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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 

 

Онлайн маркетинг и социална медия  

 

Подготовка 

През последните 20 години, интернет промени начинът на комуникация, реклама, пазаруване и дори 

планиране на нашата ваканция. 

В този раздел, ще научим повече за различните онлайн инструменти и практики, които могат да ни 

помогнат за промотиране на нашите продукти и услуги. 

 

Възприемане  

Онлайн маркетинг 

По своята същност, онлайн маркетингът е стратегия, 

която помага за изграждане на репутацията и 

представянето на една компания онлайн, 

посредством множество интернет инструменти и 

решения. Както в класическия, така и в онлайн 

маркетинга, е необходимо да се изгради бранд, който 

да ангажира посетители и да ги спечели като клиенти. 

Много компании въвеждат различни стратегии за 

достигане на своите целеви групи, а онлайн каналите 

предоставят средства за постигане на това чрез умели 

и забавни съобщения, вместо любезни и директни 

реклами. Необичайните и понякога ексцентрични 

онлайн кампании могат да допринесат за разбирането за един бранд, което е много важна 

характеристика за всяка туристическа дестинация. 

Някои от стандартните инструменти за промотиране на услуги (или стоки) могат да включват: 

- Уебсайт. Нито един самоуважаващ се бизнес не може да съществува без някаква форма на онлайн 

представяне и уебсайтовете обикновено са първата стъпка в този голям свят. Те могат да 

предоставят голямо количество информация, сортирана и изобразена по удобен и атрактивен 

начин. 

- Блоговете могат да бъдат част от обичайното онлайн присъствие, както и допълнение към 

уебсайта. Блоговете обикновено са по-неофициален начин за адресиране на вашите посетители 

и представяне на информация по забавен начин.  

- SEO и SEM. Оптимизация за търсачки и Маркетинг в търсачки са сложни методи, чрез които 

съдържанието на даден уебсайт се „оптимизира“, така че да се появява в топ позиции в търсачки.  
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- Онлайн реклама. В наши дни, можете да похарчите малко количество пари за промотиране на 

вашия уебсайт в различни платформи. Google (чрез услугата Google Ads), например, ви дава 

възможност да достигнете големи целеви групи с голяма прецизност. 

- Имейл маркетинг. Също познат като Спам, имейл маркетингът не е много популярен днес, тъй 

като се счита за нежелана реклама и много страни са приели законодателство срещу подобни 

практики. Въпреки това, можете да създадете мейлинг листи, за които хората могат доброволно 

да се абонират. 

 

Можете да намерите някои полезни съвети относно онлайн маркетинг в това видео:  
https://www.youtube.com/watch?v=LUbqRwp8NXI 
 

Социална медия 

Платформите за социални медии са сайтове и приложения, които дават възможност на потребителите да 

създават и споделят съдържание или да участват в социален нетуъркинг. Те набират сила от началото на 

21 век и в последно време се считат за най-широко разпространените средства за комуникиране на идеи 

сред индивиди и групи със сродни идеи. 

Социалните мрежи (Facebook, Instagram, Snapchat, и пр.) са 

също мощен маркетинг инструмент, който може да способства 

развитието на стабилна и професионална репутация.  Можете 

също да рекламирате вашата компания, сайт и услуги чрез 

вашите страници за социален нетуъркинг. Една от основните 

причини защо рекламите и съдържанието в социалните мрежи 

ще подпомогне промотирането на вашия бизнес е методът „от 

уста на уста“. Това ви позволява да използвате стратегии за 

управление на репутацията, ангажиране с клиенти и отговаряне 

на въпроси. Ангажирайки се с вашите клиенти, вие ги 

окуражавате да споделят своя опит с останалите в тяхната 

мрежа от контакти. 

Важно е да се осъзнае, че различните социални медии са 

подходящи за различни аудитории и съдържание. Социалните медии могат накратко да се разделят по 

следния начин: 

● PINTEREST 

○ Виртуален бюлетин, който не се вписва напълно към организацията на конвенционалните 

социални мрежи 

○ По-малко ударение на комуникацията и взаимодействието 

○ Pinterest предлага възможности за дом, родители, красота, стил, 

пътуване и хранителни индустрии  

○ Pinterest има над 250 млн. активни потребители месечно  

https://www.youtube.com/watch?v=LUbqRwp8NXI
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○ Много добър инструмент за повишаване на лоялността към клиентите и подсилване на 

вашия бранд  

 

● TWITTER 

○ Социален сайт за публикуване на кратки блог постове в рамките на 

280 символа  

○ Надежден маркетинг канал, като по-големите компании 

преобладават с поне един акаунт  

○ Едно от най-големите предизвикателства е предаването на вашето съобщение до нужната 

аудитория 

○ Twitter има 326 млн. активни потребители месечно  

 

● FACEBOOK 

○ Все още най-популярната платформа за социална мрежа  

○ 93% от всички маркетинг специалисти ще изберат Facebook за поне 

един от своите канали за реклама  

○ Страниците за услуги и брандове често стават платформа за 

непрекъснат обмен на похвали, критика и споделяне на опит от 

потребителя 

○ Facebook има 2.23 млрд. активни потребители месечно  

 

● INSTAGRAM 

○ Приложение за социално споделяне на висококачествени снимки и 

60-секундни видеа 

○ Уникална динамика, препускаща в снимки  

○ Много брандове участват чрез публикуване на снимки с хаштагове, 

към които потребителите могат да се асоциират  

○ Брандът с най-много последователи, освен самият Instagram, е този 

на National Geographic 

○ Instagram има 1 млрд. активни потребители месечно 

 

● SNAPCHAT 

○ Приложение за изпращане на видеа и снимки, които изчезват след като са били видяин  

○ Само за мобилни устройства  

○ Относително нова поле за изява за много компании и все още се 

експериментира с него 

○ Компаниите често работят заедно с фигури с влияние в социалните 

медии, за да запознаят своите потенциални клиенти със своите 

предложения  

○ Snapchat е най-често използваната платформа сред 12-24 годишните 

○ Snapchat има над 300 млн. активни потребители месечно 
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● LINKEDIN 

○ Бизнес/професионално ориентиран сайт за социално сътрудничество  

○ Брандовете, които участват са компании, даващ възможност на 

потенциални и настоящи сътрудници да се свързват и взаимодействат 

○ Не е необходимо потребителите да споделят много лична 

информация, вместо това могат да се фокусират върху 

професионалните въпроси 

○ LinkedIn има 260 млн. активни потребители месечно  

 

Проверка 

1. Вярно или грешно е твърдението? 

Традиционният маркетинг е по-ефективен от онлайн маркетинга?  

а)   Вярно 

б)   Грешно 
 

2. Вярно или грешно е твърдението? 

Социалната медия ни помага да достигнем клиенти от всички възрастови групи.  

