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Съдържанието на настоящата страница отразява само възгледите на нейния автор и той единствено носи отговорност за него; не 
може да се счита, че то отразява възгледите на Европейската комисия или на който и да е друг орган на Европейския съюз. 

Европейската комисия и Агенцията не носят отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в 
материала информация. 

 

РАЗДЕЛ 1 

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОМОТИРАНЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ: КАК 

ДА НАПРАВИТЕ ВАШАТА ДЕСТИНАЦИЯ АТРАКТИВНА 

 

 

Подготовка 

В този раздел ще научим как маркетингът и популяризирането могат да ни помогнат за рекламата на 

нашата туристическа дестинация. Ще откриете и лесни стратегии, които да следвате и нови и креативни 

идеи за изпълнение. 

 

Възприемане  

Туристическото популяризиране е процес, който 

се състои в разпространяване на информация за 

дадена дестинация чрез провеждане на онлайн 

или офлайн дейности, с цел да се информират 

хората за конкретно място и да се привлече 

вниманието им. 

Проектите за туристическо промотиране могат да 

варират в зависимост от техните специфични 

цели, но сред най-честите са повишаване 

атрактивността на дадено място, популяризиране 

и увеличаване на съществуващото предлагане за 

туристи, организиране на релевантни събития в сферата на насърчаване ангажираността на всички заети 

в туризма, с цел да се привлекат повече туристи. 

 

Промотиране на дестинация: План и стратегии 

Съществуват няколко стратегии за промотиране на туристическата дестинация: можете да предприемете 

офлайн дейности като организиране на конференции, изложения, туристически визити, партита или 

маршрути или онлайн дейности и инструменти като използване на социални медии за по-бързо 

достигане до клиентите и превръщане на вашето място/обект в по-видима и желана дестинация. 

Първата стъпка е да планирате вашата стратегия или план за туристически маркетинг. Когато изработвате 

вашата стратегия, трябва да имате предвид някои аспекти:  

✓ Задавайте добре дефинирани специфични цели за това, което желаете да постигнете 

✓ Открийте към кои пазари (потенциални клиенти) се целите 

✓ Изберете кои средства за реклама ще използвате за всяко специфично действие 
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✓ Определете вашия бюджет 

✓ Определете как ще се измерват резултатите 

Важно е да сте наясно, че по-младите поколения туристи са много по-

информирани и следователно, изискващи от по-възрастните. В наши дни, 

туристите изискват нови услуги и променят плановете си в зависимост от 

етапа от пътуването, в който се намират. Онлайн маркетингът за дадена 

дестинация трябва да предлага на посетителите умни решения и най-

модерните технологични услуги в туризма. 

Така, след като сте създали вашия план, взимайки под внимание всичко по-

горе, можете да започнете да търсите за специфични действия и 

инструменти, които да използвате, за да предложите вашата дестинация на 

пазара успешно. Тук ще видите някои примери: 

Създайте подходящ уебсайт 

Уебсайтовете често са първата отличителна бизнес черта, която чуждестранният клиент забелязва. 

Затова, един добър уебсайт, подготвен за целевата група, може да работи като добро представяне на 

дестинацията. Той трябва да съдържа информация за интересни места за посещение, местни събития и 

традиции, културни предложения, връзки към обществен транспорт, кухня и пр. Сайтът трябва да бъде 

адаптиран към новите туристически инструменти, като се дава превес на развитието на приложения за 

мобилни устройства. Вижте този уебсайт като пример: www.spain.info  

Изградете завладяващ и отличителен визуален бранд 

Създайте бранд с логична визуална идентичност, който отразява най-открояващите се характеристики на 

вашата дестинация. Посланието, което предавате чрез вашия визуален бранд трябва ясно да дефинира 

вашата цел и мисия и да популяризира вашата дестинация като неустоима атракция. Вижте този уебсайт 

като пример: www.visitgreenland.com  

Използвайте социални медии  

Съществено важно е да се включат пространства, които 

позволяват създаването на съвместно преживяване. Това 

значи, че трябва да се създаде виртуално пространство където 

туристите взаимодействат с други потребители и самата 

дестинация. Използвайте социални медии (Facebook, Instagram, 

Twitter и др.), за да позволите на хората да споделят, говорят, 

обсъждат… Това ще популяризира и рекламира вашата 

дестинация. Не забравяйте за вашата целева група и 

използвайте надлежно различни социални медии. 

Създайте гайд (пътеводител) за вашата област  

Умните туристически дестинации трябва да адаптират информацията, която споделят според новото 

търсене. Информацията за вашата дестинация трябва да е възможно най-отличаваща се и поднесена 

според нуждите на вашите клиенти (персонализирана). Добра практика е да се автоматизира 

комуникационния процес и да се прехвърли цялата информация към офлайн и онлайн канали: 

публикуване на офлайн пътеводители, създаване на промоционални материали, редовни постове в 

социалните медии и публикации в сайтове. Опитайте се всички материали да останат лесни за четене и 

http://www.spain.info/
http://www.visitgreenland.com/
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разбиране. Включвайте идеи за неща за правене, места за посещение и полезна информация. Ако искате 

повече информация за това как да изградите информационните процеси, вижте това видео: 

https://fliphtml5.com/learning-center/how-to-design-and-create-a-travel-guide-book/ 

Създайте атрактивни видеа 

Създайте хубави видеа, които дават много информация за много кратко време. Уверете се, че предоставят 

полезни съвети, забавни факти, местни потайности, красиви снимки и пр. Могат да бъдат вдъхновени от 

интернет, социални медии, туристически офиси и др. Вижте този пример: 

www.youtube.com/watch?v=Hr_TbL5ejuQ 

Организирайте рекламна кампания и установете контакт с 

местните заинтересовани лица 

Рекламите могат да направят вашата дестинация по-видима. 

Използвайте ги целево съобразно желаната аудитория. Също така 

се опитайте да се свържете със заинтересованите страни, които 

могат да се възползват от туристическата дейност и установете 

сътрудничество с тях. Туроператорите могат да бъдат чудесни 

съюзници и е възможно да се интересуват от рекламни дейности. 

Вижте това видео за повече информация относно как да рекламирате вашата дестинация. 

→ www.youtube.com/watch?v=RzkR54mDxa4 

 

Проверка  

1. Вярно или грешно е твърдението? 

Има само една стратегия за рекламиране на туристическата дестинация.  

 

a) Вярно  

b) Грешно  

 

2. Вярно или грешно е твърдението? 

Новите поколения туристи не са много добре информирани или търсещи. В днешно време 

туристите търсят същите услуги като отпреди 10 години. 

 

a) Вярно  

b) Грешно  

 

3. Вярно или грешно е твърдението? 

Създаването на хубаво видео, полезен пътеводител, използването на социална медия и 

сътрудничество със заинтересовани страни, са добри идеи ако искате да рекламирате 

вашата дестинация. 

a) Вярно  

b) Грешно  

https://fliphtml5.com/learning-center/how-to-design-and-create-a-travel-guide-book/
https://www.youtube.com/watch?v=Hr_TbL5ejuQ
https://www.youtube.com/watch?v=RzkR54mDxa4
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Самостоятелна работа 

Дейност: (разсъждение и практическо приложение на съдържанието на Раздел 1)  

Организирайте вашите обучаеми в групи от четирима и заедно изберете туристическа дестинация. Всяка 

група трябва да изработи стратегия за реклама, включваща цели, инструменти, действия, дейности… След 

като групите разработя своите планове, ги споделят и предоставят обратна връзка помежду си. 

