a
borvidék jellegzetes
kékszőlőfajtáinak közelgő szüretéről
számoltak be:

1

1. Hamarosan szüretelik a
villányi borvidék jellegzetes
kékszőlőfajtáit.

A gyakoriság grafikonon az látható, hogy a vizsgált időszakban mennyi említés született a vizsgált kulcsszóval (vagy kulcsszavakkal)
kapcsolatban.
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A Villányi borvidék megítélése is pozitívan alakult
•

A Villányi borvidékkel kapcsolatban is
elmondható, hogy a vizsgált időszak
egészében pozitív volt a térség online
megítélése. A borvidék
véleményárfolyama folyamatosan,
egyenletes mértékben erősödött, a záró
árfolyam 425 pont volt (Tokaj záró
árfolyama 1 269 pont volt).

•

Az alábbi események voltak a
legpozitívabb hatással a Villányi borvidék
véleményárfolyamára:

Turizmussal kapcsolatos említések

1. Az ízek szerelmesei most örülhetnek:
hétvégén újra nyit a Palkonyai Termelői
Piac – 2020. május végi említések a
Palkonyai Termelői Piacról.
2. Pécs–Villány: Nem egyéjszakás kaland! –
a térséget népszerűsítő említések 2020.
december első felében.

3
2
1

3. Villányba menni menő! – 2021. június
végi említések a 10. Rozé Fesztivállal
kapcsolatban.
A Véleményárfolyam azt mutatja meg, hogy egy adott időszakban hogyan alakul adott kulcsszó (vagy kulcsszavak) megítélése a
magyar weben. A rendszer úgy kalkulálja a véleményárfolyamot, hogy összeadja folyamatosan az említések véleményindexét. A
véleményárfolyam hasonlóan értelmezhető, mint a részvényárfolyam: az emelkedése az internetezők pozitív hangulatát, míg
csökkenése az internetezők negatív hangulatát fejezi ki a kulcsszóval kapcsolatban.
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1. Minden idők egyik leggyengébb
gyümölcstermése várható
Magyarországon - a 2020. június
21-i cikk potenciálisan ~485 ezer
felhasználót ért el.

A Villányi borvidék esetében az Agrármarketing Centrum
borszakmai és üzletfejlesztési programja érte el a legtöbb
felhasználót
Turizmussal kapcsolatos említések

2. Elindult az Agrármarketing Centrum
borszakmai és üzletfejlesztési
programja – a 2020. november 25-i
cikkek potenciálisan ~665 ezer
felhasználót értek el.
3. Tóth Vera, ha kell, medvehagymát
szed az erdőben – a Villányi
borvidéket is említő cikk
potenciálisan ~485 ezer
felhasználót ért el.

2
3

4

1

4. Szüret a járvány idején - a Villányi
borvidéket is említő cikk
potenciálisan ~485 ezer
felhasználót ért el.
A Napi Reach grafikon megmutatja a potenciálisan elért felhasználók napi mennyiségét a választott kulcsszóra vonatkozóan. Az X
tengely az időt, az Y tengely az elért felhasználók számát mutatja.
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Villány esetében is szakportálok, helyi ügyekkel foglalkozó
oldalak voltak a legaktívabbak
Turizmussal kapcsolatos említések
• A Villányi borvidékkel kapcsolatos
onlinesajtó- és közösségimédiaemlítéseket vizsgálva elsősorban
borokkal, borászattal, turizmussal,
illetve kifejezetten a helyi ügyekkel
foglalkozó szakportálok és blogok
kerültek fel a legaktívabb weboldalak
listájára.
• Az említések többsége semleges
vagy pozitív hangvételű volt. A
felsorolt weboldalakon mindössze
egy negatív találat született a vizsgált
időszak folyamán:
• Igyekszem csendesen élni –
interjú Várvizi Péter séffel.