а)   Вярно 

б)   Грешно 

 

3. Вярно или грешно е твърдението? 

Snapchat е добре установен и традиционен канал, от който можем да очакваме надеждни резултати.  

 

а)   Вярно 

б)   Грешно 
 

Самостоятелна работа 

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

Опитайте се да откриете онлайн примери за онлайн маркетинг за туристически дестинации във вашия 

регион или страна, включително в социална медия (повечето платформи няма да изискват активна 

регистрация за тази цел имайте предвид следните въпроси:  

1. Какво е основното съобщение на рекламата/промоцията?  

2. Рекламата/промоцията опитва ли се да поддържа бизнес стил или е с по-забавно съдържание, 

с визуални и аудио елементи? Кое е най-доброто за вас?  

3. Бихте ли искали да покажете тази реклама на вашите приятели или познати, които живеят в 

чужбина, за да промотирате вашия регион или страна?  
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Отговори към упражненията: 

Въпрос    1: Грешно 
Въпрос    2: Вярно  
Въпрос    3: Грешно 
 

Справки: 

https://www.leveragestl.com/social-media-infographic/ 
https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/social-media/the-most-important-social-media-
platforms/ 
https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-
research/ 
https://www.youtube.com/watch?v=LUbqRwp8NXI 

https://www.leveragestl.com/social-media-infographic/
https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/social-media/the-most-important-social-media-platforms/
https://www.ionos.com/digitalguide/online-marketing/social-media/the-most-important-social-media-platforms/
https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/
https://www.smartinsights.com/social-media-marketing/social-media-strategy/new-global-social-media-research/
https://www.youtube.com/watch?v=LUbqRwp8NXI
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РАЗДЕЛ 2 

УПОТРЕБА НА СОЦИАЛНИ МРЕЖИ В ТУРИЗМА   

 

Подготовка 

Знаете ли дали социалните медии се използват в туризма? 

Знаете ли по какъв начин? Как социалните медии са 

трансформирали туризма? 

В този раздел ще научим как социалните медии са оформили 

и реновирали туризма. 

 

Възприемане  

Употребата на социалните мрежи при различните 

поколения  

През годините, социалните медии са се превърнали във феномен. 

Днес те вече не се използват само от Поколение Y (родените 1980-

1994), но също и от Поколението от Бумът на раждаемостта (1944-

1964). Както може би знаете, съществуват много социални медии, но 

Facebook и Twitter остават социалните медии с най-силно влияние при 

промотиране на вашите туристически атракции, така че никога не 

пренебрегвайте важността на социалните медии в туризма. 

  

Някои данни за употребата на социални мрежи  

Facebook е най-популярната социална мрежа с 1.55 млрд. потребители 
месечно и повече от 450 млн. дневно. 89% от Facebook потребителите са 
от Поколение Y. 42% от Facebook потребителите публикуват повече 
материали свързани с пътувания отколкото на каквато и да е друга тема. 
Смята се за кралят на социалните медии, особено в туристическата 
индустрия. 
Twitter потребителите наброяват близо 320 млн., 32% от които от 
Поколение Y. Смята се, че 37% от Twitter потребителите ще направят 
покупка от бранд, който следват. Facebook и Twitter ви позволяват да 
присъствате в социалните платформи, където има много потенциални 
клиенти. Освен това, те са лесни за ползване и създаването на профил става много бързо. Чрез тези две 
медии, хотелите могат лесно да предоставят релевантна и последователна информация и могат да 
отговарят на клиентските запитвания. 
Facebook и Twitter са много добри инструменти за взаимодействие с потребителите, които търсят хотел 
и считат вашия хотел за опция. 
Facebook и Twitter са вашите най-добри възможности за създаване на връзки с вашите гости и да 
създавате общност. След като сте създали общност, лесно ще намерите защитници, които ще споделят 
вашето съдържание със своите приятели или общност и ще рекламират вашия хотел. 
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В наши дни, хората все повече използват социалните мрежи през своя телефон. Всъщност, почти 38% от 
европейците и 60% от американците използват социални мрежи през телефоните си. Това им позволява 
да бъдат онлайн постоянно, а на вас, като маркетинг експерт да общувате с тях когато и където поискате. 
 

5 начина, по които социалните медии са променили туристическия маркетинг  
 
 

Социалните медии промениха из основи начинът, по който много компании общуват със своите целеви 
демографски групи. За туристическия сектор, в частност, възходът на Интернет и нарасналата 
популярност на социалните канали, промениха туристическия маркетинг. Новите начини, по които 
потребителите използват социалните медии при вземането на решения за покупка са променили 
туристическия маркетинг от „а до я“ – от начинът, по който туристите проучват потенциални дестинации 
до дейностите, в които участват щом пристигнат там. Тук ще видите пет способа на влияние върху 
туризма: 
 

1. Трансформация при търсенето за пътуване:  Днешните туристи проучват бъдещите си 
дестинации за пътуване и настаняване онлайн. Когато 
резервира пътуване, 89% от Поколение Y планира 
дейности на базата на съдържание от приятели, 
публикувано онлайн. Там те лесно намират снимки от 
други туристи, отбелязвания на места, рейтинги и пр. 
Реалната обратна връзка от гостите служи като 
предварителен преглед на комуникацията лице в лице, 
която дадена дестинация може да предложи, от гледна 
точка, различна от тази на даден бранд. Съдържанието 
от социалните медии е изключително достъпно и оказващо силно влияние, което може служи или 
за отблъскване на потенциални гости или да ги вдъхнови 
да направят резервация. 

2. Ръст в социалното споделяне: Хората обичат да 
споделят снимки и видеа, направени по време на 
пътуванията им. Това, което прави социалната медия е 
да улесни и разшири възможностите на хората да 
споделят опита си от пътуванията с по-широка от всякога 
публика. Над 97% от поколение Y споделят онлайн 
снимки и видеа от пътуванията си, създавайки 
материал, който има силно влияние и служи да 
вдъхновява потенциални гости. Много хотели и курорти решават да организират социални 
конкурси и кампания, за да получат признание за социалните дейности на своите гости. 

3. Подобрено клиентско обслужване: Клиентското обслужване и удовлетвореност са се 
трансформирали като резултат от социалната медия. 
Болшинството от брандове имат присъствие в социалните 
медии, което се използва за запознаване на потребителите с 
тях и когато е необходимо за оказване на помощ на 
неудовлетворени или объркани клиенти. Компаниите, които 
отговарят на оплакванията честно и открито развиват силна 
репутация след настоящи и потенциални клиенти. Когато 
Twitter потребителите се свържат с даден бранд, повече от 
половината очакват отговор. Ако имат оплакване, броят 
нараства до почти 75%. Отговорът на оплаквания и въпроси 
спомага за добрия човешки облик на вашия бранд и показва 
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на настоящите и бъдещи клиенти, че те са ценени. Освен това, представителите на компаниите, 
грижещи се за задържане на клиентите трябва да бъдат внимателни и целенасочени при 
взаимодействията си в социалните медии. Медиите могат да служат като инструмент за социално 
изслушване и откриване на информация за вашите гости. Слушането на клиентите през 
социалните медии може да помогне на бранда ви да създаде един изключителен опит, който 
ще очарова гостите ви. 