 

Отговори на въпросите: 

Въпрос 1: Грешно 

Въпрос 2: Грешно 

Въпрос 3: Вярно 

 

Справки: 

https://pixabay.com/es/illustrations/marketing-digital-producto-contenido-4229637/ 

https://pixabay.com/es/illustrations/viajando-ubicaci%C3%B3n-2977176/ 

https://pixabay.com/es/photos/foto-c%C3%A1mara-iphone-%C3%A1rbol-2606675/ 

https://pixabay.com/es/illustrations/mundo-agencia-viaje-holiday-461179/ 

https://www.tourismmarketingandmanagement.com/2018/03/10/promote-tourism-destination-online-

international-markets/ 

https://uhurunetwork.com/tourism-marketing/ 

https://www.visionesdelturismo.es/promocion-turistica-destinos/ 

https://www.entornoturistico.com/promocion-turistica-importancia-los-destinos-turisticos/ 

https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/documentos/Presentacin-

Destinos-Tursticos-Inteligentes.pdf 

https://definicion.de/promocion-turistica/ 

https://www.trekksoft.com/en/blog/best-destination-marketing-strategies 

http://www.turismecv.com/destino-turistico-inteligente/ 

 

 

 

https://pixabay.com/es/illustrations/marketing-digital-producto-contenido-4229637/
https://pixabay.com/es/illustrations/viajando-ubicaci%C3%B3n-2977176/
https://pixabay.com/es/photos/foto-c%C3%A1mara-iphone-%C3%A1rbol-2606675/
https://pixabay.com/es/illustrations/mundo-agencia-viaje-holiday-461179/
https://www.tourismmarketingandmanagement.com/2018/03/10/promote-tourism-destination-online-international-markets/
https://www.tourismmarketingandmanagement.com/2018/03/10/promote-tourism-destination-online-international-markets/
https://uhurunetwork.com/tourism-marketing/
https://www.visionesdelturismo.es/promocion-turistica-destinos/
https://www.entornoturistico.com/promocion-turistica-importancia-los-destinos-turisticos/
https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/documentos/Presentacin-Destinos-Tursticos-Inteligentes.pdf
https://www.segittur.es/opencms/export/sites/segitur/.content/galerias/descargas/documentos/Presentacin-Destinos-Tursticos-Inteligentes.pdf
https://definicion.de/promocion-turistica/
https://www.trekksoft.com/en/blog/best-destination-marketing-strategies
http://www.turismecv.com/destino-turistico-inteligente/
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РАЗДЕЛ 2 

План за промотиране и комерсиализация. 

Подход, ориентиран към клиента 

 

Подготовка  

Маркетинг стратегията играе ключова роля при изграждането 

на всеки бизнес бранд, като спомага за привличане на нови 

клиенти и поддържане на лоялност. Туристическата индустрия 

не прави изключение. 

Един план за маркетинг стратегия в туризма трябва да 

съдържа визия, мисия и няколко цели, които трябва да 

представляват резултата от рационалния избор и свободната 

воля на туристическата компания или организация за 

управление на дестинации. 

Този раздел ще ни въведе в стратегическото мислене, ще научим колко е важно планирането в 

туристическия бизнес и как да развием само в няколко стъпки план за маркетинг стратегия в туризма. Ще 

открием и някои нови идеи за Маркетинг, ориентиран към клиента, приложими в туристическата 

индустрия. 

Възприемане  

Защо ни е необходим план за промотирането на нашия туристически бизнес или дестинация? 

Успешният маркетинг план е важен и мощен бизнес инструмент. Не само че се фокусира върху защо, как, 

кога, къде и какво на вашия маркетинг, но също и очертава специфичните, измерими стъпки, които 

трябва да предприемете, за да постигнете целите си. 

 

За успешен и устойчив бизнес в туристическата индустрия, е необходимо прилагането на стратегическо 

мислене. Основните характеристики на стратегическото мислене са: 

➢ Визионерство: възможност за разпознаване на бъдещи възможности 

➢ Диференциация: разграничаване от конкуренцията, търсене на уникалното, стремеж към 

иновации, а не имитации 

➢ Придприемчивост: търсене на конкурентни предимства  
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➢ Праволинейност: търсене на възможности за бъдещето, идентифициране на алтернативи за 

постигане на целта  

➢ Отключване на потенциал: разпознаване и разбиране факторите на влияние 

 

Как да се развие успешен туристически маркетинг план в 9 стъпки?  

Стъпка 1 – Проучете вашата индустрия 

Проучването на съвременните пазарни тенденции и реални цифри в туризма помага за измерването на 

климата, в който правите бизнес. Преглеждайки тенденциите във вашата индустрия, успехи и провали на 

конкуренти, можете да избегнете повтарянето на грешки и да почерпите опит от всяка успешна 

инициатива. Можете също да направите сравнителен анализ на вашата туристическа оферта през 

призмата на стандартите в индустрията, за да си осигурите друга мярка за успех. 

Стъпка 2 – Анализирайте вашите конкуренти 

Анализът на конкуренцията покрива силните и слабите страни на вашата конкуренция. Чрез 

осъществяване на ефективен анализ на конкуренцията, вие ще можете да: 

• Идентифицирате пазарните ниши 

• Разработване на нови продукти и услуги 

• Разкриване на нови пазарни тенденции 

• По-ефективно позициониране и продажби 

Стъпка 3 – Напишете вашата мисия 

Посланието на мисията на една организация често се пренебрегва, а то е от съществена важност за 

оформянето на културата на вашия бизнес. Мисията води бизнеса като превежда вашите причини за 

съществуване пред вашите служители, заинтересовини страни и гости. 

Стъпка 4 – Провеждане на SWOT анализ 

SWOT анализът се отнася към силните страни, слабостите, възможностите и 

заплахите и е елементарен, но и мощен инструмент за планиране. 

Това е един от най-лесните начини, чрез който да научите повече за вашия 

бизнес и неговото място във външната и вътрешната околна среда. 

SWOT разделя цялостният анализ на бизнес средата на два компонента: 

вътрешни фактори (силни и слаби страни) и външни фактори (възможности и 

заплахи). 

Стъпка 5 – определете вашата идеална целева аудитория  

Съществен елемент от вашия маркетинг план е знанието с кого искате вашите маркетинг кампании да 

ви свържат. Вие не искате да спечелите всеки, вие искате  да създадете много ясна картина за вашите 

идеални клиенти. 
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Стъпка 6 – Определете вашите 4 опорни точки 

Вашият маркетинг микс е комбинацията от фактори, които вашият 

малък туристически бизнес може да контролира, за да промотира 

вашия бранд, да привлича и да влияе върху клиентите да 

закупуват вашия продукт. 

Четирите опорни точки са важна част от вашия маркетинг план и 

се състоят от: Продукт, Цена, Място и Промоция. Най-лесният 

начин те да бъдат идентифицирани е да си зададете серия от 

въпроси, касаещи всеки елемент. 

Стъпка 7 – Задайте вашите SMART цели 

Вашите маркетинг цели трябва да са свързани с вашата цялостна бизнес цел. След това трябва да 

преминете стъпка напред и да ге превърнете в туристически SMART 

цели. 

SMART целите са: 

• Специфични 
• Измерими  
• Постижими  
• Приложими  
• С краен срок 

  

Ясните и управляеми цели дават възможност за ефективно насочване 

на ресурсите и най-важното – измерване на успеха на вашата 

маркетинг стратегия. 

Стъпка 8 – Очертаване на вашите стратегии и тактики  

След като сте заложили SMART целите за вашия туристически бизнес, можете да създадете стратегиите и 

тактиките, които ще използвате за постигане на тези цели. Казано просто, стратегията е начинът за 

постигане на вашата цел, а тактиката е с какви инструменти. Това оформя стъпките на вашия маркетинг 

план и времето, за да ги приведете в действие. 

Не забравяйте, когато създавате вашия план за изпълнение на вашите стратегии и тактики, да се уверите, 

че включвате какви мерки ще използвате за измерване на вашия успех! 

Стъпка 9 – Заложете вашия бюджет 

Вашият маркетинг план се фокусира стриктно върху дейности, свързани с маркетинг. Колко планирате да 

похарчите за маркетинг и реклама през следващата година и колко ще ви струват стъпките, които сте 

изброили по-горе? И откъде ще дойдат тези средства? 

Уверете се, че имате реалистично виждане за тактиките, които ще използвате през следващата година – 

като имате предвид вътрешните и външните ресурси, с които разполагате. 

Защо клиентът е толкова важен в туризма? Как маркетингът, ориентиран към клиента помага на 

туристическите компании да постигнат по-добро разбиране на своите клиенти? 
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Всеки бизнес трябва да оставя клиентите щастливи, но в 

туристическата индустрия, е жизнено важно гостите да бъдат 

ангажирани така че бизнесът да расте и просперира. Всеки турист е 

различен, носи уникална плетеница от преживявания, мотивация и 

желания. Туристите като потребители стават все по-изискващи, 

търсещи висококачествени продукти и стойност за парите, които дават 

и може би по-важното е съотношението между стойността, която 

получават за времето за уреждане на цялото туристическо преживяване. 

Маркетингът, ориентиран към клиента (ССМ) е сравнително нова тенденция в маркетинга. Неговата цел 

е компаниите да печелят впечатления от общата характеристика на техните индивидуални клиенти, като 

стават експерти в клиентските мотивация, навици, отношение и ценности, които оформят мнението на 

клиента за брандовете, които една компания предлага. 

