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Съдържание
По принцип дестинацията за културен туризъм е географска област, която привлича посетители,
специално заинтересовани от култура. Необходимо е обаче да се разгледат повече
характеристики и елементи, за да се разбере напълно значението на понятието „дестинация”. В
тази връзка този модул съдържа следните части:
Част 1 Защо хората пътуват
Част 2 Дефиниция на туристическата дестинация
Част 3 Основни характеристики на привлекателните за културен туризъм дестинации
Част 4 Основни ресурси на дестинацията
Част 5 Възприемане на дестинацията
Част 6 Управление на дестинацията

Цели на обучението в модула
След като преминете модул, ще имате основна идея защо маркетинговите дейности за
дестинацията е необходимо да привлича конкретно хора, които се интересуват от култура.
Ще разберете основните причини за моделите на пътуване, които са от решаващо значение за
туристическия бизнес и съответните фактори, които правят дестинациите културно
привлекателни.
Ще се запознаете със шестте основни елемента на туристическите дестинации (атракции,
удобства, достъпност, имидж, цена и човешки ресурси).
Ще разберете какво оформя конкурентоспособността на вашата дестинация.
Ще разберете какво оказва влияние върху възприятията на пътуващите и как можете да
въздействате на тези възприятия, за да генерирате повече посещения.
Ще разберете защо мениджмънта на дестинациите изисква обединение от културни и
туристически организации за постигане на обща цел и какви организации за управление на
дестинациите могат да се създадат, за да свържат отделните единици в едно, за да създадат
културно атрактивна дестинация.
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Част 1
Защо хората пътуват
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Част 1. Защо хората пътуват
Хората пътуват по много причини, особено днес, когато пътуването е по-бързо и по-евтино от
всякога. Има основни причини в моделите на пътуване, които влияят при пътуване от поколения
насам. Разбирането на тези причини е от решаващо значение за туристическите съвети,
туристическите агенции и собствениците на туристически фирми, особено за онези, работещи в
областта на културния туризъм в селските райони.

1 ‐ Разстояние
Традиционно разстоянието се измерва в километри. Днес разстоянието по-често се измерва и
във време. Това ново отношение се дължи на наличието на различни места, които имат по-добри
транспортни инфраструктури, отколкото други. Колкото по-малко време и пари са необходими
за пътуване до едно място, толкова повече хора ще пътуват до там. Това е още по-важно за
селските райони, където разстоянията са големи и транспортът може да бъде
предизвикателство. Тези притеснения относно време, разстояние и парите са важни за
мнозинството хора.

2 ‐ Международни връзки
Някои страни имат стабилна основа от икономически, културни или езикови връзки помежду
си, напр. Германия и Австрия. Тези връзки засилват вероятността посетителите да пътуват
между тези страни. Наличието на културни връзки означава, че туристите имат чувство на
близост, докато преживяват ново място. Това означава, че пътуващите могат незабавно да
започнат да се наслаждават на ново място, без да се налага да се приспособяват или да се
борят с първоначален културен шок.

3 ‐ Привлекателност
Хората винаги са пътували до дестинации, които смятат за привлекателни. Въпреки че е трудно
да се обобщи това, което посетителите намират за привлекателно, повечето от тях пътуват до
места, които им предлагат нещо, което не могат да намерят вкъщи. За културно
заинтересованите хора удоволствието от пътуването също често е свързано с тяхното желание
за опознаване и придобиване на опит извън от утъпканите пътища.

4 ‐ Разходи
Разходите за посещение на определена дестинация се отразява на броя на посетителите, които
пътуват там. Като цяло, колкото по-скъпо е пътуването, толкова по-ниско е търсенето. В същото
време разходите са относителни. Хората сравняват разходите за нещо с възприеманата от тях
стойност. Дори ако имат парите, но не вярват, че пътуване осигурява стойност за парите, те няма
да пътуват там. За богатите пътници обаче съществува обратна връзка между цена и търсене колкото по-висока е цената, толкова по-голямо е търсенето. Този сегмент на пазара вижда
вътрешна връзка между цена и качество. Относно качеството, тези пътници са готови да плащат
допълнително за привилегията да посетят "изключителни" места или културно изключително
привлекателни места, които не могат да бъдат достигнати лесно.
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5 ‐ Специфични събития
Хората често пътуват до дестинации за конкретни (културни) събития. Тези събития могат да се
разглеждат като една възможност да се демонстрира на дестинацията, включително чрез
медийно отразяване. Публичността често води до подем на посетителите и след събитието.

