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Kína 2018-ban ünnepelte az 1978-as Deng Xiaoping kínai állami vezető nevéhez kötött 
„Reform és Nyitás” politika 40. évfordulóját. Az elmúlt 1 évben Kína számos platformon 
mutatta be, hogy az elmúlt 40 év során mekkora fejlődésen ment keresztül és ez a 
továbbiakban is folytatódik. 
Így van ez a turizmusban is. A Kínai Turisztikai Hivatal által publikált statisztika szerint 2018-
ban közel 150 millió kínai turista utazott külföldre, akiknek egyre magasabb az igénye is, 
ezáltal a kínai turisztikai piac újabb és újabb turisztikai ágazatokat termel ki. 
A kínai gazdaság gyors fejlődésének és a digitalizációnak köszönhetően Kínában mára a 
filmturizmus lett az egyik legdinamikusabban fejlődő turisztikai ágazat, amelynek 
eredményeként egyre több kínai filmet, sorozatot vagy szórakoztató műsort kifejezetten a 
filmturizmus jegyében forgatnak. 
Tanulmányomban a kínai turizmusról szóló rövid áttekintést követően bemutatom a 
filmturizmus szerepét, és egyes kínai filmekkel kapcsolatban annak hatásait Kínában, 
végezetül megvizsgálom Magyarország lehetőségeit a kínai filmturizmus szempontjából. 
 
Kulcsszavak: turizmus, filmturizmus, Kína, Magyarország 
 
In 2018, China celebrated the 40th anniversary of China’s “Reform and Opening up” policy, 
which was initiated by Deng Xiaoping in 1978. In the past 1 year, China had created a lot of 
platform to show off the success of the country’s development achieved over the past 40 
years and what is going to continue further. 
This development is also valid for the Chinese tourism industry, according the statistics of 
the China National Tourism Administration, in 2018 the number of visitors of Chinese 
outbound tourists amounted to nearly 150 million. In addition, this is accompanied by an 
increasing demand for better services, thus resulting in creating new sectors within the 
Chinese tourism industry. 
Due to the rapid development of the Chinese economy and the digitalisation nowadays film 
tourism has become one of the most dynamically developing sectors of the tourism industry, 
as a result of which more and more Chinese films, series or entertainment shows are made 
and specifically dedicated to film tourism. 
In my study, after providing a brief overview of the Chinese tourism industry, I introduce the 
role of film tourism and its effects in China with the help of a couple of Chinese movies. 
Finally, I examine the opportunities open for Hungary in relation to the Chinese film tourism. 
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1. Bevezető 

A 21. századra a turizmus az egyik legnagyobb iparággá vált, 2017-ban az UNWTO adatai 
szerint 1,326 milliárd fő utazott külföldre, amelynek köszönhetően 1340 milliárd dollárt 
költöttek a turizmusra. Ezzel a turizmus a világ teljes GDP 10 %-át adja (UNWTO, 2018). 
Ebből kifolyólag egyre fontosabbá vált a turizmus akadémiai kutatása. 

A turizmuskutatás egy transzdiszciplináris, több tudományterületet érintő akadémiai kutatási 
terület, így témáit vizsgálva is számos részterületet különíthetünk el, amelyeket a „Research 
Themes for Tourism” című tanulmánykötet foglalt össze 2011-ben (ROBINSON et al., 2011). A 
tanulmánykötetben 20 témát sorolnak fel és fejtenek ki, többek között a 14. fejezetben a 
Filmturizmust (GLEN-SINE, 2011), amely „olyan utazásokat jelent, amelyeknél a turista 
elsődleges motivációja egy filmforgatási vagy filmgyártási helyszín felkeresése” (IRIMIÁS, 
2015: 19). 

A filmturizmussal kapcsolatos kutatások az 1990-es években születtek az Egyesült 
Államokban és az Egyesült Királyságban, majd a filmipar fejlődésével és a filmturizmus 
hatásainak növekedésével egyre több kutatás jelent meg a témával kapcsolatban, ennek 
tudományos relevanciáját bizonyítja, hogy az „Annals of Tourism Research”, a „Tourism 
Management”, a „Journal Travel and Tourism Marketing” és a „Journal of Vacation 
Marketing” szakmai folyóiratok is folyamatosan publikálják a filmturizmussal kapcsolatos 
legújabb kutatási eredményeket (CONNEL, 2012). 