CCM е бациран върху позитивния цикъл на учене от клиентите – позволявайки на клиентите да заемат 

водещо място в оформянето на характеристиките на един продукт – предлагайки им продукти с по-добра 

добавена стойност, увеличавате живота на клиентската удовлетвореност. 

Обикновено клиентите се виждат като последна част от „веригата“, просто получавайки резултата от 

предприетите по-рано действия в тази производствена верига. Само че, клиентите също играят своите 

собствени маркетинг функции, тъй като те анализират нуждите си, търсят информация, сравняват 

стойността на алтернативите и вземат решения. Нещо повече, Интернет им е дал властта да вземат по-

добре информирани решения като получават повече прозрачност и по-лесно достъпни данни. 

 

Проверка  

 

1. Вярно или грешно е твърдението? 

Една от характеристиките на стратегическото мислене в туризма е да бъдеш различен от 

конкуренцията и да търсиш уникалността. 

a) Вярно  

b) Грешно  

 

2. Вярно или грешно е твърдението? 

При SWOT анализа, възможностите и заплахите са вътрешни фактори на фирмената среда. 

a) Вярно  

b) Грешно  

 

3. Вярно или грешно е твърдението? 

Туристите като потребители изискват „Стойност за своите време и пари“  

a) Вярно 

b) Грешно 

 

 

 



   
   

                                                                      Erasmus+ Strategic Partnership - 2018-1-RO01-KA204-049516 

  

Съдържанието на настоящата страница отразява само възгледите на нейния автор и той единствено носи отговорност за него; не 
може да се счита, че то отразява възгледите на Европейската комисия или на който и да е друг орган на Европейския съюз. 

Европейската комисия и Агенцията не носят отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в 
материала информация. 

 

Самостоятелна работа 

Дейност: (разсъжение и прилагане на съдържанието на този раздел) 

Организирайте вашите обучаеми в две групи. Първата група трябва да създаде профил и да развие 

маркетинг стратегия за туристическа дестинация. Втората група ще създаде профил и ще разработи 

маркетинг стратегия за туристически продукт/услуга. Двата отбора трябва да отговорят на следните 

въпроси? 

1. Какви са бъдещите перспективи за вашата туристическа дестинация/продукт? 

2. Какви са основните разлики на вашата туристическа дестинация/продукт спрямо тези на 

конкурентите? 

3. Можете ли да си представите кои фактори на влияние биха се въздействали или променили 

вашата дестинация/продукт? 

4. Опишете как вашата дестинация/продукт биха изглеждали след 5 години. 

Накрая, всеки отбор ще представи своя план и ще добави още идеи за подобряване. 

 

Отговори на въпросите: 

Въпрос 1: Вярно 

Въпрос 2: Грешно 

Въпрос 3: Вярно  

 

Справки: 

https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/¿conoce-las-4ps-del-marketing (image) 

https://www.shutterstock.com/video/clip-13000895-marketing-strategy-cartoon-animation-keywords-

business-man (image) 

https://study.com/academy/lesson/competition-analysis-in-business-planning.html (image) 

https://uhurunetwork.com/tourism-marketing-strategy/ (image)  

https://www.worldfinancialreview.com/how-sports-tourism-is-boosting-local-economies/ (image) 

https://www.bizeez.com/successful-tourism-marketing-plan/ 

https://destinationthink.com/lead-storytelling-engaging-customer-centric-dmo/ 

http://epubs.surrey.ac.uk/1095/1/fulltext.pdf 

https://www.europetour.tips/wp-content/uploads/2017/11/Module_3_Marketing_Strategy.pdf 

http://hrmars.com/hrmars_papers/IJAREG_1_1_art_05_Bogan_El1.pdf 

https://www.newtimes.co.rw/section/read/183956 

https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/tendencias/%C2%BFconoce-las-4ps-del-marketing
https://www.shutterstock.com/video/clip-13000895-marketing-strategy-cartoon-animation-keywords-business-man
https://www.shutterstock.com/video/clip-13000895-marketing-strategy-cartoon-animation-keywords-business-man
https://study.com/academy/lesson/competition-analysis-in-business-planning.html
https://uhurunetwork.com/tourism-marketing-strategy/
https://www.worldfinancialreview.com/how-sports-tourism-is-boosting-local-economies/
https://www.bizeez.com/successful-tourism-marketing-plan/
https://destinationthink.com/lead-storytelling-engaging-customer-centric-dmo/
http://epubs.surrey.ac.uk/1095/1/fulltext.pdf
https://www.europetour.tips/wp-content/uploads/2017/11/Module_3_Marketing_Strategy.pdf
http://hrmars.com/hrmars_papers/IJAREG_1_1_art_05_Bogan_El1.pdf
https://www.newtimes.co.rw/section/read/183956
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РАЗДЕЛ 3 

Онлайн и офлайн маркетинг стратегии за туристическата дестинация 

 

 

Подготовка 

когато се прилагат заедно, офлайн и онлайн маркетинг стратегиите и 

техниките могат да подкрепят и подсилват една друга, създавайки една 

унифицирана стратегия. 

От гледна точка на потребителя, днешните туристи реално вече не 

мислят по отношение на „офлайн“ и „онлайн“. Това, което те наистина 

очакват е безпроблемно, комфортно преживяване когато търсят 

информация, пазаруват, резервират пътуване посредством множество 

канали. 

В този раздел ще научим как офлайн и онлайн маркетинг подходите работя заедно в подкрепа на 

брандовете на туристическите дестинации. 

Възприемане  

Маркетинг на дестинацията е клон от маркетинга, който се фокусира върху промотирането на конкретен 

град, регион или страна. Основната цел на експертите по дестинационен маркетинг е да увеличават броят 

на посетителите в дадена локация. Туристическите дестинации се появяват като брандове чадъри и те 

трябва да се промотират в глобалното пазарно пространство като цялостна единица за всеки целеви 

пазар, който се опитват да привлекат. Глобализацията и концентрирането на предлагането увеличават 

нивото на конкуренция и изискват нови интернет маркетинг стратегии за дестинациите, в допълнение 

към традиционния офлайн маркетинг. 

Онлайн маркетгинг стратегии в управлението на туристическите дестинации 

Къде отиват туристите когато искат идеи за своето 

следващо приключение? Същото място където търсят 

информация за всичко останало: Интернет. Влизат в 

мрежата, за да открият най-добрите оферти за 

самолетни билети и хотели, както и предложения за 

дейности при пристигане в избраната дестинация.  

Интернет расте в глобален мащаб и днес включва 

вашето присъствие онлайн, социални медии, оптимизация за търсачки, блогове, имейл маркетинг и 

онлайн реклама. 

1. Уебсайт на туристическата дестинация – трябва да се разработи от организациите по 

дестинационен маркетинг в партньорство с основните пазарни участници, чрез договорен или 

корпоративен подход. Той би предоставял връзки към и от уебсайтовете на другите организации, 

чиито бизнес е свързан с дестинацията. Портал за маркетинг на туристическите дестинация трябва 

да предоставя информация в четири основни области: 
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a) Как да стигна там (напр. самолетно пътуване) 
b) Разходки (напр. рент-а-кар) 
c) Места за отсядане (напр. хотелско настаняване) 
d) Дейности (напр. места за разглеждане, хранене, пазаруване, представления и събития) 

 

2. Имейл маркетинг – доказва ефективния начин за привличане на нови посетители и поддържане 

на връзка с вашите съществуващи посетители. Полезно е да брандирате вашия туристически бизнес, 

да бъдете във връзка с вашите посетители и да промотирате вашия бизнес. За да избегнете спамове, 

погледнете следните съвети: 

  

✓ Уверете се, че споделяте полезната информация, 

която вашите целеви посетители искат да получават 

редовно; 

✓ Изяснете, че няма да продавате или споделяте 

имейл адреси на хората, които се регистрират във 

вашия уебсайт 
 

3. Оптимизация за търсачки (SEO) – е чудесен метод, който ще помогне на вашата туристическа 
дестинация да получи нови водещи места. Това е възможност за вашия уебсайт да получи качествен 
трафик, който можете да превърнете в разговор за вашия туристически бизнес. 
 