6 ‐ Национална особеност
Някои народи имат определени навици за своята почивка, които се коренят в десетилетия
традиции. Например, британците смятат, че годишната отпуска е много важна. Освен това те
предпочитат да посещават морски курорти. Италианците предпочитат предимно средата на
август или нова година за техните пътувания. Ето защо е важно е да се разбере как най-добре да
се предлага на пазара културен продукт или културно привлекателен регион в международен
план.

7 ‐ Имидж
Имиджът на дадено местоположение е възприятието, което хората придобиват от поп културата
и медиите. Филми, телевизионни програми, романи, новини и реклами се съчетават, за да
помогнат на хората да формират мнение за мястото. Помислете за романите на Розамунд
Пилчер, които донесоха много интересни посетители в Корнуол. Или италиански филми от 50-те
години на 20-ти век, които правят италианския регион Марке известен.
Най - често имиджът е комбинация от действителни факти и наслоени вярвания, които могат или
не могат да имат корени в реалността. В някои случаи реалността може да последва определена
измислица и дестинацията може да започне да се променя, отразявайки нейния имидж в
популярната култура.
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Упражнение 1
Как вашите посетители пътуват

Разберете кои са вашите посетители, как и защо идват във вашето населено
място/регион. Има ли промени през последните години?
Кои са вашите посетители? (семейства, хора над 50 г., двойки, млади хора, хоби, т.н. )
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Защо идват? (уикенд туризъм, фестивали, летни почивки, т.н.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
От къде са? (от региона, от страната, чужденци)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Защо пътуват? (отпуска, време за семейството, т.н. )
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Как пътуват? (собствен автомобил, рентакар, влак 1 класа, самолет, автобус, т.н.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Внимателен анализ на тези данни ще ви помогне да създадете по-добри оферти за
вашите целеви групи туристи, с които работите.
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Част 2
Дефиниция на понятието
„туристическа
дестинация“
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Част 2. Дефиниция на понятието „туристическа дестинация“
Дефиниция на туристическа дестинация
Според речника на Уебстър терминът "дестинация" се използва за означаване на "място,
определено за края на пътуването", т.е. географски район (място, курорт, регион, страна и т.н.),
където пътникът възнамерява да прекара времето си далеч от дома.
Според дефиницията на Световната организация по туризъм, дестинация за пътуване е важно
място, което представлява основното звено в туризма в три перспективи:
• географска: ясно разпознаваема област - географска или административна граница,
която пътниците посещават и в която пребивават по време на пътуването си;
• икономическа: мястото, където те остават най-дълго и изразходват съответната сума
пари и където приходите от туризъм са значителни за икономиката;
• психологическа: основната причина за пътуването.

От гледна точка на маркетинга дестинацията за културен туризъм е много повече от едно
географско място. Това е сливане на продукти, услуги, природни ресурси, неприродни
елементи и информация, които са в състояние да привлекат известен брой посетители на
дадено място. Туристите възприемат предложената дестинация или определена услуга в
контекста на дадена дестинация, като цял пакет. Пакетът от услуги често е невъзможен за
отделяне от географското място.
Следователно дестинацията и туристическият продукт са идентични!