A 2000-es években a kutatások földrajzi horizontja kiszélesedett és számos ázsiai 
esettanulmány született a televíziós sorozatok turisztikai marketing hatását vizsgálva, így a 
kínai filmturizmusról is publikálásra kerültek a neves szakmai folyóiratokban (1. táblázat).  
 

1. táblázat: Kínai filmturizmusról szóló cikkek a neves szakmai folyóiratokban 

Szerzők Cím Szakmai folyóirat 

Ryan Chris,  

Zhang Yanning,  

Gu Huimin (2009) 

Tourism, a Classic Novel, and 
Television 

Journal of Travel 
Research, 48(1):14-
28. 

Hao Xiaofei,  

Chris Ryan (2013) 

Interpretation, film language and 
tourist destinations: a case study of 
hibiscus town, China 

Annals of Tourism 
Research, 42, p. 
334-358 

Pan Steve,  

Ryan Chris (2013) 

Film-Induced Heritage Site 
Conservation: The Case of Echoes 
of the Rainbow 

Journal of 
Hospitality and 
Tourism Research, 
37, 125-150. 

1. Zhang Xiaoyu,  

2. Ryan Chris,  

3. Cave Jenny 
(2016) 

Residents, their use of a tourist 
facility and contribution to tourist 
ambience: Narratives from a film 
tourism site in Beijing 

Tourism 
Management, 52, 
p. 416-429 
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1. Shao Jun,  

2. Li Xiong,  

3. Morrison 
Alastair M.,  

4. Wu Bihu 
(2016) 

Social media micro-film marketing 
by Chinese destinations: The case 
of Shaoxing 

Tourism 
Management, 54, p 
439-451 

1. Wen Han,  

2. Josiam 
Bharath M.,  

3. Spears Daniel 
L.,  

4. Yang Yi (2018) 

Influence of movies and television 
on Chinese Tourists perception 
toward international tourism 
destinations 

Tourism 
Management 
Perspectives, 28, p. 
211-219 

Forrás: A táblázatban megjelölt szaklapok archívumai 
 
Kínában a turizmus egyre nagyobb szerepet kap, e mellett a kínai média és digitalizáció 
dinamikus fejlődésen megy át, amelynek köszönhetően a kínai filmturizmus is új iparággá 
vált. Egyre több – a nyugatitól eltérő – valóságshow-t forgatnak a kínai tv stábok, amellyel a 
belföldi és külföldi turisták desztináció választását is nagyban tudják befolyásolni. 
Tanulmányomban bemutatom a feltörekvő kínai filmturizmust, a Magyarországra érkező 
kínai filmturizmus kezdeményezéséket, azok hatásait és Magyarország további lehetőségeit. 
 
2. Kínai turizmus és filmturizmus 
 

Kína mára az egyik legfontosabb tényezővé vált a világ turizmusában, hiszen Kína a 
legnagyobb küldőpiac, továbbá a kínai turisták költik a legtöbbet utazásaik során.  
 
2.1. Kína turizmusa napjainkban  
 
2012 óta Kína a legnagyobb küldőpiaca, 2017-ben több mint 130 millió kínai turista utazott 
külföldre, amely a 2016-os évhez képest 7 %-os növekedést jelent, a Kínai Turisztikai Hivatal 
által publikált statisztika szerint 2018-ban közel 150 millió kínai turista utazott külföldre, 
akiknek egyre magasabb az igénye is, ezáltal a kínai turisztikai piac újabb és újabb turisztikai 
ágazatokat termel ki. 

A kínai nemzetközi turizmus kiadásai terén is 5 %-os növekedést produkáltak a kínai turisták, 
összesen 115,9 milliárd USD-t költöttek (CTA, 2018) a kínai utazók a külföldi útjuk során, 
ezzel továbbra is a kínaiak költik a legtöbbet a nemzetközi utak során, ebből kifolyólag megy 
a versengés a kínai turisták megszerzése érdekében a világ országai között (HORVÁTH, 2018). 

A kínai turisták kedvelt desztinációit áttekintve, megfigyelhető, hogy Európa lett a harmadik 
legkedveltebb turisztikai úticél Délkelet-Ázsiát és Kelet-Ázsiát követően, továbbá a magyar 
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kormány is nagyon bizakodik a kínai turisták fogadásában44, ezért nem csak fontos lehet a 
magyar-kínai turizmus kapcsolatok különböző kutatása, hanem nagyon is aktuális. 
 
