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Összegzés 

 

A filmturizmus jövőbeni kutatási irányai 

1. A multidiszciplinaritás szükségessége a tudományterület elméleti megalapozásában 

2. A filmturizmus kutatásának földrajzi kiszélesítése 

3. A technológiai, kommunikációs innováció és a turisztikai fogyasztás kutatása 

4. Gyakorlati megfontolások a filmturizmus kiépítéséhez 

 

Filmográfia 

 

Felhasznált irodalom jegyzék 