4. Промяна на туристическите агенции: Социалните медии имат огромно въздействие и върху 
моделът на туристическите агенции. Наличността на информацията и лесното самообслужване 
при резервациите карат туристическите агенции да се 
адаптират към по-дигитални подходи. Агенциите не са 
отживелица, те все още отговарят за 55% от всички 
резервации на самолетни билети, 77% от круизните и 73% 
от пакетните резервации. Много агенции, обаче, са 
променили фокуса си от личните към онлайн практики, тъй 
като се адаптират към нови технологии и пазарни 
тенденции. Агентите, работещи с представители на 
поколение Y, трябва да имат предвид, че предпочитат 
„преживяванията пред материалните неща“. Вместо да се 
опитвате да им продадете по-високо качество полети или 
настаняване, им представете уникални преживявания, 
които ще им гарантират спомени за цял живот (и 
вдъхновение за чудесна публикация в Instagram). 
Докато туристическите агенции може да се борят да останат 

актуални, заради нарастващите варианти за самостоятелни 

резервации, тяхното предимство е че много туристи все още предпочитат персоналния контакт. 

5. Как се променят програмите за лоялност: Както повечето търговци знаят, спечелването на нови 
клиенти е далеч по-скъпо от задържането на съществуващите. Програмите за лоялност са се 
превърнали в съществена част от туристическият бизнес модел, а социалните медии са оказали 
масивно въздействие върху структурата на тези програми. Много клиенти разбират, че мненията, 
които споделят в личните си профили имат огромно влияние. Като резултат, тези гости се 
чувстват, че им се дължи компенсация за положителната реклама, която са направили за бранда. 
Повече от 25% от представителите на поколение Y, участващи в програми за лоялност, са много 
склонни да публикуват нещо за даден бранд в замяна на 
точки за лоялност. С наличието на технологии, позволяващи 
използването на проследяване (чрез символа #) в 
социалните канали, за хотелите е по-лесно от всякога да 
откриват гости, които пишат със страст и да ги възнаградят 
подобаващо. Интегрирането на споделянето чрез 
социални медии и публикуване на информация може да 
бъде трансформирано в програми за лоялност, с цел 
насърчаване на рекламата на даден бранд в социалните 
платформи. Когато вашите лоялни гости споделят ползите, 
предложени от програмата ви за лоялност в социалните 
медии, други гости виждат, че ползите да реални и ще бъдат по-мотивирани да участват. 
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Проверка  

1. Вярно или грешно е твърдението? 

Социалните медии са променили из основи начинът, по който много компании общуват с 

целевите си демографски групи. 

a) Вярно 

b) Грешно 

 

2. Вярно или грешно е твърдението? 

Днешните туристи обикновено не проучват в интернет бъдещите си дестинации за 

пътуване и настаняване. 

a) Вярно 

b) Грешно 
 

3. Вярно или грешно е твърдението? 

Слушането на клиентите през социалните медии може да помогне на вашия бранд. 

a) Вярно 

b) Грешно 
 

Самостоятелна работа 

Дейност: (разсъждаване и практическо приложение на съдържанието на Раздел 2) 

Организирайте вашите обучаеми в групи от трима. Задайте на всеки една от социалните мрежи Facebook, 

Twitter и Instagram. Помолете всяка група да провери онлайн какви са използваните стратегии за всяка от 

социалните врежи, как туризмът се рекламира в трите платформи и след това да представи резултатите 

от проучването пред останалите две групи. 

Отговори на въпросите 

Въпрос 1: Вярно 
Въпрос 2: Грешно 
Въпрос 3: Вярно 
 

Справки: 

https://pixabay.com/it/photos/media-social-media-apps-998990/(image) 

https://pixabay.com/it/photos/app-millenials-giovent%C3%B9-lettura-3454387/ (image) 

https://pixabay.com/it/illustrations/icona-social-media-linkedin-2083456/ (image) 

https://pixabay.com/it/illustrations/sociale-media-pensione-struttura-1148035/(image) 

https://pixabay.com/it/illustrations/smartphone-mano-fotomontaggio-volti-1445489/ (image) 

https://pixabay.com/it/photos/aeroporto-trasporti-donna-ragazza-2373727/ (image) 

https://pixabay.com/it/illustrations/share-icon-3305669/ (image) 

https://pixabay.com/it/illustrations/servizio-clienti-servizio-auricolare-1460518/ (image) 

https://pixabay.com/it/photos/media-social-media-apps-998990/
https://pixabay.com/it/photos/app-millenials-giovent%C3%B9-lettura-3454387/
https://pixabay.com/it/illustrations/icona-social-media-linkedin-2083456/
https://pixabay.com/it/illustrations/sociale-media-pensione-struttura-1148035/
https://pixabay.com/it/illustrations/smartphone-mano-fotomontaggio-volti-1445489/
https://pixabay.com/it/photos/aeroporto-trasporti-donna-ragazza-2373727/
https://pixabay.com/it/illustrations/share-icon-3305669/
https://pixabay.com/it/illustrations/servizio-clienti-servizio-auricolare-1460518/
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https://pixabay.com/it/illustrations/agenzia-di-viaggio-in-tutto-il-mondo-2960196/ (image) 

https://pixabay.com/it/photos/wordpress-blogging-blogger-editor-265132/ (image) 

https://www.amara-marketing.com/travel-blog/social-media-tourism-facebook-twitter 

https://communityrising.kasasa.com/gen-x-gen-y-gen-z/ 

https://www.entrepreneur.com/article/286408 

https://uhurunetwork.com/social-media-and-tourism-marketing/ 

https://www.tourismtribe.com/offers/social-media-tourism/ 

https://pixabay.com/it/illustrations/agenzia-di-viaggio-in-tutto-il-mondo-2960196/
https://pixabay.com/it/photos/wordpress-blogging-blogger-editor-265132/
https://www.amara-marketing.com/travel-blog/social-media-tourism-facebook-twitter
https://communityrising.kasasa.com/gen-x-gen-y-gen-z/
https://www.entrepreneur.com/article/286408
https://uhurunetwork.com/social-media-and-tourism-marketing/
https://www.tourismtribe.com/offers/social-media-tourism/
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РАЗДЕЛ 3 

УВЕЛИЧАВАНЕ НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ОТЗИВИ В ТУРИЗМА  

 

Подготовка 

В наши дни, силата на отзивите в туристическия сектор постоянно 

расте. Все повече туристи се доверяват на отзиви в интернет при 

планиране на пътуванията си или избор на място за отсядане. 