2.2. Kínai filmturizmus fejlődése 
 

Kínában a filmturizmus gyökereit 1987-től, a Wuxi Movie and Television City megépítésétől 
számítják (DUAN, 2012). Az 1 millió négyzetméteres filmparkban forgatták a nagy kínai 
művek alapján készített kínai sorozatokat, mint a „Nyugati utazás – avagy a majomkirály” 
(1987), „Tangming császár” (1990), „A Három királyság története” (1994) és a „Vízparti 
történet” (1997), később további neves filmeket, sorozatokat forgattak a helyszínen (XU, 
2011). A következő 30 évben 30-40 kisebb-nagyobb filmparkot építettek fel, azonban a 
filmpark látogatás, mint a filmturizmus gyökere az elmúlt években hanyatlásnak indult 
Kínában a termékek egyhangúságából kifolyólag. A filmparkok 80 %-a veszteséges és 
mindössze csak 5 %-a nyereséges (XIAO, 2016). 

A digitalizáció és a filmipar, azon belül is a varieté-k és valóságshow-k fejlődésével egyre 
több műsor készült külső (belföldi és külföldi) terepen, amelyek nagy hatással voltak a 
turisták desztináció választására. 

Kínában az első szórakoztató műsor a holdújév kapcsán 1983-ban bemutatott műsor volt, 
majd 1997-től figyelhető meg, hogy játékkal ötvözött műsorokat forgattak, a 2000-es évek 
elején műveltséget felmérő versenyeket kezdtek vetíteni és 2004-ben indultak el a valóság 
show-k. 2015-től láthatók különböző városokban zajló kültéri valóságshow műsorokban a 
kínai hírességek, akik 40-50 millió fős követőtáborral rendelkeznek. A különböző műsorok 
számos kínai és külföldi város turizmusát fellendítette, mint például a „Running man” című 
sorozat forgatását követően a bejárt helyszínek – Dunhuang, Wuzhen, Luoyang – a kínai 
turisták kedvelt úticélja lett. 

Az elmúlt években egyre több, hírességekkel készített turisztikai valóságshow-t forgatnak 
külföldi helyszíneken, amelyek keretében a helyi érdekességeket is bemutatják. Azonban a 
filmsztárokkal bemutatott turisztikai valóságshow Kínában még gyerekcipőben jár, és „épp, 
hogy csak kielégítik a kínai nézők szükségleteit” (XIE, 2017). Kezdetben a koreai műsorokat 
vették át, első ilyen műsort 2013-ban mutatták be „2 nap, 1 éjszaka” címmel, amelyben a 
kínai filmsztárok egy adott városban töltöttek két napot, a kirándulásuk során bemutatták a 
helyi érdekességeket, ételeket stb. 2014-ben „robbant” a filmsztár-turizmus, a legnagyobb 
kínai TV társaságok turisztikai valóságshow-k forgatásába kezdett, majd 2015-ben kezdődtek 
a kínai ízekre szabott műsorok készítése, azóta pedig folyamatosak a sztárokkal készített 
reality show-k bemutatása. 
 
2.3 Kínai műsorok hatása a desztináció választásra 
 

2017-ben a China Tourism Academy és a Mafengwo nevezetű online turisztikai ügynökség 
közös kutatást készített a kínai turisták desztináció választását befolyásoló tényezőkről. A 
kutatás szerint Kínában az ismerősök és barátok ajánlására adnak a legtöbbet a kínai turisták, 

                                                             
44 Kormány.hu (2018): Közvetlen repülőjárat indul Budapest és Sanghaj között - 
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/kozvetlen-repulojarat-indul-budapest-
es-sanghaj-kozott - utolsó letöltés: 2019. március 4. 

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/kozvetlen-repulojarat-indul-budapest-es-sanghaj-kozott
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/hirek/kozvetlen-repulojarat-indul-budapest-es-sanghaj-kozott
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azonban a kínai turisták a ¼-e a TV-ben látott film, sorozat vagy szórakoztató műsor hatására 
választja ki a turisztikai úticélját (2. táblázat). 
 