4. Социална медия – продължавате да печелите популярност 
и те са изключително ефективни за маркетинг. Със социалната 
медия, можете да се свързвате с бивши, настоящи и потенциални 
посетители. Също така ви позволява да развиете връзки, които да 
ги окуражат да посетят вашата дестинация и също да споделят 
опит. 
Дали създавате най-новия туристически гайд за вашата дестинация 
или промотирате местно събитие за ваши потенциални посетители, 
вие можете да споделяте информация през вашите бизнес 
профили в социалните мрежи, вкл. Facebook, twitter, LinkedIn, 

Instagram, Pinterist и пр. Можете свободно да се регистрирате в тези социални платформи и да споделяте 
вашите послания по света през интернет. 
 

5. Реклама плащане на клик (PPC) – е един от най-добрите начини да се прицелите в най-
квалифицираната аудитория. Това ви позволява да достигнете там където тя вече се намира и да 
получите преднина пред конкурентите. 

6. Мобилни приложения – скорошно проучване разкрива, че повече от 80% от посетителите получават 
туристическа информация и закупуват продукти през мобилните си устройства. Така че когато 
позиционирате вашата дестинация онлайн, трябва да се уверите, че всички ваши рекламни 
материали (туристически пътеводители, брошури и пр.), могат да бъдат прочетени на различни 
мобилни устройства като iPhone, iPad, Android телефони и таблети.  

 

Офлайн маркетинг стратегии в управлението на туристическа дестинация 

Офлайн маркетинг стратегиите се отнасят към всяка маркетинг дейност, която не се осъществява в 
интернет и тук има няколко такива предложения: 

1. Печатни рекламни материали – включват листовки, брошури, карти, каталози, пощенски 
картички, с качествено съдържание и атрактивни снимки, които могат да стимулират вашите 
читатели да посетят вашата дестинация. 
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2. Визитни картички – креативните визитни картички се открояват сред многото. Някои идея какво 
да поставите на вашата визитна картичка: ваша снимка, снимка на дестинацията, инфограма за 
вашия рейтинг сред вашите клиенти. 

3. Билбордове – ако имате достатъчно бюджет, можете да рекламирате вашата дестинация на 
билборд, което ще даде информация на вашите потенциални посетители за вашата локация или 
оферта. 

4. Панаири и изложения – алтернативна форма на презентация и промотиране на дестинации за 
посредници и обществото. Тяхното главно предимство е потенциалът за установяване на личен 
контакт между различни частни и обществени туристически бизнеси. 

5. Съобщения до медиите – използвайте този ресурс; изберете медията, която най-добре подхожда 
на вашата дестинация и вашата целева аудитория. 

6. Присъединете се към местна бизнес мрежа или туристическа асоциация – по този начин ще 
се свържете с бизнес лидери и ще откриете възможности за партньорства, които може да не сте 
очаквали.  

7. Провеждайте събития – помислете за провеждане на тематична дискусия, на която да поканите 
членове на вашата общност, за да научат за вашия туристически бизнес или инфраструктура във 
вашата дестинация. 

 

По какъв начин дигиталният маркетинг се различава от традиционният? 

Има няколко разлики между традиционния и интернет маркетинга за туристическия бизнес. Най-

голямата е в това как потребителите и бизнеса комуникират помежду си и едни за други. 

Традиционният маркетинг дава на бизнесите пълен 

контрол върху разговора. Методи като директна 

електронна поща, билборди и печатна реклама служат за 

доставяне на информация, която е чисто рекламна и не 

предлага на потребителите възможност за отговор или 

задаване на въпроси. 

Интернет маркетингът не предлага такава възможност. 

Посетителите и потребителите на туристически продукти 

имат също толкова силен глас във виртуалното пространство, колкото и бизнесите. 

В някои канали, такива като социалните медии, техните гласове са по-силни. Справедлива или не, 

критиката им по отношение на вашите туристически продукти или услуги и оплаквания за бизнес практики 

може да добие голяма популярност в интернет и това може да се отрази на възприемането на 

дестинацията и цялостната репутация на вашия бранд като привлекателна туристическа дестинация.  

Проверка  

1. Вярно или грешно е твърдението? 

Информирането на потенциалните ви посетители за дейности във вашата дестинация е 

наистина важно. 

a) Вярно 

b) Грешно 
 

2. Вярно или грешно е твърдението? 

Препоръчва се да се използват всички видове снимки за вашите печатни материали. 

a) Вярно 

b) Грешно 
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3. Вярно или грешно е твърдението? 

Онлайн критиката или оплакванията могат да се отразят върху репутацията на 

дестинацията.  

a) Вярно 

b) Грешно  

Самостоятелна работа 

Дейност:  (разсъждение и практическо приложение на съдържанието на този раздел) 

Организирайте вашите обучаеми по двойки. Единият човек ще играе ролята на маркетинг специалист, а 

другият ще бъде представител на тур дестинация. Всеки отбор ще разработи кратка маркетинг стратегия 

за различни туристически дестинации, използвайки един и същ бюджет. Презентацията на избраните 

стратегии трябва да бъде с ясни аргументи от двамата членове на екипа. 

 

Отговори на въпросите 

Въпрос 1: Вярно 

Въпрос 2: Грешно 

Въпрос 3: Грешно 

 

Справки: 

http://fliphtml5.com/learning-center/en/5-low-cost-promotion-tips-for-small-travel-agencies/ (image) 

https://medium.com/@ReputationDefender/content-marketing-guidelines-for-businesses-in-the-travel-

industry-696e1f9515d9#layer-open#layer-open (image) 

http://techroadians.com/benefits-of-internet-marketing-for-tourism/ (image) 

https://www.vecteezy.com/vector-art/636280-travel-destination-to-vacation-and-adventure-tourism (image) 

https://www.adventuretravel.biz/research/cost-effective-offline-marketing-tactics/ 

https://destinationthink.com/destinations-shifting-to-digital-first-marketing-improve-word-of-mouth-

promotion/ 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420841 

https://hingemarketing.com/blog/story/7-offline-marketing-strategies-that-support-your-online-brand 

https://www.orioly.com/wp-content/orioly-reports/20180813-tourism-destination-marketing-strategies-for-

dmo-s.pdf 

https://www.sabre.com/insights/blurring-the-lines-how-online-and-offline-work-together-to-serve-todays-
travelers/ 
https://www.tourismmarketing.tips/tips/traditional_media/traditional/ 
https://www.tourism-review.com/digital-marketing-focuses-on-social-media-news10964 
https://www.webfx.com/industries/tourism-hospitality/tourism/ 

http://fliphtml5.com/learning-center/en/5-low-cost-promotion-tips-for-small-travel-agencies/
https://medium.com/@ReputationDefender/content-marketing-guidelines-for-businesses-in-the-travel-industry-696e1f9515d9#layer-open#layer-open
https://medium.com/@ReputationDefender/content-marketing-guidelines-for-businesses-in-the-travel-industry-696e1f9515d9#layer-open#layer-open
http://techroadians.com/benefits-of-internet-marketing-for-tourism/
https://www.vecteezy.com/vector-art/636280-travel-destination-to-vacation-and-adventure-tourism
https://www.adventuretravel.biz/research/cost-effective-offline-marketing-tactics/
https://destinationthink.com/destinations-shifting-to-digital-first-marketing-improve-word-of-mouth-promotion/
https://destinationthink.com/destinations-shifting-to-digital-first-marketing-improve-word-of-mouth-promotion/
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284420841
https://hingemarketing.com/blog/story/7-offline-marketing-strategies-that-support-your-online-brand
https://www.orioly.com/wp-content/orioly-reports/20180813-tourism-destination-marketing-strategies-for-dmo-s.pdf
https://www.orioly.com/wp-content/orioly-reports/20180813-tourism-destination-marketing-strategies-for-dmo-s.pdf
https://www.sabre.com/insights/blurring-the-lines-how-online-and-offline-work-together-to-serve-todays-travelers/
https://www.sabre.com/insights/blurring-the-lines-how-online-and-offline-work-together-to-serve-todays-travelers/
https://www.tourismmarketing.tips/tips/traditional_media/traditional/
https://www.tourism-review.com/digital-marketing-focuses-on-social-media-news10964
https://www.webfx.com/industries/tourism-hospitality/tourism/
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РАЗДЕЛ 4 
МАРКЕТИНГ ИНСТРУМЕНТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И 
МОБИЛЕН МАРКЕТИНГ  
 
 
Подготовка 
 
В този раздел ще научим повече за важността на 
маркетинг инструментите, особено електронната 
поща и мобилният маркетинг и как тези 
инструменти могат да ви помогнат за 
осъществяването на истинска връзка с вашата 
целева аудитория и същественото увеличаване 
на лоялността към вашия бизнес бранд. 
 