Фактори, допринасящи за изграждане на културно привлекателна дестинация
Ресурси, действащи лица и дейности
Дестинацията се характеризира с интегриран набор от природни, културни или изкуствено
създадени (например тематични паркове) ресурси. Това са атракции, които могат да бъдат
превърнати в туристически продукт. Всеки туристически продукт на дадена дестинация съчетава
стоки и услуги, произвеждани от местния пазар, с местните ресурси, които представляват
причината, поради която пътниците избират тази дестинация пред конкурентна такава.
Територия
Интегрираният набор от ресурси, действащи лица, дейности се намират на дадена територия,
която може да бъде или община, или сбор от общини, които споделят ресурси и атракции. Често
дестинацията се характеризира с основен център (община) и група други общини, имащи
второстепенна роля около него, подпомагащи например услугите за настаняване или създаващи
алтернативни възможности за опитни туристи, които искат да знаят повече за дестинацията.
Това е жизнеспособна стратегия за разпространение на търсенето в пространството и времето и
до стимулира развитието на околните райони.
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Приложимост на потреблението за цялостната икономическа активност
Въпреки че концентрацията на атракции дава на всяко място уникална характеристика и
привлича търсенето, туристическите индустрии, които допринасят за удовлетворяване на
нуждите на туристите, обикновено се разпространяват на по-голяма територия от тази на
дестинацията (например външни участници, като туроператори или превозвачи). Следователно
положителните икономически ефекти (приходи и заетост) се разпределят, както в самата
дестинация, така и извън нея, а отрицателното въздействие, произтичащо от прекомерното
търсене (както понякога се случва в дестинациите на ЮНЕСКО за световно наследство), се
локализира само в дестинацията.

Упражнение 2
Профил на моите продукти / дестинация
Какви са очакванията на клиентите ми (туритите) за дестинацията или продукта ми?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
С какво нашата дестинацията / моят продукт е различен от, този на конкурентите?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Какво предлагам на клиентите си в допълнение към основните ми продукти?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ако сте отговорили на всички въпроси по-горе, имате основен профил за ефективност на
продукта си.
Ако предлагате различни продукти, ще се наложи да отговорите на тези въпроси няколко
пъти за всеки един от продуктите си и да създадете отделен профил за всеки един от тях.
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Част 3
Основни елементи на
атрактивните
дестинации
за културен туризъм
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Част 3. Основни елементи на атрактивните дестинации за
културен туризъм
Основни елементи
Дестинациите съдържат редица основни елементи, които привличат туристи и задоволяват техните нужди
за пристигане. Тези основни елементи могат да бъдат разделени на атракции ("трябва да се види" или
"трябва да се направи") и други елементи. Предоставянето и качеството на тези елементи ще окаже
влияние върху решението на туристите да осъществят пътуването си или не.

Атракции

Достъп

Удобства

Имидж

Цена

Човешки ресурси

Атракции
Атракциите често са в центъра на вниманието на посетителите и осигуряват първоначалната
мотивация за пътника да посетят дадена културна дестинация. Те могат да бъдат категоризирани
като сграден фонд (например сгради, като паметници на културата в страната, религиозни
сгради, като манастири или църкви) или културни атракции (например музеи, театри,
художествени галерии, културни събития). Това могат да са културни или исторически обекти,
различни атракции и услуги на общността, като например местна култура, културно наследство
или начин на живот. Други, по-малко осезаеми фактори, като уникалност и емоционалност или
усещане за експерименталност (например опакованите сгради на българина Кисто) също
привличат посетители и към дестинации.

Удобства
Това са широк спектър от услуги и съоръжения, които подпомагат престоя на посетителите.
Включват както основната инфраструктура - комунални услуги, обществен транспорт и пътища,
така и различни директни услуги за посетителите, като настаняване, информация за
посетителите, съоръжения за отдих, водачи, кетъринг и търговски съоръжения.
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Достъп
Дестинацията трябва да бъде достъпна чрез пътища, въздушни пътнически услуги, железопътни
превози или круизни кораби. Посетителите също така трябва да могат да пътуват с лекота до
дестинацията. Изисквания за виза, входни пристанища и специфичните условия за влизане
следва да се разглеждат като част от достъпността на местоназначението.

Имидж
Уникалният характер или образ е от решаващо значение при привличането на посетителите към
дестинацията. Не е достатъчно да имат добър набор от атракции и удобства. Потенциалните
посетители трябва да са наясно с това. Различни средства могат да бъдат използвани за
популяризиране на дестинацията, които са предмет на маркетинговите дейности. (Виж Модул
3). Имиджът на дестинацията се отнася до нейната уникалност, забележителности, качество на
околната среда и услуги.

Цена
Ценообразуването е важен аспект в конкуренцията на дестинацията с други дестинации.
Ценовите фактори включват разходите за транспорт до дестинацията и обратно, разходите за
настаняване, входни такси за културни забележителности, местни храни и услуги. Решението на
туриста също може да се основава върху други икономически елементи като обмяната на валута
и други.