A grafikon a vizsgált kulcsszóval (vagy kulcsszavakkal) legaktívabban foglalkozó weboldalakat mutatja be. Az egyes weboldalak
mellett látható sávok az említések polaritás szerinti megoszlása mellett az említések számát is mutatják.
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Villányi borvidék az
online sajtóban
(desztinációk)

•

A Villányi borvidékkel kapcsolatos onlinesajtóemlítéseken belül a szőlő volt a legaktívabb
kulcstéma, amit elsősorban 2020. augusztus
25-én keletkezett találatok határoztak meg. A
szóban forgó cikkek a villányi borvidék
jellegzetes kékszőlőfajtáinak közelgő
szüreteléséről számoltak be. Ugyanezek a
találatok határozták meg a második legaktívabb
terület kulcstémát is.

•

A fejlesztés kulcstémát 2019. október végi
cikkek határozták meg, melyek a Villány-Siklósi
Borút Egyesület fennállásának huszonötödik
évfordulója kapcsán születtek.

•

A támogatás és megújulás témákat elsősorban
a villányi rendezvénytér megújulásáról szóló hír
határozta meg. A mintegy 240 millió forintos
uniós támogatással végrehajtott fejlesztésről
2021. május második felében születtek
cikktalálatok.

•

A marketing kulcstémát a horvátországi
Krizevci-Kalnik Orehovec Borút és a VillánySiklósi Borút által közösen végzett
fejlesztésekről beszámoló találatok határozták
meg, melyek 2021 májusának közepén
jelentek meg. Ezek az említések határozták
meg a projekt témát is.

•

A szőlő és pincészet témáknál felbukkanó
negatív említés egy 2020. májusi Népszavacikk volt, amely arról számolt be, hogy a villányi
borvidék pincészetei a 2020-ra tervezett
turisztikai árbevételük 15-25 százalékát már
elbukták a járvány miatt.

A szürettel és a térség fejlesztésével kapcsolatos említések
határozták meg a kulcstémák többségét
Turizmussal kapcsolatos említések

A Kulcstémák grafikonon az adott kulcsszóval vagy kulcsszavakkal kapcsolatban legtöbbet említett témákat tudjuk áttekinteni. Az
egyes témák mellett látható sávok az említések polaritás szerinti megoszlása mellett az említések számát is mutatják.
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•

Az onlinesajtó-említések körében Villány volt a
leggyakrabban említett kulcshely. A napon
belüli említésszám csupán egy alkalommal,
2020. augusztus 25-én volt kiemelkedően
magas, köszönhetően a már említett, a villányi
borvidék jellegzetes kékszőlőfajtáinak közelgő
szüreteléséről beszámoló cikkeknek. Villánnyal
kapcsolatban két negatív találat született az
online sajtóban: a Népszava már említett cikke
mellett a Pécsi Borozó Várvizi Péter séffel
készített interjúja volt a másik. A 2021. január
5-én megjelent interjú felidézte Várvizi Péter
egy korábbi állítását, mely szerint a Villányi
borvidék komoly borai mellé nincsen megfelelő
étterem a térségben. Ez a cikk jelent meg
negatív találatként Siklós esetében is.

•

A második leggyakrabban említett kulcshely
Siklós volt, amely esetében – hasonlóan
Villányhoz – jelentős volt a pozitív említések
aránya. Pozitív találatok voltak például a már
említett Villány-Siklósi Borút Egyesület
fennállásának huszonötödik évfordulójáról
beszámoló cikkek, ahogyan (a már szintén
említett) horvát-magyar együttműködésről
beszámoló említések is.

•

A harmadik legaktívabb Harkány kulcshely
esetében azok a 2021. június 2-i említések
voltak meghatározóak, melyek Pécs országos
turisztikai kampányáról számoltak be. Az ezzel
kapcsolatban megtartott sajtótájékoztatón a
Villányi borvidék több városa is említésre került.

Elsősorban semleges és pozitív kontextusban kerültek említésre
a borvidék városai
Turizmussal kapcsolatos említések

A Kulcshelyek grafikonon az adott kulcsszóval vagy kulcsszavakkal kapcsolatban legtöbbet említett helyszíneket tudjuk áttekinteni.
Az egyes helyek mellett látható sávok az említések polaritás szerinti megoszlása mellett az említések számát is mutatják.
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Villányi borvidék a
közösségi médiában
(desztinációk)

•

A Villányi borvidék esetében elsősorban a különböző
eseményekkel, rendezvényekkel kapcsolatos
programajánlók határozták meg a közösségimédiatalálatok kulcstémáit.