Отзивите, следователно, са новият начин за комуникиране и 

правене на бизнес в туристическия сектор сред клиентите и 

доставчиците на услуги от цял свят. Тяхната сила, която действа на 

психологично ниво, може да повлияе не само върху изборите на 

туристите, но и върху дейността на доставчиците на туристически 

услуги. 

В този раздел ще научим за различните типове механизми за отзиви в новата дигитална ера, как тези 

механизми повлияват не само планирането на туристите, но и изборите на доставчиците и в крайна 

сметка, как доставчиците се справят с отрицателните отзиви.  

 

Възприемане   

Съвременни механизми за отзивите 

Съдържанието на отзивите главно се отнася до два типа услуги: основна и сродна. Кои са тогава 

перфектните функции на ефективния онлайн механизъм за отзиви? Днес, перфектната и оказваща 

влияние система за отзиви трябва да отговаря на три въпроса: 

• Количество и качество на отзивите: колко отзива са публикувани и как са представени? – колкото 

по-подробни са отзивите, толкова по-надеждни и оказващи влияние за читателите; 

• Свежест на отзивите: колко често се публикуват отзиви? – колкото по-нови са отзивите, толкова 

по-надеждни! 

• Профил на пишещия отзиви: какъв тип коментатор е? – ако даващият отзиви пътува много, дава 

подробна информация за местата, които посещава и има страхотен спонсор, тогава има повече 

шансове да бъде ефективен и достоверен за читателите. 
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Лесното и практически полезно споделяне на коментари онлайн чрез 
дигитални инструменти (като смартфони, таблети и пр.), прави 
отзивите по-бързи и по-ангажиращи за потребителите. Ако в миналото, 
времето за даване на мнение е включвало много дълъг процес на 
регистрация с много въпроси, на които да се отговаря, днес 
съвременните приложения за отзиви като TripAdvisor, Foursquare и 
Booking.com, позволяват ускоряване на процедурата чрез бърза 
регистрация или вход чрез често използвани социални мрежи като 
Facebook или Twitter.  

Всъщност са разработени различни системи за отзиви. Те принципно се състоят от „звезден рейтинг“, т.е. 

отчитащи се в скала от едно до пет качеството на посетеното място/хотел/ресторант или директни 

коментари, изразяващи впечатлението на туриста или предложения за получената услуга, съотношение 

цена-качество и пр. 

Съвременният отличен пример за по-обхватен начин за 

публикуване на отзиви е Google Local Guide. Този тип ново и 

иновативно приложение, създадено от google, предлага 

възможността да се добавят снимки от посетеното място, 

коментари във форум на общността и най-вече 

придобиване на награди при публикуване на възможно 

най-много отзиви. 

 

 

Как механизмите за отзиви могат да повлияят както потребителите, така и дейността на доставчиците в 

туристическия сектор 

Какво прави отзивите толкова силни в тази нова дигитална ера? Отговорът е в силата на психологическото 

въздействие: туристите се доверяват на онлайн отзивите по същия начин, по който биха се доверили при 

лична препоръка. Всъщност, според проучване на TripAdvisor, наречено Пътят към продажбата, повече от 

70% от туристите базират планирането на пътуването си на отзивите на други потребители, вземат 

решения за избиране на хотел, ресторант и места за посещение. Отзивите са важни не само за 

потребителите, но и за доставчиците, тъй като потребителските отзиви влияят върху видимостта на 

профила им в световен мащаб. 

Тогава, кои ползи са възможни както за доставчиците, така и за потребителите? 

Ползи за доставчиците:  

1. увеличаване на възможността за правене на бизнес: място с 

повече отзиви е по-посещавано място;  

2.  Чрез отзивите, доставчиците могат да подобрят своите услуги 

от гледна точка на качество и профил;  

3. Отзивите могат да намалят вероятността за съжаление и да 

подпомогнат спечелването на потенциални клиенти;  
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4. Разбиране на предпочитанията на потребителя и адаптиране 

на услугата, с цел да се отговори на нуждите на клиента. 

 

Ползи за потребителите / туристите: 

1. Потребителите могат да споделят преживяванията си по 

лесен, обстоен и бърз начин;  

2. Отзивите могат да помогнат на потребителите да подобрят 

методите си на проучване за хотели/ресторанти и пр., 

избягвайки възможен лош опит, през които други вече са 

преминали; 

3. чувстват се част от световна общност, тъй като коментарите им са публични, видими и споделени 

в мрежата;  

4. склонни са да използват отзиви като средство за планиране на пътуване: така те избягват 

прекарването на дълго време в планиране на пътуването, тъй като бързо се информират за 

качеството на местата, които възнамеряват да посетят.  

Отзивите, следователно, са ключът към видимостта за доставчиците, ето защо 

те настояват да ги получават. Принципно се различават три типа дейности на 

доставчици: 

1.  e-mail: веднага след посещението, доставчиците изпращат 

електронни писма до клиента, за да го поканят да оцени 

преживяването;  

2. предлагане на продажби, с цел завръщане на клиентите на същото 

място; 

3. извеждане на положителни коментари в стратегическа позиция в 

списъка с всички коментари. 

 

Кои са най-добрите начини за посрещане на отрицателни отзиви?  

Голямото количество отзиви дава и голям капацитет за тяхното управление, особено негативните. Затова 

е важно да се разбере как да посрещаме негативните отзиви правилно: 
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1.  обръщайте внимание на негативните отзиви: 

ако един доставчик остави отзиви без отговор, 

това значи, че не обръща внимание на клиента 

и по този начин се създава вид недоверие 

между него и клиента;  

2. отговаряйте професионално: ако отговорът, 

даден от доставчика не е професионално 

издържан, ефектът може да бъде дори по-лош 

от самия негативен отзив. Това означава, че е 

важно да се отговори любезно и с уважение, 

без излишна критика, дори ако коментарите са лоши или нелепи; 

3. важно е да не триете негативни отзиви! Изтриването на негативни отзиви е спонтанно с оглед 

запазването на репутацията, но доставчиците трябва да помислят за факта, че негативните отзиви 

могат да помогнат за подобряване на тяхната услуга и профил. 

 

Проверка  

Вярно или грешно е твърдението? 

1- Колкото по-детайлни са отзивите, толкова туристите ги считат за по-надеждни и биха резервирали 

мястото, чийто отзив са прочели. 

 

a) Вярно 

b) Грешно 

 

2- Тонът, стилът и критиката на недоволните клиенти не са толкова важни за доставчика: той може 

да не отговаря на негативните отзиви. 

 

a) Вярно 

b) Грешно 

 

3- Отзивите изключително създават ползи само за туристите.  