Човешки ресурси
Атрактивните услуги за посетителите са трудоемки и взаимодействието между местните
общности е важен аспект от туризма. Добре обучена работна сила и местни граждани, които са
знаещи и осведомени от ползите и отговорностите, свързани с нарастването на броя на
туристите, са абсолютно необходими елементи от процеса на доставка на дестинацията и трябва
да бъдат управлявани в съответствие със специална местна стратегия. Интересуващите се от
местната култура туристи обичат да се гмурнат в живота на местните жители, за да се доближат
максимално до тях, до културата и културно-исторически опит.
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Упражнение 3
Елементи на твоята дестинация
Напишете елементите по ред на тяхната важност за вашата организация / предприятие и
обяснете защо:
1)________________________________________________________________________
2)________________________________________________________________________
3)________________________________________________________________________
4)________________________________________________________________________
5)________________________________________________________________________
6)________________________________________________________________________
Въпроси за размисъл: Кои елементи бяха лесни да пожочите; Къде имахате трудности?
Вашата организация не е самотна планета във вселената. Тя е вграден в среда на множество
други доставчици на услуги / продукти, които заедно формират облика на "дестинацията".
Представете себе си в позицията на някои от тях (например хотел, музей, замък,
занаятчийска работилница, фестивал) и направете класирането на елемента отново за всеки
един.
1)________________1)_________________1)__________________1)_________________
2)________________2)_________________2)__________________2)_________________
3)________________3)_________________3)__________________3)_________________
4)________________4)_________________4)__________________4)_________________
5)________________5)_________________5)__________________5)_________________
6)________________6)_________________6)__________________6)_________________
Редът на елементите запази ли се както този на вашата организация? Как това може да
въздейства на вашия бизнес или дейност, и какви са последиците за вас или за
дестинацията?
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Част 4
Ключови ресурси на
дестинацията за
културен туризъм
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Част 4. Ключови ресурси на дестинацията за културен туризъм
Работещите в областта на културния туризъм като цяло и особено онези, които са част от
културните туристически мрежи в селските райони, трябва да са наясно с важността и
въздействието на различните елементи, които определят конкурентоспособността на тяхната
дестинация. Това ще им помогне да решат къде и как трябва да бъдат насочени различните
налични ресурси.
Различни компоненти са от съществено значение за успеха и рентабилността от туристическата
дейност, но основните ресурси на дестинацията са основните причини, поради които бъдещите
посетители избират една дестинация пред друга.
Следователно, информацията, която помага да се определи кои елементи влияят найефективно върху конкурентоспособността, има значителна стойност.

Физиография и климат
Природните и физическите елементи на дестинацията определят нейния характер. Те създават
среда, в която посетителите преживяват дестинацията. Те също така определят голяма част от
естетическата и визуална привлекателност на дестинацията. Ето защо работещите в областта на
културния туризъм трябва да имат сериозен глас в регионалното или местно развитие на
селските райони. Архитектурни грозотии в исторически градски центрове и туристически
маршрути, които брутално унищожават ландшафта, определено ще обезценят
конкурентоспособността на дестинацията.

Култура и история
Човешкото културно наследство се различава по отношение на уникалност и привлекателност.
Въпреки това повечето потенциални посетители се интересуват от качеството на живот в
дестинацията и оценяват съвременния начини на живот при пребиваването си.

Смес от дейности
Желателно е да се комбинират различни дейности, които дават възможност на посетителите да
се ангажират по-активно с дестинацията. Важността на този фактор изглежда нараства все
повече, тъй като туристът все повече търси преживяване, което надхвърля пасивните посещения
и пасивно възприемане на информация (харакетрни за миналото). Дестинация, която предлага
повече и многоизмерен набор от културни туристически преживявания е в по-добра
конкурентна позиция.

Забавление
Секторът на сценичните изкуства може да бъде основен доставчик на туристическия сектор.
Театър, концерти, комедии, фестивали са примери за приноса, който развлекателният сектор
може да направи към конкурентоспособността на дестинацията.