2. táblázat: Úti cél választását befolyásoló tényezők a kínai turisták körében 

Befolyásoló tényező Hatása 

Barát, ismerős ajánlása 28,1 % 

Film, sorozat, tv műsor 24,5 % 

Wechat (kínai közösségi platform) 15,6 % 

Turisztikai weblap 12, 3 % 

Turisztikai rangsorok 8,9 % 

Olcsó repülőjegy 6,5 % 

Turisztikai magazin 4 % 

Forrás: A China Tourism Academy és a Mafengwo által készített Turisztikai desztinációk 
tanulmány 
 
A tanulmány elemzi a TOP10 külföldi desztinációt is, hogy a turisták miért választották úti 
céljuknak azokat. A megkérdezettek által összegyűjtött adatokból is jól látszik a filmek, tv 
műsorok hatása: a „The Solitary Gourmet” című japán filmsorozat nagy hatással volt a kínai 
turistákra, a sorozatban bemutatott helyszíneket keresték fel nagyon sokan, ezzel Japán lett 
a legkedveltebb desztináció. Thaiföld lett a második a TOP10 listán, amely két nagy filmnek 
köszönhető: „Lost in Thailand” és „Mekong” című filmek. A „Lost in Thailand” című film 
hatására megduplázódott a kínai turisták száma Thaiföldön, ezt megköszönve 2013-ban 
Yingluck Shinawatra thai miniszterelnök asszony külön fogadta a film rendezőjét és stábját45. 
A harmadik helyezett USA-nal az amerikai filmeket és filmsorozatokat jelölték meg a kínai 
turisták, mint fontos befolyásoló tényező a desztináció kiválasztása során, e mellett az NBA is 
nagy hatással volt a turistákra. A további TOP10-es országoknál is számos film, TV sorozat és 
szórakoztató műsor jelent meg a legfontosabb tényezők között. 

A tanulmány a 3. fejezetben külön a sztárokkal készült filmturizmus hatását elemzi mind 
belföldön, mind külföldön (3. táblázat). 
 

3. táblázat: Kínai turisztiki valóságshow-k hatása a forgatási helyszínekre 

Ország, város Műsor Dátum 
Vetítést követően a következő 
napokban a kínai turisták számának 
emelkedése 

Thaiföld, 

Ko Chang 

Chinese 
restaurant 

2017. 07. 22. 547 % 

                                                             
45 Xu Zheng rendezőt és a „Lost in Thailand” stábját fogadta a Thai miniszterelnök asszony -  
http://yule.sohu.com/20130318/n369277521.shtml - utolsó letöltés: 2019. április 9. 

http://yule.sohu.com/20130318/n369277521.shtml
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Csehország, 
Prága 

Running man 2017. 06. 23. 254 % 

Marokkó 
Flowers of 
Trip 

2017. 06. 03. 149 % 

Namíbia 
Divas hit the 
road 

2017. 04. 23. 330 % 

Ausztrália Running man 2016. 01. 08. 126 % 

Törökország 
Sisters over 
Flowers 

2015. 03. 15. 183 % 

Forrás: a China Tourism Academy és a Mafengwo által készített Turisztikai desztinációk 
tanulmány 
 
A fenti táblázatból az is jól látszódik, hogy egyszerre több turisztikai valóságshow-t forgatnak, 
és mutatnak be TV-ben és különböző internetes platformokon. Kínában jelenleg több, mint 
800 millióan internetezők, amelynek 76 %-a – 609 millió fő – használja videók 
megtekintésére (CNNIC, 2018). Nagy lehetőségek rejlenek a kínai filmturizmus további 
fejlődésében. 

3. Kínai filmturizmus Magyarországon 

Magyarország, mint a kínai turisták desztinációja, az európai országok közül az elsők között 
kapta meg 2003-ban a kínai kormánytól az „Approved Destination Status”-t46, azaz a kínai 
turisták számára elérhetővé vált Magyarország is, egy évvel később el is indul a Malév 
Budapest-Peking közvetlen járata. 2007-ben Magyarország belépett a Schengen-i övezetbe, 
amely újabb könnyebbséget jelentett a kínai turisták számára, ugyanis a kínai turisták fő 
desztinációja Nyugat-Európa volt, de schengeni vízummal már Magyarországot is 
meglátogathatták, nem kellett külön vízumot kérvényezniük Magyarországra is. 