Възприемане  
 
Интегриран подход чрез маркетинг инструменти 
 
С бързия ръст на потребителите използващи интернет за работа, комуникация, пазаруване и 
почивка, буквално всяка организация трябва да има онлайн присъствие и ефективно да използва 
възможностите на дигиталния маркетинг. Дигиталният маркетинг, понякога наричан интернет  
или онлайн маркетинг, може да бъде описан като набор от техники и технологии, използвани за 
промотирането на брандове, продукти и услуги за потребителите чрез разнообразни онлайн 
канали. 
Има много налични техники и инструменти за дигитален маркетинг в помощ на онлайн 
продажбите за бизнеса, като:  

✓ Дисплей реклама – Онлайн рекламиране в 
множество формати. Дисплей рекламата 
включва банер, текст, картина и видео 
реклама, публикувани на уеб страница. 
✓ Партньорски маркетинг – 

възнаграждаване на сайт или индивидуални 
хора за всяка продажба/инициатива, която е 

генерирана в резултат от промотиране на вашия 
бизнес. 

✓ Маркетинг на съдържанието – 
създаване и споделяне на полезно, 
релевантно и качествено съдържание за 

постигане на маркетинг цели. 
✓ Маркетинг в търсачка (SEM) – 

увеличаване на трафика на даден уебсайт и видимостта при резултатите от търсенето чрез 
платени и безплатни (органични) методи. 
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✓ Мобилен маркетинг – достигане до потребителите през техните мобилни устройства, 
смартфони и таблети. 

✓ Имейл маркетинг – достигане до потребителите чрез електронни писма, използвайки 
текстови формати. 

✓ Маркетинг в социалните медии – достигане до потребителите чрез социални медии като 
Facebook, Twitter и LinkedIn, с цел повишаване на знанието за даден бранд, генериране на 
продажби и уебсайт трафик. 

✓ Оптимизация за търсачки (SEO) – оптимизиране на уебсайтове за увеличаване на тяхната 
видимост при резултати от безплатно търсене, известни и като органични, естествени или 
спечелени резултати. 

В този раздел ще обърнем специално внимание на имейл и мобилния маркетинг, но при 
създаването на ваша маркетинг стратегия, трябва да включите визия за маркетинг 
инструментите. 
 
Развийте ваша собствена стратегия за имейл маркетинг 
Електронното писмо може да е стара тактика, но все още е запазила своята сила. Днес в света 
съществуват около 3.7млрд потребители на електронна поща, като тенденцията е цифрата да 
нарасне до 4.3млрд през 2022г. това прави имейл маркетинга приложима и важна стратегия, в 
която могат да се вложат усилия. 
дефиницията за имейл маркетинг е 
използването на електронна поща за развиване 
на отношения с потенциални купувачи и/или 
клиенти. Имейл маркетингът е един сегмент от 
интернет маркетинга, който добавя онлайн 
маркетинг чрез уебсайтове, социални медии, 
блогове и пр. В най-добрия случай, имейл 
маркетингът позволява на бизнеса да държи 
своите клиенти осведомени и дава възможност 
за предлагане на персонализирани маркетинг 
съобщения на техните клиенти. 
Добра имейл маркетинг стратегия е хипер-персонализираната, която включва други маркетинг 
канали и е оптимизирана за мобилни устройства. 
Ето няколко съвета за вашата стратегия за имейл маркетинг: 

1. Изградете ваш собствен целеви списък. Това вече е споменавано, но закупуването на 
имейл списъци е загуба на време. Това, което ще постигнете с изпращането на непоискани 
съобщения е да отблъснете хората, които се надявате да превърнете в клиенти и 
рискувате да попаднете в спам списъците. 

2. Уважавайте правилата за антиспам. Тези правила включват използването на не-
подвеждаща тема на съобщението, начин за отписване от абонамент и вашето име и 
адрес в края на писмото.  

3. Не изпращайте само рекламни оферти през цялото време. Използвайте вашите имейли 
за да изградите обратна връзка с вашите клиенти чрез споделяне на опит и даване на 
съвети и споделяне на впечатления, които те могат да оценят. Споделяйте интересна 
информация, която им позволява да научат повече за вас и/или компанията ви. 

4. Отнасяйте се вашия списък добре. Помнете, че хората, с които комуникирате по имейл са ви се 
доверили и заслужават уважение. Точно както вие заслужавате шанса да ги превърнете от клиенти 



   
   

                                                                      Erasmus+ Strategic Partnership - 2018-1-RO01-KA204-049516 

  

Съдържанието на настоящата страница отразява само възгледите на нейния автор и той единствено носи отговорност за него; не 
може да се счита, че то отразява възгледите на Европейската комисия или на който и да е друг орган на Европейския съюз. 

Европейската комисия и Агенцията не носят отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в 
материала информация. 

 

5. Придържайте се към графика ако правите бюлетин с новини. Редовното изпращане на 
имейли може да помогне на вашите клиенти да бъдат информирани кога какво да очакват 
от вас. 

6. Използвайте технологиите умно. Можете да използвате много безплатни или платени 
програми за имейл маркетинг, като Benchmark Email, Mail Chimp, Vertical Response, 
Constant Contact, Drip, SendinBlue или Mailjet.  

7. Създавайте имейли, които лесно се четат през мобилни устройства. През 2019г., 60% от 
имейл кампаниите са били отваряни през мобилни устройства, в сравнение с 10% през 
компютърни екрани и 29% през уебмейл клиенти (програми). Това означава, че трябва да 
използвате образци за мобилни устройства, да съкратите темата на вашия имейл, да 
балансирате размера и текста на снимките и да създадете големи бутони за големи 
пръсти. 

 
Мобилният маркетинг – кралят на съвременния маркетинг 
 
Както се очаква, говорейки за имейл маркетинг, продължаваме с мобилен маркетинг. 
Мобилният маркетинг е стратегия за дигитален маркетинг, която може да бъде използвана чрез 
множество канали и предназначена за достигане на целева аудитория през мобилните им 
телефони, таблети и/или други устройства, през уебсайтове, имейл, SMS и MMS, социални медии 
и приложения. 
Стратегията за мобилен маркетинг не е самостоятелно 
усилие, а съществена част от всяка дългосрочна или 
краткосрочна маркетинг кампания, чието значение 
продължава да расте. От имейл, през „плащане на клик“ 
(„pay per click”, PPC), до маркетинг на съдържанието и 
социални медии, съществува канал за мобилен 
маркетинг, който да достигне до всяка част от вашата 
аудитория, където е най-удобно. Оптимизирането на 
вашия уебсайт и имейл за изпращане до мобилни 
устройства, използването на SMS и MMS канали и 
изграждането на местно приложение за вашата най-
ангажирана аудитория са все големи проекти. 
 
Как да създадем стратегия за мобилен маркетинг  
 

➢ Разбирайте вашата аудитория 
Както при много маркетинг дейности, мобилният маркетинг започва с разбиране на вашата 
аудитория. Само че този път не сте заинтересовани само в тяхната обща демография и интереси, 
а и какви маркетинг канали биха използвали най-много или такива, към които биха имали 
интерес и на които биха реагирали. В идеалния случай, вече сте създали персонажи 
представляващи вашите клиенти и аудитория за другите ваши маркетинг дейности и допускайки, 
че вашата аудитория не се е променила откакто сте ги създали за първи път, можете да ги 
използвате отново. 
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➢ Задайте вашите цели 
Ключът за определяне на всяка ефективна стратегия е първо да се реши какво е успех и как 
изглежда. Съберете основните заинтересовани страни, за да начертаете вашата стратегия за 
мобилен маркетинг. Идентифицирайте целите като зададете някои от тези въпроси на вашия 
екип: 

o Какво правим в момента свързано с мобилния маркетинг? 
o Ако вече правите мобилен маркетинг, как се представят тези инициативи?  
o Какви са вашите основни цели за включване на мобилния маркетинг във вашата цялостна 

стратегия? 
o Кои са вашите ключови аудитории за мобилен маркетинг?  
o Как ангажирате вашите крос-медия канали (използване на различни комуникационни 

канали) за вашата аудитория? 
➢ Задаване на индикатори за ключово представяне (КПИ) 

Запомняйки, че не можете да управлявате това, което не можете да измерите, проследяването 
на представянето на вашите усилия в посока мобилен маркетинг е от съществено значение. В 
дигиталния свят, има много различни КПИ, които да се имат предвид и проследяването на всички 
тях не е опция за малки бизнеси: цена на инсталиране (CPI) или цена на придобиване (CPA), 
коефициенти за отваряне, кликане и превръщаемост, процент на задържане и дневни/месечни 
активни потребители, приход. 