 

a) Вярно 

b) Грешно 

 

4- Най-известните инструменти за накарване на туристите да пишат отзиви са електронни писма, 

положителни коментари и оферти за продажби. 

a) Вярно 

b) Грешно 
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Самостоятелна работа 

Дейност: (разсъждаване и практическо прилагане на съдържанието на Раздел 1)  

Работете в групи от шест души. Ще се играят три роли: двама доставчици, двама автори на отзиви и двама 

туристи, които планират пътуване. Изберете туристическа дестинация (хотел, ресторант) от интернет. 

Сега, гледайки снимките и характеристиките на избраното място, доставчиците трябва да представят своя 

хотел/ресторант в писмена форма. След като приключат с презентацията, двама коментатори трябва да 

дадат своите впечатления за двете презентации, представяйки си, че пишат отзиви. След това туристите 

трябва да изразят впечатления за написаните отзиви и да комуникират с групата защо биха избрали 

едната или другата услуга, предложена от доставчиците. В края на дейността, двамата доставчици, 

вземайки предвид положителните и отрицателните коментари от авторите на отзиви и от туристите, 

избират най-добрият според тях начин да получат отзиви и да отговорят на възможните негативни такива. 

 

Отговори на въпросите: 

1- Вярно 

2- Грешно  

3- Грешно  

4- Вярно 

 

Справки: 

https://tripadvisor.mediaroom.com/2018-04-12-Majority-of-Global-Online-Travel-Buyers-Visit-TripAdvisor-

before-Booking-a-Hotel-or-Flight-According-to-New-Study 

https://www.yotpo.com/blog/how-to-harness-the-positive-power-of-negative-reviews/ 

https://keymediasolutions.com/news/travel-and-tourism/the-power-of-the-traveler-review/ 

https://core.ac.uk/download/pdf/143860076.pdf 

https://www.bark.com/blog/getting-great-reviews-on-your-bark-profile-is-now-easier-than-ever/ (снимка) 

 

 

 

https://tripadvisor.mediaroom.com/2018-04-12-Majority-of-Global-Online-Travel-Buyers-Visit-TripAdvisor-before-Booking-a-Hotel-or-Flight-According-to-New-Study
https://tripadvisor.mediaroom.com/2018-04-12-Majority-of-Global-Online-Travel-Buyers-Visit-TripAdvisor-before-Booking-a-Hotel-or-Flight-According-to-New-Study
https://www.yotpo.com/blog/how-to-harness-the-positive-power-of-negative-reviews/
https://keymediasolutions.com/news/travel-and-tourism/the-power-of-the-traveler-review/
https://core.ac.uk/download/pdf/143860076.pdf
https://www.bark.com/blog/getting-great-reviews-on-your-bark-profile-is-now-easier-than-ever/
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РАЗДЕЛ 4 

Стратегии за ангажиране на потребителите  

 

 

Подготовка  

Вече разгледахме различни социални медии, които бихте могли 

да използвате, за да стимулирате ангажираност към бизнеса си; 

в този раздел, ще ви покажем някои полезни стратегии за 

увеличаване ангажираността на вашите клиенти и за 

подобряване на знанието за вашия бранд и клиентска лоялност. 

Не забравяйте, че колкото по-ангажирани са потребителите към 

вашия бранд, толкова по-вероятно е те да се върнат! 

 

Възприемане 

Персонализирайте вашата комуникация 

Ако персонализирате комуникацията с вашите клиенти, бизнесът ви ще бъде по-близък до тях. 

Следователно, те ще бъдат по-склонни да слушат това, което казвате. Има много начини да 

персонализирате посланието до вашите клиенти. Например, като изпращате електронни писма, 

базирани на тяхната активност във вашия уебсайт и тяхната история на покупки. Също, ако използвате 

реклами в социални медии, можете да изградите сегменти, базирани на интересите, локацията или 

демографията на аудиторията и да създадете различни рекламни копия за всеки сегмент. 

Отделно, можете дори да им изпращате персонализирани имейли за конкретни важни моменти като 

рождени дни, годишнини и пр. 

Наградете вашите потребители 

Можете да накарате своите последователи да бъдат по-склонни да се ангажират с бранда ви, ако получат 

нещо, което харесват в замяна. Например, ако вашите клиенти напишат отзив, можете да ги наградите с 

точки. Допълнително, можете да предложите специални отстъпки ако ви препоръчат на приятел или ако 

създадат съдържание, което можете да публикувате във вашите профили в социалните медии. Накрая, 
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можете да организирате фото конкурси, в които да насърчавате клиентите да публикуват снимки на 

вашия бизнес по време на тяхната ваканция и да наградите най-добрите. 

Споделяйте истории в социалните медии 

Една интересна нова функция на социалните медии са историите и можете да ги използвате в полза на 

бизнеса си. Споделянето на искрени, реални фотоси на вашия бизнес ще го направи по-атрактивен, по-

близък до гледната точка на вашите клиенти. Ще изградите доверие и лоялност, показвайки вашия бизнес 

в реалния живот. Също, историите са много добър инструмент за споделяне на положителни 

благодарствени адреси и отзиви или повторно публикуване на снимки на наши клиенти с вашия 

бранд/бизнес. 

споделяйте съдържание, генерирано от потребителя 

вашите потребители най-вероятно вече говорят за вас, без 

значение дали това ви харесва или не. Влезте в разговора! 

Помолете потребителите си да напишат отзиви, истории, 

кратки статии за вашия бизнес и да ги публикуват във 

вашата социална медия. Както се споменава по-горе, 

можете да ги наградите със специални оферти или 

отстъпки когато са направили нещо за вас. Споделянето на съдържание от вашите потребители ще ви 

помогне да изградите доверието на други потенциални клиенти като засвидетелствате социално 

доказателство. 

Поддържайте разговора 

Както споменаваме по-горе, клиентите вече 

говорят за вас със своите мрежи на влияние, 

така че улеснете ги в достигането директно до 

вас. Ако бизнесът ви е достъпен, ще увеличите 

нивото на ангажираност и ще подобрите 

имиджа на вашия бранд. Друга полза е, че ще 

имате шанса да решите всякакви проблеми, 

които даден клиент би имал с вашия бранд и ще 

предотвратите разпространяването на лоши 

думи за вас. Хубавото е, че социалните мрежи улесняват директната комуникация с последователите ви. 

Освен да ги окуражавате да ви изпращат лични съобщения, можете да организирате срещи с въпроси и 



   
   

                                                                      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 във Facebook, или живи видеа в Instagram и да ги подтиквате да задават въпроси, на които ще 

отговаряте в реално време. 

Проверка  

Вярно или грешно? 

1. Клиентите са по-склонни да се доверят на вашия бранд ако публикувате повторно съдържание, 

създадено от тях. 

a. Вярно 

b. Грешно 

2. Не е професионално да публикувате искрени, реални снимки на вашия бизнес. 

a. Вярно 

b. Грешно 

3. Не трябва да окуражавате потенциалните клиенти да стигнат до вас. 

a. Вярно  

b. Грешно 

Самостоятелна работа 

Представете си, че сте собственик на хотел и искате да стигнете до своите клиенти и да увеличите 

ангажираността им.  