•

A legaktívabb program kulcstéma esetében a
hirdetések többsége a Facebookon keletkezett, azon
belül pedig a Villányi borvidék Facebook-oldalon.

•

A második legaktívabb kirándulás kulcstéma esetében
is a Facebook-hirdetések voltak a leggyakoribb
találatok, ám ebben az esetben meghatározóbbak
voltak a térségben fellelhető kirándulási lehetőségeket
népszerűsítő blogtalálatok, például a megújult
Templom-hegyi kilátóról vagy a Villányi-hegység
dombjairól.

•

A szőlő kulcstémát is a térséget népszerűsítő blog-,
Facebook- és Instagram-találatok határozták meg.

•

A cél kulcstéma olyan Facebook- és blogtalálatokban
jelent meg, ahol a borvidék mint ideális úti cél jelent
meg, míg a gyerek témakör gyerekprogramokat is
tartalmazó események (Facebook-) hirdetéseiben
bukkant fel.

•

A bonbon, szörp témákat a Czukor Borsó kávézót
népszerűsítő hirdetések határozták meg. A kávézóban
„… szörpökkel és bonbonokkal várják a Villányi
borvidéken kirándulókat…”.

•

A támogatás kulcstémát a borvidék által elnyert
támogatásokkal kapcsolatos említések határozták meg
a vizsgált időszakban.

A kulcstémák többségét a helyi rendezvényekkel,
eseményekkel kapcsolatos hirdetések, programajánlók
határozták meg
Turizmussal kapcsolatos említések

A Kulcstémák grafikonon az adott kulcsszóval vagy kulcsszavakkal kapcsolatban legtöbbet említett témákat tudjuk áttekinteni. Az
egyes témák mellett látható sávok az említések polaritás szerinti megoszlása mellett az említések számát is mutatják.
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•

A közösségimédia-említéseken belül
Villány került a kulcshelyeket összesítő
tízes lista élére. Villány esetében 2021.
június 21-én volt a legmagasabb a napon
belüli említésszám, köszönhetően a
Villányi Rozé Fesztivált népszerűsítő
Facebook-bejegyzéseknek.

•

A második legaktívabb Siklós is a
különböző rendezvényeket, szállásokat
ajánló hirdetésekben, valamint az
utazással, kirándulással foglalkozó
blogbejegyzésekben került említésre.

•

A harmadik leggyakrabban említett
Palkonya esetében 2020. május 27-én
volt a legmagasabb a napon belüli
említésszám, köszönhetően a Palkonyai
Termelői Piacot reklámozó Facebookbejegyzéseknek.

•

A kulcshelyekkel kapcsolatban mindössze
egy negatív találat született, amely
Villányt és Palkonyát érintette: „Itt
vagyunk, bortúrán. Palkonyai szállás,
pincék zárva. Átmegyünk Villányba, ahol
1 azaz egy 1 darab taxi létezik , aki egész
este elérhetetlen. Irány a vasútállomás,
majd jön a vonat 1 óra múlva!”. A poszt a
Villányi borvidék Facebook-oldalon került
megosztásra.

A közösségi médiában Villány és Siklós voltak a legaktívabb
kulcshelyek
Turizmussal kapcsolatos említések

A Kulcshelyek grafikonon az adott kulcsszóval vagy kulcsszavakkal kapcsolatban legtöbbet említett helyszíneket tudjuk áttekinteni.
Az egyes helyek mellett látható sávok az említések polaritás szerinti megoszlása mellett az említések számát is mutatják.
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Villányi borok és
szőlőfajták összefoglalás

A tokaji borokat közel tízszer gyakrabban említették, mint a
villányiakat
•

•

•

Az általunk vizsgált villányi bor- és
szőlőfajták összesen 1 381 alkalommal
kerültek említésre a magyar nyelvű
weben 2019. október 1. és 2021.
október 31. között. Ez valamivel több
mint az egytizede a tokaji bor- és
szőlőfajták által generált 12 072
említésnek.
A tokaji fajták esetében a Facebook volt
az elsődleges tartalomforrás; innen
származott az összes találat 53,5
százaléka (6 464 db). A Facebook után
az Instagramnak (17,5% - 2 108 db) és az
online sajtónak (15% - 1 812 db) volt a
legmagasabb részaránya.
A villányi fajták esetében is a Facebookról
származott az említések többsége (54,5%
- 753 db). Ebben az esetben viszont az
online sajtó volt a második legfontosabb
tartalomforrás (26,3% - 363 db), míg az
Instagram a harmadik helyen állt (11,6% 160 db).