➢ Внедри, Измери и Оптимизирай  
След като сте проучили вашата аудитория, установили дейностите по мобилен маркетинг, върху 
които да се фокусирате, целите за всеки от каналите за мобилен маркетинг или дейностите, 
които ще следвате и сте решили кои КПИ ще използвате, трябва финално да внедрите вашата 
стратегия, да измерите нейното въздействието върху вашия бизнес и непрекъснато да я 
оптимизирате. Вашата стратегия трябва да е жив документ, който редовно се актуализира и 
адаптира съобразно това, което работи най-добре за вашата индустрия и аудитория. 
 

 
Проверка  
 

1. Вярно или грешно е твърдението? 
Имейл маркетингът ви помага да се свържете с вашата аудитория, да рекламирате 
вашия бранд и да увеличавате продажбите; също така, това е един от най-
рентабилните начини за рекламиране на вашия бизнес, без значение дали целите 
изграждане на вашия бранд или да продавате повече. 
a) Вярно 
b) Грешно 

 
2. Вярно или грешно е твърдението? 

Вашата стратегия за мобилен маркетинг не трябва да бъде жив документ, който се 
актуализира регулярно съобразно това, което най-добре работи за вашата 
индустрия и аудитория. 
a) Вярно 
b) Грешно 
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3. Вярно или грешно е твърдението? 
Маркетинг в търсачка е маркетинг техника, която може да бъде използвана с имейл 
маркетинг в една добре обмислена стратегия. 
a) Вярно 
b) Грешно 

 
 

Самостоятелна работа 
 
Организирайте вашите обучаеми в две групи. Едната група трябва да създаде стратегия за имейл 
маркетинг за бизнес туризъм в област по техен избор. Помислете как ще създадете вашия целеви 
списък, какво ще е съдържанието, изпращано по имейл и каква програма и честота ще се 
използват за изпращане на имейли. Накрая, всеки отбор ще създаде имейл за туризъм и ще го 
изпрати до двама или трима приятели и ще ги попита какво са запомнили от имейла. 
 
 
 

Отговори на въпросите: 
 
Въпрос 1: Вярно 
Въпрос 2: Грешно 
Въпрос 3: Вярно  
 
Справки: 
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РАЗДЕЛ 5 
 
РАЗВИТИЕ НА РЕКЛАМАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РЕКЛАМА „ПЛАЩАНЕ НА 
КЛИК“  
 
 

Подготовка 
 

Рекламите идват в много форми, размери и формати. 
Но какво точно е рекламата? Защо е важна? Какви са 
нейните предимства и недостатъци? Как да изберете 
най-подходящите реклами за вашия бизнес? Какво 
значи ефективна реклама и как се отразява на 
клиентското поведение? Кои са най-честите 
рекламни модели според последните тенденции? В 
този раздел ще научим основата на ефективната 
реклама и кои актуални модели можете да 
използвате за развиването на вашия бизнес, така че 
да имате доволни клиенти. 
 
 

Възприемане  
 

Колко е важна рекламата за популяризирането на дестинацията 
 
Туристическият сектор е отговорен за популяризирането на естествени ресурси, култура, наследство и пр., 
които помагат на всеки посетител за преживяването на една дестинация. В туристическата индустрия, 
рекламата е един от най-важните процеси, които една общност или компания могат да създадат. Целта е 
регулярно да се генерират туристи от местни и международни пазари. Всъщност, рекламата е действието, 
при което общественото мнение се призовава към идея, стока или услуга чрез платени съобщения от 
конкретен платец. Рекламата трансформира любопитството в интерес от страна на потенциалните 
туристи, които ще посетят даденото място, за да прекарат свободното си време със семейство и приятели. 
Съществуват три основни роли, които рекламата играе в туристическата индустрия: 
 

✓ Да информира туристите за посещение на една дестинация и всичко, което трябва да знаят за нея. 
✓ Да ги убеди да видят дадена дестинация. 
✓ Да напомни на туристите за дадена дестинация и от къде да направят всички резервации. 

 

 
Стъпките на рекламната кампания са:  
 
1. Проучване на пазара 
2. Бююджетиране 
3. Залагане на цели 
4. Рекламни събития/средища 
5. Избиране на творчески екип 
6. Изработване и създаване на текст  
7. Организиране и пускане на рекламата 
8. Оценка  



   
   

                                                                      Erasmus+ Strategic Partnership - 2018-1-RO01-KA204-049516 

  

Съдържанието на настоящата страница отразява само възгледите на нейния автор и той единствено носи отговорност за него; не 
може да се счита, че то отразява възгледите на Европейската комисия или на който и да е друг орган на Европейския съюз. 

Европейската комисия и Агенцията не носят отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в 
материала информация. 

 

Характеристики на ефективната рекламна кампания 
 
Ако искате да създадете успешна рекламна кампания, трябва да не забравяте 
някои от нейните съществени аспекти: 
Харесайте се на правилната аудитория 

Привличайте вниманието 

Ценете комуникацията 

Образовайте целевата група 

Свързване с бранда 

Доверието е ключово 

Включете покана за действие 

Да бъде кратка и симпатична 

Лесна за запомняне 
Да обобщим, вашата реклама трябва да е информативна, забавна и 
запомняща се. Рекламата ви трябва да кара хората да говорят, но да запомнят 
това, което вие искате да запомнят! 
 
Типове реклама 
Рекламните дейности могат да се категоризират като реклама „над чертата“, „под чертата“ и „през 
чертата“ според нивото на достигане до аудиторията. 

▪ Реклама над чертата включва дейности, които в по-голямата си степен не са насочени към 
конкретна целева група и достигат до по-широк кръг потребители. Примери за реклама над 
чертата са ТВ, радио и вестникарски реклами. 

▪ Реклама под чертата включва дейности, фокусирани върху „конверсията“ (убеждаване, 
обръщане в нещо), насочени към конкретна целева група. Примери за такава реклама са 
билбордове, спонсорства, реклама в магазин и пр. 

▪ Реклама през чертата включва дейности, за които се използват едновременно първите две 
рекламни стратегии. Те са насочени към изграждане на бранд, конверсии и използване на целеви 
(персонализирани) рекламни стратегии. Примери за реклама през чертата са реклами базирани 
на „бисквитки“, стратегии за дигитален маркетинг и пр. 
 

Рекламните дейности могат да бъдат категоризирани и в 5 типа, на базата на използваното средство за 
реклама. Тези типове реклама биват: 

▪ Печатна реклама: вестници, списания, брошури и пр. 
▪ Излъчване на реклама: телевизионни и радио реклами. 
▪ Външна реклама: афиши, банери, флагове, плакати и пр. 
▪ Дигитална реклама: Advertisements displayed over the internet and digital devices. 
▪ Интегриране на продукт/бранд: продуктовото позициониране в канали за забавление като тв 

програми, ютюб видеа и пр. 
 

Какво представляват моделите за онлайн реклама?  
 
Днес, всичко е онлайн. Ако не сте онлайн, все едно не съществувате. Всичко е налично на разстояние един 
клик или плъзгане на екран и вашият маркетинг трябва да е в крак с времето. Тези рекламни модели ще 
ви позволят да останете актуални докато вашия бизнес расте. 
Тук ще видите четирите най-големи рекламни модела: 
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1. Плащане на клик (CPC) 
CPC е онлайн реклама, при която плащате на търсачката всеки път когато някой кликва 
върху вашата реклама. Накрая, въпросът е колко харчите, за да накарате хората да 
кликват. Можете също да дефинирате плащането на клик като модел за платена 
онлайн реклама, при който цената зависи изцяло от кликванията. Търсачки като 
Google, Bing и Yahoo предлагат два варианта – фиксирана такса на клик или 
определяне цена за включване в търсачката (резултат в страници на търсачката). 
Когато става дума за популярни социални платформи, плащане на клик се определя 
на базата на техните алгоритми, вашите настройки и желаната аудитория. Изчислението 
е просто – разделяте общата цена на брой кликвания и получавате цената за клик. 
 