Подгответе сесия с въпроси и отговори за вашия бизнес. Решете следните въпроси предварително: канал, 

време, отговорник по поддържане на сесията, кои теми ще бъдат засегнати, как ще получавате въпросите 

(предварително или в реално време). 

След това провеждате сесията с въпроси и отговори, като давате задача на някои от обучаемите да бъдат 

хотелски персонал, а останалите – потребители, задаващи въпроси. 

 

Справки: 

#creator, and #identity. “5 Ways to Authentically Engage Your Customers.” Kellogg Insight, 10 May 2019, 

insight.kellogg.northwestern.edu/article/five-ways-to-authentically-engage-your-customers. 

Council, Forbes Communications. “11 Ways To Engage Customers In Your Marketing Strategy.” Forbes, Forbes 

Magazine, 12 June 2018, www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/06/12/11-ways-to-

engage-customers-in-your-marketing-strategy/#447492b42450. 
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Noel, Jackson. “10 User and Customer Engagement Strategies for 2019.” RSS, www.appcues.com/blog/user-

customer-engagement-strategies. 

 

Снимки 

https://www.pexels.com/photo/access-blur-close-up-colorful-238480/  

https://www.pexels.com/photo/men-s-black-and-white-striped-polo-shirt-1798852/  

https://www.pexels.com/photo/notes-macbook-study-conference-7102/  

 

Отговори на въпросите 

1. Вярно 

2. Грешно 

3. Грешно 

 

https://www.pexels.com/photo/access-blur-close-up-colorful-238480/
https://www.pexels.com/photo/men-s-black-and-white-striped-polo-shirt-1798852/
https://www.pexels.com/photo/notes-macbook-study-conference-7102/
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Раздел 5 

 

Общностите по съдържание (Content Communities) 

 

Подготовка 

 

Общностите по съдържание са в основата си онлайн база данни от мултимедийно съдържание, което 

позволява на потребителите да споделят онлайн мултимедийни материали.  

 

В този раздел ще научим повече за различните онлайн общностни по съдържание и как те могат да бъдат 

полезни.  

 

Възприемане  

Общности по съдържание 

Общност по съдържание е в основата си мрежа от хора, които обсъждат конкретна индустрия, тема, 

област на интерес или ключови въпроси. Всеки бизнес или бранд, 

който последователно следи и споделя собствено съдържание и 

насърчава ангажиране със съдържание своите клиенти, се превръща 

в член на дадена общност по съдържание. 

Основната отличителна черта на общността по съдържание е че има 

участие от страна на клиента и компанията, която публикуваща 

съдържанието, било под формата на коментари на блог публикации 

и видеа или активни форуми, насърчаващи дискусия по ключови теми. Създаването на мултимедийно 

съдържание (напр. видеа, подкасти – онлайн аудио съдържание) изисква ефективни умения за 

комуникация. Авторите се учат да предават информация чрез ефективна употреба на образи, видео, 

музика или диалог. 

 

Основни ползи на Общностите по съдържание  

Изграждането на общност по съдържание може да се осъществи като част от вашата маркетинг стратегия 

за бранд съдържание. След като бъде успешно създадена, общността по съдържание носи потенциални 

ползи за вашата маркетинг стратегия и вашия бранд като цяло. Концепцията за пазарно проучване се 

върти около бизнеси и брандове, които се опитват да измерят и преценят информацията, касаеща 

нуждите и предпочитания на съществуващи и потенциални клиенти. Жизненоважна полза, която 

общността по съдържание може да донесе на вашия бранд е нивото на впечатления, които можете да 

получите свързани с нуждите на вашите клиенти. 
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Основната полза от изграждане на общност по съдържание се върти около ангажирането на клиента с 

вашето съдържание, нещо повече, получавате ценни впечатления от това какво вашите клиенти желаят, 

без да е необходимо да провеждате допълнително проучване. Например, можете да изградите общност 

по съдържание посредством публикуване на регулярно съдържание на вашия сайт или страница в 

социална медия, позволявайки на клиентите да коментират съдържанието, както и да си 

взаимодействате с тях в секциите за коментари. Когато четете коментарите, които участниците оставят 

във вашата общност по съдържание, получавате ценни впечатления за нуждите на вашите клиенти, които 

ви помагат да генерирате идеи за нови продукти или услуги и помага на вашия бранд да усъвършенства 

своите съществуващи продукти. 

Ако дадена социална мрежа, подкрепяща конкретна общност бъде закрита или стане недостъпна, 

общностите по съдържание могат лесно да преминат към друга платформа докато недостъпната бъде 

възстановена или могат да се установят изцяло на ново място, което да събира участници. Това е 

повсеместен начин за взаимодействие, който позволява на общностите дори да създават под-общности 

в рамките на по-голяма група и по този начин да спомагат приближаването на общностите от социалните 

медии към реалния свят.  

Например: Съществува голяма установена общност от Специалисти по Маркетинг в Социалните мрежи. В 

тази общност от маркетинг специалисти попада общността на „брадатите“ специалисти по Маркетинг в 

Социалните мрежи, познати като „Социалните бради“ (https://twitter.com/socialbeards?lang=bg). 

Възможността дадена общност да съществува в рамките на друга общност е разширило начинът, по който 

онлайн общностите работят. 

 

Подобрено позициониране на бранд и надеждност  

Голяма част от успешния маркетинг на един продукт или услуга е изграждането на доверие сред 

потенциалните клиенти. Общностите по съдържание помагат за изграждането на необходимото доверие 

за ефективен маркетинг, тъй като те премахват общоприетото схващане за един бранд като 

самостоятелна единица, отделена от своите клиенти. 

Участвайки редовно в дискусии за вашето съдържание, вие 

започвате да стопявате типичната граница, която съществува 

между бизнеса и клиента. Вместо това, връзката между 

вашия бранд и вашите клиенти се превръща в повече „ние“, 

което прави брандът ви по-надежден и ви позволява да 

подобрите позиционирането на пазара на вашия продукт 

или услуга. 

Освен това, общността по съдържание добавя стойност към вашия бранд, тъй като подобрява неговата 

видимост. Клиентите са просто по-склонни да запомнят брандове, които взаимодействат с тях регулярно 

и също така е по-вероятно да препоръчат такива брандове на други хора, включително приятели, колеги 

и партньори. Интерактивността на общността по съдържание означава, че клиентите могат да създават 

съдържание като подробни коментари, видеа или публикации във форуми, което засилва гласът на вашия 

бранд. 