Bor- és szőlőfajták összesített adatai
Tokaji borok és Villányi borok
szőlők
és szőlők
Összesen

12072

1381

Negatív

190

5

Semleges

9572

957

Pozitív

2310

419

Címlap

153

23

Cikk

1659

340

Hozzászólás

55

0

Blog

542

68

Fórum

322

20

Facebook

6464

753

Twitter

275

2

Instagram

2108

160

Videó

69

6

Értékelés

0

0

Pinterest

425

9

Tiktok

0

0

Az Áttekintés grafikon számszerűsítve ad általános képet a vizsgált kulcsszó vagy kulcsszavak online jelenlétéről egy adott
időintervallumban. A táblázatban az egyes kulcsszavak említésszáma látható tartalomtípusonként illetve polaritás szerinti
bontásban.
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•

A tokaji és a villányi borok esetében is pozitívan alakult az
online megítélés

A tokaji és a villányi bor- és szőlőfajtáknak is
pozitívan alakult az online megítélésük a
vizsgált időszakban. A tokaji fajták esetében
476, míg a villányi fajták esetében 93 ponton
zártak az összesített véleményindexek.

Bor- és szőlőfajták összesített adatai
Bor- és szőlőfajták összesített véleményárfolyamai
500

3.

4.

2021.április 21-én jelent meg a hír, hogy a
mádi Demetervin Pincészet tokaji aszúja
nagyaranyérmet nyert a Moszkvában
megrendezett Eurázsiai Bor- és
Párlatversenyen.
2021. július 8-án jelentős mennyiségű pozitív
említést generált a Gizella Pince Tokaj
Facebook-bejegyzése, amelyben a tokaji
szamorodnijukkal az angol Decanter World
Wine Awards-on elért eredményeiket
ismertették.
2021. október első hetében az Országház Bora
2021 eredményeivel kapcsolatos Facebookemlítések befolyásolták kedvezően a villányi
borok véleményárfolyamát.

3

450
400

2

350
300
250
200

1

4

150
100
50
0

2019-10-01
2019-10-14
2019-10-27
2019-11-09
2019-11-22
2019-12-05
2019-12-18
2019-12-31
2020-01-13
2020-01-26
2020-02-08
2020-02-21
2020-03-05
2020-03-18
2020-03-31
2020-04-13
2020-04-26
2020-05-09
2020-05-22
2020-06-04
2020-06-17
2020-06-30
2020-07-13
2020-07-26
2020-08-08
2020-08-21
2020-09-03
2020-09-16
2020-09-29
2020-10-12
2020-10-25
2020-11-07
2020-11-20
2020-12-03
2020-12-16
2020-12-29
2021-01-11
2021-01-24
2021-02-06
2021-02-19
2021-03-04
2021-03-17
2021-03-30
2021-04-12
2021-04-25
2021-05-08
2021-05-21
2021-06-03
2021-06-16
2021-06-29
2021-07-12
2021-07-25
2021-08-07
2021-08-20
2021-09-02
2021-09-15
2021-09-28
2021-10-11
2021-10-24

2.

A tokaji és a villányi fajták esetében is erősen
pozitívan befolyásolta a véleményárfolyamot az
Országház Bora 2020 eseményen elért
sikerek. Az erről beszámoló említések 2020
októberének első napjaiban jelentek meg az
online sajtóban és a közösségi médiában
egyaránt.

Véleményárfolyam (pont)

1.