2. Цена за действие/придобиване (CPA) 
Казано просто, това е цената, която рекламодателят плаща за 
определено действие, което предварително е дефинирано. 
Например, при онлайн рекламата, обикновено се плаща на кликвания 
върху реклами и други специфични действия. В някои случаи, това е 
регистрация, в други, абониране за новини, в трети – оставяне на 
контакт. Във всички случаи, смисълът е, че плащате само за желани 
резултати. Не плащате просто хората да видят вашата реклама. 
Плащате на онези, които правят това, което вие искате. Това е много 
по-ценно като форма на реклама от повечето останали модели, но и струва повече. Така че преди да се 
решите, уверете се, че този модел отговаря на вашия бизнес. 
 

3. Плащане на хиляда (CPM) 
Плащане на хиляда е цената, която рекламодателят плаща на всеки 
хиляда впечатления. Това означава, че получавате СРМ като разделите 
общата сума на брой гледания на хиляди страници, които сте получили, 
защото хората са стигнали до вашия сайт през търсачка. CPM е най-
добрият начин да изчислите възвръщаемостта при реклама чрез 
различни медии, платформи и търсачки. Например, ако водите няколко 
рекламни кампании през различни медии, СРМ ще ви даде добра и 
проста метрика за изчисление, която ще ви позволи да видите как върви 
вашата инвестиция и къде да фокусирате вниманието си. 
 

4. Цена за посетител (CPL) 
CPL може да прилича много на CPA, тъй като и двете са базирани 
на действията на потребителите, но се различават значително. 
CPA се определя от брой хора, които извършват действия, докато 
CPA е много по-базова. Посещение означава оставяне на контакт 
или искане на цена. Друга разлика е контролът върху рекламата. 
CPA моделът е ориентиран към този, който публикува рекламата, 
тъй като той избира къде и кога да вървят вашите реклами. CPL 
моделът е фокусират върху рекламодателя и той избира мястото 
за вашата реклама.  
 

Проверка  
 

1. Вярно или грешно е твърдението? 
Трите основни роли, които рекламата играе в туризма са: да информира, да убеждава и да 
напомня. 
a) Вярно  
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b) Грешно 
 

2. Вярно или грешно е твърдението? 
Големите четири модела за онлайн реклама са: Плащате за клик, плащане за действие, 

Плащане за хиляда и Плащане за посетител. 

c) Вярно 
d) Грешно 

 
3. Вярно или грешно е твърдението? 

 
При цената за клик, разделяте общата цена за реклама на броя кликвания върху реклама и 
получавате колко струва един клик. 
a) Вярно 
b) Грешно 

 
 

Самостоятелна работа 
 

Организирайте обучаемите в две групи. Всяка група ще има 10 минути: първите да намерят ползите от 
рекламата плащане за клик, а вторите да намерят недостатъците на същия модел в туризма. Накрая, ще 
има дебат и на флип чарт ще се напишат предимствата и недостатъците, които са открити. 
 
 
 

Отговори на въпросите: 
Въпрос 1: Вярно 
Въпрос 2: Вярно 
Въпрос 3: Вярно  
 
 
 

Справки: 
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https://www.cyberclick.es/numericalblogen/ppc-or-pay-per-click-how-it-works-advantages-and-examples  

http://localadvertisingjournal.com/wp-content/uploads/2018/08/The-Concepts-Of-Online-Advertising.jpg
http://simplifiedsolutions.biz/wp-content/uploads/2016/03/marketing-banner.jpg
https://www.clickbrainiacs.ro/wp-content/uploads/enhance-PPC-campaign-performance.png
http://www.prittleprattle.in/assets/images/advertising.png
https://www.newbreedmarketing.com/hs-fs/hubfs/cpl-01-01.png?width=1599&name=cpl-01-01.png
https://www.socialmediaexaminer.com/wp-content/uploads/2018/03/cpm-cost-per-mille.jpg
https://www.themodernentrepreneur.com/wp-content/uploads/cpa-cost-per-action-marketing.jpg
https://www.feedough.com/what-is-advertising-advertising-objectives-examples-importance/
https://blog.essaybasics.com/role-of-advertising-in-tourism-essay-sample/
https://travel.earth/why-tourism-advertising-important/
https://phdessay.com/a-study-on-role-of-advertisement-in-promotion-of-tourism-in-india/
https://www.marketingeyeatlanta.com/blog/marketing/9-characteristics-of-an-effective-advertising-campaign.html
https://www.marketingeyeatlanta.com/blog/marketing/9-characteristics-of-an-effective-advertising-campaign.html
https://smallfuel.com/blog/entry/the-8-steps-of-an-advertising-campaign
https://www.gopromotional.co.uk/blog/what-are-online-advertising-models/
https://www.promisemedia.com/online-advertising/best-revenue-deals-cpm-cpc-or-cpa
http://www.yourarticlelibrary.com/advertising/13-major-online-advertising-models-with-pictures/22477
https://www.cyberclick.es/numericalblogen/ppc-or-pay-per-click-how-it-works-advantages-and-examples
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РАЗДЕЛ 6 

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО. РАБОТА В МРЕЖА С ТУРОПЕРАТОРИ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ 

 

Подготовка 

В този раздел ще научите какво е управление на качеството и защо това е толкова важно. Ще видите кои 

са необходимите стъпки за достигане до съвършенство и каква е ролята на заинтересованите страни в 

развитието на качествената туристическа дестинация. 

 

Възприемане  

Управление на качеството  

Управление на дестинацията е основната организационна 

единица. Различните отговорни органи, експерти и 

заинтересовани страни могат да бъдат част от нея. Тя улеснява 

партньорството в сферата на туризма и спомага растежа и 

развитието. Те отговарят за инициирането, координацията и 

управлението на някои дейности като внедряване на 

туристически политики, стратегическо планиране, продуктово 

развитие, промотиране и маркетинг. 

Качеството на Туристическата дестинация се идентифицира от СОТ (Световната Организация по Туризъм) 

като: „резултатът от процес, който включва удовлетворение на всички нужди за туристически продукт и 

услуга, изисквания и очаквания на потребителя на приемлива 

цена, в съответствие с взаимно приетите договорни условия и 

изричните основни фактори като безопасност и сигурност, 

хигиена, достъпност, комуникации, инфраструктура и 

обществени услуги. Също така предпоставя етичните и 

прозрачни аспекти на уважение към човека, природата и 

културната среда. Качеството, като един от ключовите двигатели 

на туристическата конкурентоспособност, е също 

професионален инструмент за целите на организация, 

оперативна дейност и възприятие за туристическите 

доставчици.“ Следователно, то е холистичен процес, който включва планиране, управление, маркетинг и 

доставка и заключава в себе си компанията и всички заинтересовани страни. 

 

Управление на качеството е първата задача за една компания или субект, която трябва да открие от какво 

имат нужда туристите или какво желаят и да направи необходимата организация да го постигне. 
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Целта на контрола на качеството е да провери и определи дали продуктите и услугите са правилни, за да 

открие възможни отклонения и да възстанови първоначалните условия. 

Европейската фондация за управление на качеството урежда следващите стъпки ориентирани към 

Съвършенство: 

✓ Ориентираност към резултата  

✓ Ориентираност към клиента 

✓ Лидерство и съгласуваност в целите 

✓ Управление чрез процеси и факти 

✓ Развитие и ангажиране на хора 

✓ учене през целия живот, иновации и 

подобрение 

✓ Развитие на сътрудничеството 

✓ Социална отговорност  

 

 

Работа в мрежа с туроператори и заинтересовани 

страни 

Партньорството в сферата на туризма води действията 

към качеството чрез веригата от ценности в туризма. То 

се оформя от първичните действия и дейности 

(процеси, свързани с правене на политики, интегрирано 

планиране, продуктово развитие и опаковка, 

промотиране, маркетинг и др.) и поддържащи действия 

(като транспорт, инфраструктура и др.). 

 

Взаимодействието с туроператорите и заинтересованите страни носят редица предимства:  

 

✓ Колективно учене 

✓ Споделяне на знание 

✓ Иновации и адаптация 

✓ Намаляване на риска 

✓ Синергия между участващите организации 

✓ Намаляване на разходите за транзакции и пр. 

 

Затова, то води не само до повишаване на качеството при управлението на туристическата дестинация, 

но и до иновации, което подобрява стойността на туристическото преживяване и основните компетенции 

на туристическия сектор с цел повишаване на туристическата конкурентоспособност, устойчивост и пр. 