Azonban a kínai turisták érdeklődése Kelet-Közép-Európa iránt csak az elmúlt 4-5 évben 
indult meg gyors növekedésnek, amelynek köszönhetően 2015-ben újra indult a 2012-ben 
megszűntetett Budapest-Peking járat, továbbá a Prága-Peking járat is. Magyarországon is 
2015-től látható nagy növekedés a kínai turisták számában (1. ábra). 
  

                                                             
46 Kínai Kulturális és Turisztikai Minisztérium weboldal: 
http://zt.mct.gov.cn/cjyzl/gltl/201507/U020180724606008331724.jpg   

http://zt.mct.gov.cn/cjyzl/gltl/201507/U020180724606008331724.jpg
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1. ábra: A kínai vendégforgalom alakulása a magyarországi kereskedelmi szálláshelyeken, 

2011–2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: KSH 
 
A kínai turistákért egyre nagyobb a „küzdelem” az európai országok között, minden ország 
azon dolgozik, hogy náluk vásároljanak a világ legtöbbet fizető turisták. Az európai országok 
a turizmus minden területéről – egészségturizmus, oktatásiturizmus, self-drive turizmus és a 
filmturizmus – újabb és újabb lehetőségeket nyújtanak a kínai turisztikai piacon. 

Magyarország is kiemelt figyelmet szentel a kínai turistáknak, 2019-ben a két ország fővárosa 
közötti közvetlen légijárat mellett elindítják a Budapest-Sanghaj járatot is, továbbá a 
„Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030”-ban is külön kiemelik Kínát, mint „növekvő 
jelentőségű küldőpiac” (MTÜ, 2017: 47).   

A Magyar Turisztikai Ügynökség munkáját támogatva, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
is nagy szerepet vállalt a turizmusdiplomácia építésében, a Sanghaji Főkonzulátus vezetője47 
2015-ben felfigyelve a kínai filmturizmusban rejlő lehetőségekre tárgyalást folytatott a 
Shanghai Media Group vezetőivel egy magyarországi forgatásról. Egy éves tárgyalást és 
előkészítést követően 2016 júliusában adták le az SMG cégcsoport alá tartozó, egyik 
legnagyobb TV csatornán a Magyarországon forgatott turisztikai valóságshow-t „Brothers of 
Flowers” címmel, amely több mint 20 millió kínai nézőt vonzott a TV elé48. A műsorban 
szereplő kínai filmsztárok – habár európaiak számára nem ismert színészek – 50-60 millió fős 
blog követőkkel rendelkeznek, akik minden nap a kedvelt sztár mozgását figyelik, így a 
Magyarországról készült képeket is több millióan tekintették meg. A stáb több helyszínen is 
forgatott, ezzel népszerűsítve Budapestet és más magyarországi várost is49. Ezt követően 

                                                             
47 A tanulmány írója 2015-2017 Magyarország sanghaji főkonzuljaként dolgozott kiküldetésben 
48 Turizmus online: 20 millió kínait szögezett képernyő elé a hazánkban forgatott valóságshow - 
http://turizmusonline.hu/kulfold/cikk/20_millio_kinait_szogezett_kepernyo_ele_a_hazankban_forgatott_valos
agshow - utolsó letöltés: 2019. március 14. 
49 Turizmus online: Kínai forgatócsoport Magyarország több pontján- https://turizmus.com/desztinaciok/kinai-
forgatocsoport-magyarorszag-tobb-pontjan-1136273, utolsó letöltés: 2019. március 14. 

http://turizmusonline.hu/kulfold/cikk/20_millio_kinait_szogezett_kepernyo_ele_a_hazankban_forgatott_valosagshow
http://turizmusonline.hu/kulfold/cikk/20_millio_kinait_szogezett_kepernyo_ele_a_hazankban_forgatott_valosagshow
https://turizmus.com/desztinaciok/kinai-forgatocsoport-magyarorszag-tobb-pontjan-1136273
https://turizmus.com/desztinaciok/kinai-forgatocsoport-magyarorszag-tobb-pontjan-1136273
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más kínai forgatócsoportok is felfigyeltek Magyarországra, rövid időn belül egy kínai 
romantikus sorozat utolsó részeit forgatták Budapesten, amely ugyancsak több millió kínai 
néző előtt indirekt módon népszerűsíti Magyarországot50. 2017-ben pedig egy Hong-Kong-i 
akciófilmet forgattak Budapesten, amelyben Kína egyik leghíresebb film színészcsapata 22 év 
után állt össze újra, ezzel újabb milliós méretű közönség láthatta Magyarországot a 
filmvászonokon. 2018-ban pedig „Viva La Romance” címmel forgatták Magyarországon 4 
kínai sztár-pár utazását. 