Tokaji borok és szőlők

Villányi borok és szőlők

A Véleményárfolyam azt mutatja meg, hogy egy adott időszakban hogyan alakul adott kulcsszó (vagy kulcsszavak) megítélése a
magyar weben. A rendszer úgy kalkulálja a véleményárfolyamot, hogy összeadja folyamatosan az említések véleményindexét. A
véleményárfolyam hasonlóan értelmezhető, mint a részvényárfolyam: az emelkedése az internetezők pozitív hangulatát, míg
csökkenése az internetezők negatív hangulatát fejezi ki a kulcsszóval kapcsolatban.
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Elsősorban szakportálok, blogok kerültek fel a legaktívabb
weboldalak listáira
Bor- és szőlőfajták összesített adatai
•

•

•

A legaktívabb weboldalak listáin
elsősorban borokkal, borászattal,
mezőgazdasággal foglalkozó
szakportálok és blogok kerültek fel.
Természetesen előfordultak kivételek: a
tokaji fajták esetében a pinterest.com
került a lista élére. Ez azzal
magyarázható, hogy az oldalon számos
olyan receptet osztottak meg a
felhasználók, melyeknek egyik
összetevőjük valamilyen bor (jellemzően
tokaji aszú) volt.
A tokaji és a villányi borok esetében is a
lista második helyén szerepelt az Index
fórumtere, amelyen a Bor - az istenek
ajándéka fórumszál volt a legaktívabb.

pinterest.com

Tokaji borok és szőlők
említésszámai (db)
425

boraszportal.hu

Villányi borok és szőlők
említésszámai (db)
33

forum.index.hu

153

forum.index.hu

16

magyarkonyhaonline.hu
boraszportal.hu
gyakorikerdesek.hu
borsmenta.hu
borespiac.hu
borrajongo.blog.hu
magyarmezogazdasag.hu
magyarnemzet.hu

141
128
107
67
59
49
45
38

borespiac.hu
pecsiborozo.hu
gusto.hu
pinterest.com
trademagazin.hu
agroinform.hu
borrajongo.blog.hu
webradio.hu

13
13
10
9
9
8
8
7

A grafikon a vizsgált kulcsszóval (vagy kulcsszavakkal) legaktívabban foglalkozó weboldalakat mutatja be. Az egyes weboldalak
mellett látható sávok az említések polaritás szerinti megoszlása mellett az említések számát is mutatják.
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Villányi borok és
szőlőfajták az online
sajtóban

•

•

•

•

Az online sajtóban a villányi cabernet franc volt
a leggyakrabban említett bor- és szőlőfajta. A
napon belüli említésszám 2020. október 6-án
volt a legmagasabb, köszönhetően az
Országház borainak kiválasztásáról szóló
cikkeknek. Ugyancsak az átlagnál magasabb
napi említésszámot generáltak azok a 2020.
október végi cikkek, melyek arról számoltak be,
hogy nemzetközi borturisztikai díjat nyert a
Taste Hungary.
A villányi kékfrankos volt a második legtöbbet
említett bor- és szőlőfajta a vizsgált időszakban.
A napon belüli említésszám ebben az esetben
is 2020. október 6-án volt a legmagasabb,
köszönhetően az Országház borainak
kiválasztásáról szóló cikkeknek.
A harmadik leggyakrabban említett villányi
portugieser esetében 2020. augusztus 25-én
volt a legmagasabb a napon belüli
említésszám, köszönhetően a közelgő szüreti
időszakról beszámoló cikkeknek.
A vizsgált fajták közül a villányi zweigelt, a
tramini és az ottonel muskotály egyetlen
alkalommal sem kerültek említésre az online
sajtóban.