 

 

https://twitter.com/socialbeards?lang=bg
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Примери за общности по съдържание: 

- Подкасти. Подкастът прядставлява епизодични серии от цифрови аудио файлове (рядко виде), 

които потребителят може да изтегли от интернет и да слуша. Известни платформи за подкасти са: 

- Podbean 

- Buzzsprout 

- Spreaker 

- Podiant 

- Anchor 

 

- Видеа. На този етап, вие най-вероятно сте запознати с най-популярната видео общност на нашето 

време - YouTube. Видео платформата на Google е място, което съдържа почти всякакъв род 

съдържание и е много добра за визуални реклами. Има един значим конкурент - Vimeo.  

- Снимки. Въпреки че платформата Instagram може да бъде описана като социална медия, тя е и 

отлична общност за обмен на фотографии, където потребителите могат да взаимодействат, да 

формират групи и да намират общи теми посредством хаштагове. Друга значими платформи са  

        Flickr, Google Photos, PhotoBlog, Behance, 500x и много други.  

- Презентации. Софтуеърът на Microsoft Powerpoint Presentation ни е известен. Много други онлайн 

платформи предлагат подобни услуги, с добавена опция за различни форми за сътрудничество и 

обратна връзка. Добри примери са: SlideShare, Google Slides, VoiceThread, Office Sway.  

- Специализирани. Има няколко бизнеси, фокусирани само и единствено върху обратната връзка, 

получавана чрез общността по отношение на туристически дестинации. През последните години, 

някои от тях започнаха да предлагат богато разнообразие от други услуги, но въпреки това са 

запазили чувството за общност. По-известните сред тях са: Booking.com, Trivago, Tripadvisor, 

WikiTravel. 

Проверка  

1. Вярно или грешно е твърдението? 

Общностите по съдържание и социалните медии са взаимно-заменими концепции 

 

а)    Вярно  

б)    Грешно 

 

2. Вярно или грешно е твърдението? 

Видимостта на един бранд може да спечели от ангажирането с общност по съдържание.  

 

а)    Вярно  

б)    Грешно 

3. Вярно или грешно е твърдението? 

Дадена туристическа дестинация може да се възползва от всички гореспоменати типове общности 

по съдържание.  

 

а)    Вярно  

б)    Грешно 
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Самостоятелна работа 

Дейност: (разсъждаване и практическо 

приложение на съдържанието на Раздел 5) 

Опитайте се да намерите общност по 

съдържание, която обсъжда туризма във 

вашия регион или страна. Последвайте 

дискусиите, за да намерите какъв тип 

обратна връзка дават хората. Смятате ли, 

че можете да се включите в дискусията? 

 

  

 

Отговори към упражненията: 

Въпрос 1: Грешно 

Въпрос 2: Вярно 

Въпрос 3: Вярно  

 

Справки: 

https://www.copypress.com/blog/importance-content-communities/ 

https://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/undergraduate_research/community.html 

https://members.aect.org/pdf/Proceedings/proceedings11/2011I/11_21.pdf 

https://research.cs.aalto.fi/dcc/ 

https://www.copypress.com/blog/importance-content-communities/
https://serc.carleton.edu/NAGTWorkshops/undergraduate_research/community.html
https://members.aect.org/pdf/Proceedings/proceedings11/2011I/11_21.pdf
https://research.cs.aalto.fi/dcc/
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РАЗДЕЛ 6 

Грижа за клиента чрез социални медии 

 

Подготовка 

Социалните медии са прекрасно средство за слушане на вашите клиенти, 

отговаряне на техните запитвания и даване на решения. В наши дни, не е 

достатъчно просто да присъствате в социалните медии и да публикувате 

от време на време; трябва да слушате своите клиенти когато ви говорят и 

когато говорят помежду си. Клиентите търсят помощ и го правят по най-

бързия и удобен начин.  

В този раздел ще говорим за грижата за клиента чрез социални медии и 

как тя може положително да повлияе продажбите и задържането и 

лоялността на клиента. 

 

Възприемане  

По-долу ще откриете някои съображения които трябва да имате когато се ангажирате с грижа за клиента 

чрез социални медии, така че да предоставите страхотни услуги за вашите клиенти: 

Отговаряйте своевременно 

Спазването на добро време е много важно. Вашите клиенти вероятно ще се обърнат към вас чрез 

социални медии, тъй като търсят бърз и приятелски отговор. 

Използвайте чатботове за често срещани въпроси  
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Никой жив човек не може да е на разположение 24/7, 

особено ако бизнеса не разполага с достатъчно 

човешки ресурс за покриване на постоянна онлайн 

поддръжка на клиентски запитвания. Вместо това, 

могат да се използват чатботове за най-често срещаните 

въпроси. Това е много добър начин за предоставяне на 

непрекъсната базова помощ: можете да давате 

автоматизирани отговори на прости въпроси без да 

ангажирате екипа си. 

Бъдете приятелски настроени и достъпни 

Понякога може да получите обратна връзка, която според вас е несправедлива, но не се препоръчва да 

провокирате клиент, който се оплаква в социалните медии, тъй като най-вероятно ще се афектира. Дори 

в този случай, останете спокойни и отговорете приятелски и учтиво. Винаги помнете, че другите клиенти 

вероятно наблюдават; когато се ангажирате в публична дискусия с клиент, вие също взаимодействате с 

всеки, който е свидетел на разговора. 

Покажете, че ви е грижа 

Показвайки на клиентите си, че ви е грижа може да бъде страхотен начин да ги спечелите до живот. Ако 

те усетят, че не ви е грижа или че не ги уважавате, няма да останат лоялни. Дори запитването им да е 

извън вашия контрол, важно е да признаете опита и чувствата им. След това, трябва да обясните, че не 

можете да решите техния проблем, като предоставите алтернативни решения или ги пренасочите към 

подходящ човек за контакт.  

Бъдете там където са вашите клиенти 

Най-вероятно няма да разполагате с времето, хората или ресурсите да се 

фокусирате върху всички платформи за социални медии, така че ще бъде 

полезно да се идентифицират медиите, които вашата целева група 

предпочита. Повечето компании се фокусират основно върху Facebook и Twitter; 

въпреки това някои брандове откриват своите клиенти в Instagram, LinkedIn, 

Pinterest и пр.  

 

 



   
   

                                                                        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. 

 

Разберете какво е казано за вас 

Клиентите не просто разговарят с вас в социалните медии, те също биха могли да говорят за вас в своите 

лични профили или в дигитални общности. Да сте наясно с това какво се говори е чудесна възможност да 

се ангажирате с клиентите, да изградите знание за вашия бранд и да имате контрол над потенциални 

кризи. 

Можете да използвате инструменти за наблюдение в социалните медии като Hootsuite, Keyhole, и Sprout 

Social, за да наблюдавате и анализирате споменавания от 

различни социални платформи. Това ще ви помогне да разберете 

типа въпроси (проблеми), които са повдигнати и как това има 

отношение към вас. В зависимост от размера на вашата компания 

и присъствието ви в социалните медии, може е да е необходимо 

да събирате споменавания на дневна, седмична или месечна 

база. След като съберете информацията, отделете време да помислите какъв тип обратна връзка 

получавате и как да отговорите. 