A fenti ábrán (1. ábra) is jól látható, hogy 2016-ban és 2017-ben nagy növekedés volt 
megfigyelhető a kínai turisták számában, amelyben sok más tényező mellett a 
filmturizmusnak is nagy szerepe volt, ugyanis a műsorok készítése során a sztárok több blog 
bejegyzést is tettek Magyarországról a kínai közösségi oldalakon, ezáltal aki a műsort nem is 
nézte, de követője az adott színésznek, az is láthatta az országimázs reklámot. A levetített 
műsorokon keresztül közvetetten és közvetlenül több 10 milliós közönség láthatta 
Magyarország turisztikai látványosságait, majd a valóságshow-k vetítését követően a kínai 
utazási irodák a műsorok története alapján újabb és újabb turisztikai útvonalakat kínálnak a 
kínai turistáknak a reality show-k címeivel. 
 
4. Összefoglalás, javaslatok 
 
Kína a 21. századra a turizmusban is fontos tényezővé vált, az országok egymással 
versenyezve küzdenek a kínai turistákért. Azonban ahhoz, hogy a világon legtöbbet költő 
turistákat megnyerjük magunknak, nagyon fontos, hogy tanulmányozzuk a kínai turisták 
szokásait és a jelenlegi turisztikai trendet Kínában, ugyanis ezek ismeretében a 
turizmusmarketingre befektetett erőket megfelelően lehet hasznosítani. 

Kínában jelenleg a filmturizmus az egyik legkiemelkedőbb turisztikai irányzat, ezért érdemes 
a kínai televíziós társaságokkal egyeztetni a magyarországi filmalap és média hivatal 
bevonásával. A kínai stábok örömmel jönnek Magyarországra, ha megfelelő támogatást 
kapnak a kormány részéről.  

Kínában a filmturizmussal több millió ember érhető el, míg 1-1 turisztikai kiállításon nem 
feltétlenül a megfelelő célcsoport találkozik, megfelelő környezetben Magyarország 
hirdetésével, amelynek keretében egy nagyobb delegáció és a kiszállított reklám anyagok 
költségei messze meghaladhatják a filmek Magyarországra csalogatásának költségeit. 

A filmturizmusban még számos kiaknázatlan lehetőség van, jelenleg is több, magas 
nézettséggel rendelkező műsor-sorozatot vetítenek Kínában a tv-ben, amelyeket külföldön 
forgattak. Ezen műsorokat különböző kedvezmények biztosításával Magyarországra 
hívhatók. 

A filmforgatás során a kínai sztároknak külön programok szervezése, rendezvényeken való 
fogadása javasolt, amelyekről a filmsztárok nagy örömmel számolnak be a blogjukon, ezzel 
újabb indirekt országimázs építés érhető el. 

A Magyarországon forgató filmsztárok közül érdemes lehet egy színész kiválasztása, hogy 
turisztikai-nagykövetként támogassa magyar brand-építést. 

                                                             
50 Turizmus online: Önmagát alakíthatja Budapest egy kínai romantikus sorozatban - 
https://turizmus.com/desztinaciok/kinai-romantikus-sorozatban-alakithatja-onmagat-budapest-1139711, 
utolsó letöltés: 2019. március 14. 

https://turizmus.com/desztinaciok/kinai-romantikus-sorozatban-alakithatja-onmagat-budapest-1139711
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Továbbá a kínai turisztikai irodákkal együttműködve a Magyarországon forgatott műsorok 
alapján újabb útvonal-csomagok bemutatása javasolt a kínai piacon. 

A filmturizmus és a hozzá kapcsolódó akciókkal több milliós közönség érhető el, akik 
potenciális utazók. Mindenképp javasolt a megkezdett magyar-kínai filmturizmus 
kapcsolatok folytatása, erősítése, hogy – a kormány céljainak megfelelően – még több kínai 
turistát tudjon fogadni Magyarország. 
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