A villányi fajták közül a cabernet francot említették legtöbbször
Összesen

Negatív

Semleges

Pozitív

Címlap

Cikk

Villányi cabernet franc Hírek

153

0

65

88

8

145

Villányi kékfrankos - Hírek

90

0

81

9

1

89

Villányi portugieser - Hírek

51

0

47

4

3

48

Villányi cabernet sauvignon Hírek

33

0

28

5

2

31

Villányi merlot - Hírek

20

0

7

13

9

11

Villányi kadarka - Hírek

7

0

2

5

0

7

Villányi pinot noir - Hírek

6

0

6

0

0

6

Villányi olaszrizling - Hírek

3

0

1

2

0

3

Villányi zweigelt - Hírek

0

0

0

0

0

0

Villányi tramini - Hírek

0

0

0

0

0

0

Villányi ottonel muskotály Hírek

0

0

0

0

0

0

Az Áttekintés grafikon számszerűsítve ad általános képet a vizsgált kulcsszó vagy kulcsszavak online jelenlétéről egy adott
időintervallumban. A táblázatban az egyes kulcsszavak említésszáma látható tartalomtípusonként illetve polaritás szerinti
bontásban.
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•

A villányi bor- és szőlőfajtákkal
kapcsolatban kizárólag semleges és
pozitív említések születtek az online
sajtóban a vizsgált időszak folyamán. A
pozitív említések kiemelkedően magas
aránya az alacsony találatszámoknak
köszönhető.

•

A pozitív találatok részaránya a kadarka
esetében volt a legmagasabb (71,4%),
köszönhetően a huszonötödik Kadarka
Fesztivállal foglalkozó 2020. március
közepi cikkeknek (és a már említett
alacsony említésszámnak).

•

A legnagyobb említésszámot generáló
cabernet franc esetében is kiemelkedően
magas volt a pozitív találatok részaránya
(57,5%). Ezeknek a többsége 2020.
október 6-án íródott, az Országház
borainak már említett kiválasztával
kapcsolatos cikkek révén.

•

A második leggyakrabban említett
kékfrankos esetében 10 százalék volt a
pozitív találatok részaránya, míg a
harmadik legtöbbet említett portugieser
esetében még alacsonyabb, 7,8
százalékos.

Kizárólag semleges és pozitív említések születtek a villányi borés szőlőfajtákkal kapcsolatban

A grafikon az említések polaritás szerinti megoszlását mutatja meg.
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Villányi borok és
szőlőfajták a
közösségi médiában

•

•

•

•

A közösségi médiában a villányi kékfrankos volt
a legtöbbet említett bor- és szőlőfajta. A napon
belüli említésszám 2021. október 5-én volt a
legmagasabb, köszönhetően egy az Országház
Bora címek kiosztásával kapcsolatos Facebookbejegyzésnek.
A második leggyakrabban említett fajta a
portugieser volt a vizsgált időszak folyamán. A
legmagasabb napon belüli említésszámok
2021. augusztus első napjaiban születtek,
köszönhetően a Privát Élelmiszer Facebooknyereményjátékának.
A harmadik leggyakrabban említett cabernet
franc esetében 2020. október első napjaiban
születtek a legmagasabb napon belüli
említésszámok, köszönhetően az Istvándy
Birtok és Borműhely Facebook-bejegyzésének,
amely az Ország Bora 2020 címek kiosztásával
kapcsolatban született.
Az ottonel muskotály mindössze két alkalommal
került említésre a közösségi médiában, így ez
volt a legkevésbé említett bor- és szőlőfajta a
vizsgáltak közül.

A közösségi médiában a kékfrankos és a portugieser voltak
Villány legtöbbet említett bor- és szőlőfajtái
Összesen Negatív Semleges Pozitív