Бъдете наясно кога да отнесете даден проблем извън интернет  

Не всички въпроси могат да бъдат разрешени в чат или чрез коментари. В някои случаи, може да е 

необходимо да дадете бърз отговор през социална мрежа и след това дискусията да се пренесе в друг 

канал за комуникация, като телефон, електронна поща или дори лице в лице, ако е необходимо и 

възможно. 

 

Проверка  

Вярно или грешно? 

1. Ако клиент спомене вашия бранд в негов профил в социални медии, не трябва да отговаряте.  

1. Вярно 

2. Грешно 

2. Използването на чатбот може да е добро решение за бърз отговор на често задавани въпроси.  

1. Вярно 

2. Грешно 

3. Facebook messenger е единственият канал, чрез който можете да осъществите грижа за клиента. 

1. Вярно  

https://hootsuite.com/
https://keyhole.co/
https://sproutsocial.com/
https://sproutsocial.com/
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2. Грешно 

 

Самостоятелна работа 

Разделете групата на отбори от 5 и обсъдете следния сценарий:  

1. Вие сте управител на хотел и разочарован клиент е публикувал в своя профил в twitter снимка на 

някоя от хотелските ви стаи, която е била зле почистена. Какво ще направите? 

2. Вие сте собственик на туристическа агенция и клиент ви е изпратил разгневено съобщение във 

Facebook, в което ви казва, че полетът, който е резервирал на вашия сайт има 4-часово закъснение. 

Какво ще направите? 

 

Литература: 

Chen, Jenn. “Why You Need a Social Media Customer Service Plan.” Sprout Social, 5 June 2019, 

sproutsocial.com/insights/social-customer-care/.  

 

Elliott, Christopher. “Try These New Customer Service Social Media Strategies.” Forbes, Forbes 
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service-social-media-strategies/#2438cde61b46.  

 

Gorbatch, Alina, et al. “5 Powerful Examples Of Social Media Customer Care.” Jeffbullas's Blog, 22 

Oct. 2018, www.jeffbullas.com/social-media-customer-care/.  

 

Gregory, Sonia. “6 Key Elements of Using Social Media for Customer Service.” FreshSparks, 1 May 

2019, freshsparks.com/using-social-media-for-customer-service/.  

 

Sophie. “Social Media Is a Customer Service Channel - Whether You Like It Or Not.” Digital 

Marketing Institute, Digital Marketing Institute, 4 July 2017, digitalmarketinginstitute.com/en-

eu/blog/social-media-is-a-customer-service-channel-whether-you-like-it-or-not.  

 

 

http://www.forbes.com/sites/christopherelliott/2018/07/28/try-these-new-customer-service-social-media-strategies/#2438cde61b46
http://www.forbes.com/sites/christopherelliott/2018/07/28/try-these-new-customer-service-social-media-strategies/#2438cde61b46
http://www.jeffbullas.com/social-media-customer-care/
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Снимки  

https://www.needpix.com/photo/download/1027210/customer-support-service-help-communication-

contact-operator-telephone-person 

https://pixabay.com/illustrations/contact-us-customer-support-service-3099716/ 

https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=281341&picture=chatbot-technology  

 

Отговори на въпросите 

1. Грешно  

2. Вярно 

3. Грешно 

 

https://www.needpix.com/photo/download/1027210/customer-support-service-help-communication-contact-operator-telephone-person
https://www.needpix.com/photo/download/1027210/customer-support-service-help-communication-contact-operator-telephone-person
https://pixabay.com/illustrations/contact-us-customer-support-service-3099716/
https://www.publicdomainpictures.net/en/view-image.php?image=281341&picture=chatbot-technology
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Планиране и организиране на стратегия за 

социални медии/мрежи за туристическа 

структура  

Насоки за практическа дейност  

 

Тази практическа дейност може да бъде: 

• Изпълнена като проектна дейност, организирана в малки групи след 

завършване на Ръководство 4 по време на обучението „лице в лице“ 

или: 

• Разпределена стъпка по стъпка в рамките на разделите в Ръководство 4 

и предвидена за самоподготовка/самостоятелна работа на обучаемите с 

финална презентация (Стъпка 6) по време на обучението „лице в лице“ 

 

Дейността се провежда по следния начин:  

Стъпка 1. Идентификация на туристическата структура  

Идентифицирайте туристическата структура, която ви отговаря по-добре на 

вашия първоначален план и стъпките, които желаете да развиете най-много 

(кратко въведение, максимум половин страница) 

Стъпка 2. Идентификация на нуждите 

Какво ви е необходимо по отношение на стратегията за социални медии за 

избраната от вас туристическа структура? 

− Помислете за основните нужди, касаещи физически дейности;   

− Помислете какъв софтуер ще ви е необходим за развиване на вашата 

стратегия за социални медии  
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Стъпка 3. Анализ на съществуващите нужди  

Какъв е актуалния статут на идентифицираната туристическа структура? 

− Помислете дали трябва да отвори след N на брой месеци, отворена е от 

няколко месеца, твърде стара е както като структура, така и като рекламна 

стратегия и има нужда от обновяване и пр. 

− Действайте последователно и опишете цялостната стратегия като изреждате 

отделните точки; 

− Подгответе (кратък) въвеждащ мейл, адресиран до собственика на 

туристическата структура, който може да прецените да включите във 

вашия цялостен план 

 

Стъпка 4. Анализ на правната рамка за страната/региона  

Какво трябва да проверите преди да започнете реалното развитие на стратегията 

за социални медии? 

− Проверете дали има някакви ограничения за развиването на пълните 

аспекти, включени в стратегията за социални медии, която сте си 

намислили; 

− Адаптирайте вашата идея към действащото законодателство, за да избегнете 

всякакви проблеми 

     

Стъпка 5. Анализ на каналите за реклама  

Идентифицирайте коя и колко социални мрежи трябва да бъдат активни, за да 

осъществите адекватна стратегия: 

− Определете от колко социални мрежи вашата туристическа структура 

действително се нуждае; 

− Посочете колко от тях трябва да са активни и колко по-малко активни; 

− Дефинирайте накратко концепцията за активен (напр. колко публикации на 

ден във Facebook и пр.) 
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Стъпка 6. Дефинирайте вашата целева група 

Решете кои ще са основните целеви групи, съобразно средния брой гости за 

избраната туристическа структура: 

− Една или повече целеви групи; 

− Разработете различни под-стратегии според различните целеви групи, към 

които може да се обърнете  

 

Стъпка 7. Презентация на плана 

Представете документ, който обобщава всички точки, развити в предишните 

стъпки, като добавите стратегия „стъпка по стъпка“ – от стартирането до финалната 

фаза. 

 

 