по този начин се насърчава ефективната употреба на природни, културни, създадени от човека и други 

ресурси, с цел постигане на устойчив растеж. 
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Гледайте това видео, за да научите повече за различните дейности, които се провеждат в Азия в сферата 

на туризма за увеличаване на туристическата верига от блага и устойчив растеж → 

https://www.youtube.com/watch?v=G8kXMFWZKj0 

 

Проверка  

 

1. Вярно или грешно е твърдението? 

Различните отговорни органи, експерти и заинтересовани страни могат да бъдат част от 

управлението на една дестинация. Така се улеснява партньорството в туризма, с цел 

подобряване и растеж. 

a) Вярно 

b) Грешно 

 

2. Вярно или грешно е твърдението? 

Качеството, като един от ключовите двигатели на конкурентоспособността в туризма, не 

е професионален инструмент, използват за организационни, оперативни и цели на 

възприятието от туристическите доставчици. 

a) Вярно 

b) Грешно 

 

 

3. Вярно или грешно е твърдението? 

Партньорството в туризма не е нужно за постигане на качество чрез веригата от 

туристически блага. 

a) Вярно 

b) Грешно 

 

 

Самостоятелна работа 

Дейност: (разсъждение и практическо приложение на съдържанието на Раздел 6) 

Организирайте вашите обучаеми в групи от четирима. Всяка група ще трябва да изготви план за качество 

за малка туристическа дестинация, която стартира своята туристическа дейност и иска да привлече повече 

посетители. Те ще трябва да я развият, следвайки стъпките за Съвършенство, предложени от 

Европейската фондация за управление на качеството. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G8kXMFWZKj0


   
   

                                                                      Erasmus+ Strategic Partnership - 2018-1-RO01-KA204-049516 

  

Съдържанието на настоящата страница отразява само възгледите на нейния автор и той единствено носи отговорност за него; не 
може да се счита, че то отразява възгледите на Европейската комисия или на който и да е друг орган на Европейския съюз. 

Европейската комисия и Агенцията не носят отговорност за начина, по който би могла да бъде използвана съдържащата се в 
материала информация. 

 

Отговори на въпросите: 

Въпрос 1: Вярно 

Въпрос 2: Грешно 

Въпрос 3: Грешно 

 

 

Справки: 

 

• https://pixabay.com/es/illustrations/servicio-al-cliente-1433640/ 

• https://pixabay.com/es/illustrations/comentarios-opini%C3%B3n-cliente-1977986/ 

• https://pixabay.com/es/photos/restaurante-terraza-menorca-644504/ 

• https://www.researchgate.net/publication/224172669_Quality_Management_in_Tourism_and_Hospi

tality_an_Exploratory_Study_among_Tourism_Stakeholders 

• https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19368620802594169 

• https://www.ifef.es/juntos/resources/administracion/medidas/manuales_cursos/manual_calidad_turi

stica.pdf 

• http://marketintelligence.unwto.org/content/competitiveness-0 

• https://www.efqm.org/  

• https://blog.ccra.com/5-ways-networking-can-help-strengthen-travel-agency 

• https://www.ifef.es/juntos/resources/administracion/medidas/manuales_cursos/manual_calidad_turi

stica.pdf 

• https://poznan.travel/uploaded/File/kutaisi/Kutaisi_PZ_collaboration%20partnership%20leadership%

20copy2.pdf 

• http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtotourismdefinitionsctc.pdf 

 

 

https://pixabay.com/es/illustrations/servicio-al-cliente-1433640/
https://pixabay.com/es/illustrations/comentarios-opini%C3%B3n-cliente-1977986/
https://pixabay.com/es/photos/restaurante-terraza-menorca-644504/
https://www.researchgate.net/publication/224172669_Quality_Management_in_Tourism_and_Hospitality_an_Exploratory_Study_among_Tourism_Stakeholders
https://www.researchgate.net/publication/224172669_Quality_Management_in_Tourism_and_Hospitality_an_Exploratory_Study_among_Tourism_Stakeholders
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19368620802594169
https://www.ifef.es/juntos/resources/administracion/medidas/manuales_cursos/manual_calidad_turistica.pdf
https://www.ifef.es/juntos/resources/administracion/medidas/manuales_cursos/manual_calidad_turistica.pdf
http://marketintelligence.unwto.org/content/competitiveness-0
https://www.efqm.org/
https://blog.ccra.com/5-ways-networking-can-help-strengthen-travel-agency
https://www.ifef.es/juntos/resources/administracion/medidas/manuales_cursos/manual_calidad_turistica.pdf
https://www.ifef.es/juntos/resources/administracion/medidas/manuales_cursos/manual_calidad_turistica.pdf
https://poznan.travel/uploaded/File/kutaisi/Kutaisi_PZ_collaboration%20partnership%20leadership%20copy2.pdf
https://poznan.travel/uploaded/File/kutaisi/Kutaisi_PZ_collaboration%20partnership%20leadership%20copy2.pdf
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtotourismdefinitionsctc.pdf
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Създаване на реклами за вашата Туристическа Дестинация 

Насоки за практическа дейност  

 

Тази практическа дейност може да бъде осъществена като проектна дейност, 

организирана в малки групи след приключване на Наръчник 3 по време на 

обучението „лице в лице“. 

Дейността се провежда както следва:  

Стъпка 1. Изберете вашата туристическа дестинация 

✓ Идентифицирайте основните атракции, продукти, които бихте искали да 

използвате за рекламата:  

✓ Помислете за възможни целеви групи: 

Стъпка 2. Идентифицирайте целите на вашата реклама  

✓ Помислете каква цел искате да постигнете (нека обществото научи за вас), 

убедете (за да предизвикате желание да го закупят) или напомнете (вашата 

дестинация е вече конкурентоспособна и вие искате да създадете търсене). 

✓ Помислете за вашата организационна цел: увеличаване на продажбите, 

създаване/покачване стойността на бранд, позициониране на вашия 

продукт, услуга, клиентска лоялност, обхващане на нови пазари и др. 

Step 3. Дефинирайте вашите целеви групи 

✓ Възраст, местообитание, образование, професионален статус, начин на 

живот, предпочитани марки и др.  

✓ Какви са техните цели, какви нужди искат да посрещнат с вашите услуги, 

какви предизвикателства искат да преодолеят чрез тях.. 

✓ С тази информация, създайте кратка история за ежедневието на вашия 

идеален клиент, какво проблеми може да срещне. Това ще ви помогне да 

разберете поведението и нуждите на вашия клиент: поведение на купувача. 

Това означава модели на пазаруване: избор, време, което се отделя, как и 

защо и пр. 
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✓ Кои социални медии използват, любими брандове, последвания, 

предпочитано съдържание и начини за достигане до вашия уебсайт. 

✓ Опитайте се да откриете възможните страхове или проблеми на вашия 

идеален клиент 

Стъпка 4. Изберете типа средства за реклама, които искате да използвате и 

типовете дигитална реклама 

✓ Преса, радио, ТН, външни плакати, листовки, дигитална медия 

✓ Дигитална медия: реклама в социални мрежи (Facebook, LinkedIn, Twitter, 

Instagram), SMS маркетинг, търсачки (Google, yahoo, Bing), банери, 

изскачащи реклами, имейл маркетинг, видео, линкове към сайтове, 

прехвърляне към друга целева група 

Стъпка 5. Изберете два различни типа реклама, която да създадете 

Помислете и ако е необходимо, разгърнете следните точки във вашата реклама: 

✓ Лошо: за идентифициране на вашия бранд  

✓ Име на продукта/услугата 

✓ Работа върху емоциите/чувствата на клиента - увеличаване нуждата от 

закупуване на вашия продукт/услуга 

✓ Какво предлага вашият продукт/услуга?  

✓ Цена: имайте предвид обичайната цена и специалната цена  

✓ Ако предлагате специална цена, защо предлагате отстъпката 

✓ Говорете за вашата компания; нека други клиенти говорят за вас… 

✓ Използвайте ограничения за вашите продажби: време, обем, място… 

✓ Призоваване към действие: обадете се сега, закупете сега и пр. 

Стъпка 6. Покажете и споделете вашите реклами с останалите от групата и ги 

коментирайте.  

Справки: 

 

https://anatrenza.com/anuncios-publicitarios-efectivos-en-12-pasos/ 

https://blog.mailrelay.com/es/2016/07/04/contenido-blog-de-turismo 
 

https://anatrenza.com/anuncios-publicitarios-efectivos-en-12-pasos/
https://blog.mailrelay.com/es/2016/07/04/contenido-blog-de-turismo