Hozzászólás

Blog Fórum Facebook Twitter

Instagram

Videó Értékelés Pinterest

Tiktok

Villányi kékfrankos
- Közösségi média

252

2

130

120

0

8

6

199

0

34

2

0

3

0

Villányi portugieser
- Közösségi média

234

0

200

34

0

9

5

177

2

34

1

0

6

0

Villányi cabernet
franc - Közösségi
média

195

1

112

82

0

28

4

153

0

10

0

0

0

0

Villányi merlot Közösségi média

134

0

119

15

0

4

0

73

0

57

0

0

0

0

Villányi cabernet
sauvignon Közösségi média

93

2

78

13

0

9

3

75

0

4

2

0

0

0

Villányi kadarka Közösségi média

65

0

45

20

0

3

1

52

0

8

1

0

0

0

Villányi olaszrizling
- Közösségi média

24

0

22

2

0

3

1

16

0

4

0

0

0

0

Villányi pinot noir Közösségi média

11

0

7

4

0

3

0

3

0

5

0

0

0

0

Villányi zweigelt Közösségi média

4

0

2

2

0

0

0

2

0

2

0

0

0

0

Villányi tramini Közösségi média

4

0

3

1

0

1

0

1

0

2

0

0

0

0

Villányi ottonel
muskotály Közösségi média

2

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

Az Áttekintés grafikon számszerűsítve ad általános képet a vizsgált kulcsszó vagy kulcsszavak online jelenlétéről egy adott
időintervallumban. A táblázatban az egyes kulcsszavak említésszáma látható tartalomtípusonként illetve polaritás szerinti
bontásban.
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A villányi bor- és szőlőfajtákkal kapcsolatos
említések zöme a közösségi médiában is
semleges és pozitív kontextusban íródott, a
negatív találatok részaránya minden esetben
egészen alacsony vagy egyenesen nulla volt.

•

Az alacsony említésszámoknak köszönhetően a
pozitív találatok részaránya több esetben is
kiemelkedően magas volt.

•

Ugyanakkor a legtöbb közösségimédia-említést
generáló kékfrankos esetében is kiemelkedően
magas, 47,6 százalékos volt a pozitív említések
részaránya. A pozitív találatok jelentős része
Lelovits Tamás Pincészetének 2021. október 5-i
Facebook-bejegyzése alatt született, amelyben
arról számoltak be a felhasználóknak, hogy két
kategóriában is a pincészet borai nyerték el az
Országház Bora címet. Egy évvel korábban,
2020. október 3-án az Istvándy Birtok és
Borműhely büszkélkedett egy hasonló
bejegyzésben. Ez utóbbi poszt felelt a cabernet
sauvignon pozitív említéseinek jelentős részéért
is.

•

A második legtöbb közösségimédia-említést
generáló portugieser esetében lényegesen
alacsonyabb, 14,5 százalékos volt a pozitív
találatok részaránya. Ebben az esetben 2021.
június 5-én volt kiemelkedően magas a pozitív
találatok száma, köszönhetően egy a Vinagora
2021 nemzetközi borversennyel kapcsolatos
Facebook-posztnak.

A közösségi médiában is minimális volt a negatív említések
részaránya

A grafikon az említések polaritás szerinti megoszlását mutatja meg.
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Offline említések

Mindkét borvidék esetében a nyomtatott sajtó volt a
legfontosabb offline tartalomforrás
• A vizsgált időszakban 313 offline
említés született a Tokaji borvidékkel
kapcsolatban, míg Villány esetében
143.

Összes találat és turizmussal kapcsolatos említések
Összes említés

Összes említés

Turizmussal, turisztikai
desztinációkkal
kapcsolatos említések

Turizmussal, turisztikai
desztinációkkal
kapcsolatos említések

• A turizmussal kapcsolatos említések
száma 132 a Tokaji borvidék
esetében, amely a térség összes
offline találatának a 42,2 százaléka.
Az offline tartalmakon belül a
nyomtatott sajtó volt a legaktívabb
tartalomforrás, ezt a TV majd a rádió
követték.
• A Villányi borvidék esetében 57
említés kapcsolódott a turizmushoz,
amely az összes offline találat 39,9
százaléka. Ebben az esetben is a
nyomtatott sajtó volt a legfontosabb
tartalomforrás, majd a TV és a rádió
következtek.
Az Áttekintés grafikon számszerűsítve ad általános képet a vizsgált kulcsszó vagy kulcsszavak online jelenlétéről egy adott
időintervallumban. A táblázatban az egyes kulcsszavak említésszáma látható tartalomtípusonként illetve polaritás szerinti
bontásban.
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• A Tokaji borvidék kapcsán nem volt
olyan esemény, amely kiemelkedő
mennyiségű említést generált volna
a nyomtatott sajtóban. A térségre
vonatkozó említések esetében a
tanács volt a leggyakoribb
kulcstéma: a borvidékkel foglalkozó
cikkekben több alkalommal is
megszólaltatták a Tokaji Borvidék
Hegyközségi Tanácsát és a Tokaj
Borvidék Fejlesztési Tanácsát is.
• A kulcstémák többsége a nyomtatott
sajtóban is a térség fejlesztéséhez
(például a Tokaj-Zemplén Program
segítségével megvalósuló Borutcaprojekt), illetve a helyi
rendezvényekhez (például
Bodrogkeresztúr és Bodrogkisfalud
fesztiválja, a Mindszenthavi
Mulatság) kötődött.
• A Villányi borvidék legaktívabb
témáját (szőlő) az itteni
szőlőfajtákkal, illetve magával a
szőlőtermesztéssel kapcsolatos
említések határozták meg.

Tokaj legtöbbször a helyi fejlesztésekkel és az ottani
rendezvényekkel, fesztiválokkal került be az offline sajtóba
Turizmussal kapcsolatos említések – nyomtatott sajtó

Tokaji borvidék

Villányi borvidék

A Kulcstémák grafikonon az adott
kulcsszóval vagy kulcsszavakkal
kapcsolatban legtöbbet említett
témákat tudjuk áttekinteni. Az egyes
témák mellett látható sávok az
említések polaritás szerinti megoszlása
mellett az említések számát is
mutatják.

48

•

A Tokaji borvidék legaktívabb kulcstémáit
(erősítő, összetartozás) azok a 2021.
szeptemberi televíziós említések
határozták meg, amelyek Orbán Viktor
miniszterelnöknek a Tokaj-hegyalja
Egyetem évnyitóján elmondott beszédét
foglalták össze.

•

A fejlesztés, élmény, helyszín témákat is
egy politikus nyilatkozata határozta meg:
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget
vezető miniszter 2020. augusztusában
Tállyán a világörökségi napon rendezett
kiállítás megnyitóján arról beszélt, hogy
van még kiaknázatlan lehetőség a Tokajhegyaljai borvidékben.

•

A Villányi borvidék kulcstémáit 2021.
július végi televíziós említések határozták
meg. Ezek arról számoltak be, hogy
2020-ban 109 ezer belföldi turista fordult
meg a Mecsekben, amely 2021-ben is
népszerű úti cél. Villány az egyik
legnépszerűbb időtöltéssel, a
borkóstolással egybekötött kirándulással
kapcsolatban került említésre.

Politikusi beszédek határozták meg a Tokaji borvidék top
beszédtémáit
Turizmussal kapcsolatos említések – TV

Tokaji borvidék

Villányi borvidék

A Kulcstémák grafikonon az adott
kulcsszóval vagy kulcsszavakkal
kapcsolatban legtöbbet említett
témákat tudjuk áttekinteni. Az egyes
témák mellett látható sávok az
említések polaritás szerinti megoszlása
mellett az említések számát is
mutatják.
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Tokaj esetében a TokajTech Startup Program indulása volt a
legmeghatározóbb esemény
•

A Tokaji borvidék esetében a TokajTech
Startup Program indulásáról beszámoló
2021. októberi említések határozták meg
a legaktívabb kulcstémákat (fejlesztés,
program, startup).

•

A pozitív említéseket azok a 2021.
augusztusi említések generálták, melyek
az idei magyarországi szőlőtermesztés
alakulásával foglalkozott (tanács, szőlő,
elhelyezés témák).

•

A Villányi borvidék két esemény kapcsán
került említésre a rádiókban. 2020.
januárban felkerült a budapesti Fővám
téri vásárcsarnok alagsorában lévő Bortér
dicsőségfalára Koch Csaba neve, mint a
2019-es év bortermelője. Koch Csaba
többek között Villányban is gazdálkodik.

•

Villány legközelebb 2020. augusztus
végén került említésre a rádiókban,
melyek arról számoltak be, hogy
megkezdődött a szüret a térségben.

Turizmussal kapcsolatos említések – rádió

Tokaji borvidék

Villányi borvidék

A Kulcstémák grafikonon az adott
kulcsszóval vagy kulcsszavakkal
kapcsolatban legtöbbet említett
témákat tudjuk áttekinteni. Az egyes
témák mellett látható sávok az
említések polaritás szerinti megoszlása
mellett az említések számát is
mutatják.
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