Надстройка
Туристическата надстройка се състои от изградената среда, която задоволява специфични нужди
на пътуващите, като например места за настаняване, ресторанти, транспортни съоръжения,
съоръжения за отдих. Тя е важен елемент от привлекателността на дестинацията.
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Пазарни връзки
Дълбочината на културните (религия, история и други) и икономически контакти между вашата
дестинация с пазарите от където туристите пристигат, могат да осигурят силна и стабилна основа
за изграждане на културен туризъм за вашата дестинация. Това е условие, което може да доведе
до установяване на бизнес или търговски връзки, чрез които да се генерира постоянен поток от
туристи и да създава други форми на икономическо развитие.

Специални събития
Хепънинги и външни сценични изяви са от особено значение за привлекателността на
дестинацията. Те могат да създадат високи нива на интерес и участие, както на местните жители,
така и на туристите. Спектърът на възможните специални събития варира от скромни фестивали
на общността до големи събития. Някои селски дестинации успешно преследват разработването
на специални събития, като крайъгълен камък на тяхната конкурентна стратегия.
Събития
като
австрийския
Фестивалът
за
камерна
музика
на
Локенхаус
(http://www.kammermusikfest.at/geschichte) са отлични примери, че културните събития от висок
клас могат да стабилизират и обогатят конкретно селските райони.

Упражнение 4
Ключови ресурси и как да ги използваме
Може би си мислите, че тези основни ресурси, като природа и климат, са извън вашата
сфера на влияние. Е, това със сигурност е вярно, но не изцяло. Нека да погледнем поотблизо! Ето няколко примера:
Промените в климата ще повлияят ли на вашия бизнес? Трябва ли да помислите за
инсталиране на допълнителни съоръжение по време на следващия ремонт?
Забележителности, които са били критикувани като грозни чудовища, биха могли да бъдат
приети или дори да се превърнат в интересни като примери на брутална архитектура.
Посочете основни ресурси за вашата среда, които можете да използвате като привлекатели
за вашия бизнес:
1)________________________________________________________________________
2)________________________________________________________________________
3)________________________________________________________________________
4)________________________________________________________________________
5)________________________________________________________________________
6)________________________________________________________________________
Въпроси за размисъл: Кои ресурси ще се развият положително за вашия бизнес в бъдеще?
Къде можете да очертае потенциална опастност от отрицателно въздействие?
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Част 5
Възприемане на
дестинацията
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Част 5. Възприемане на дестинацията
Пътуващите формират определено възприятие за културната дестинация дълго преди да
пристигнат на място. Тези възприятия се формират от новините, филмите, детските истории,
вярвания, мнения, предавани от уста на уста, опита с кухнята и голямо разнообразие от
индивидуални вкусове. В по-широк план, дадена организацията за управление на дестинацията
може да генерира по-голям брой посетители, като създава и управлява туристически бранд,
която да утвърждава дадено възприятие у хората
Брандът е психологическата, емоционална и мотивационна връзка между посетител и
дестинация. Брандът на дестинацията е колекция от елементи, включително послания и
ценности, предназначени да провокират положително възприятие в съзнанието на туристите.
Идеалният бранд позиционира дестинацията сред потенциалните конкуренти и привлича
туристи от определени целеви групи. Това може да стане чрез:
• Идентифициране на уникални характеристики и предимства, които отделят
дестинацията от конкурентите;
• Създаване на ясни послания към туристите, които адресират положителните
характеристики на дестинацията;
• Пазарно позициониране и описание на дестинацията;
• Създаване на графично лого и слоган на дестинацията, които поддържат пазарното ѝ
позициониране.
Една дестинация може да си служи с различни послания, насочени към различни пазарни

Тъй като туристите имат толкова много дестинации, от които да избират, дестинациите
трябва да се диференцират и най-силният инструмент за това е брандинга. Чрез своя
бранд дестинациите се виждат сред тълпата и избора се улеснява.

сегменти. Тези послания трябва да бъдат удобни за използване в уеб сайтове, публикации,
програми за пряка пощенска реклама, изложения на търговски изложения, рекламни медии,
реклами и програми за привличане на продажби. Веднъж разработено, посланието заедно с
цялостният бранд се превръщат в лицето на дестинацията в очите на потенциалния посетител.
В резултат на това възникна цяла под-индустрия на консултанти и фирми за управление на
бизнеса, които да подпомогнат дестинациите и компаниите в това начинание. Създаването на
бранд е предизвикателна дейност за комбиниране на разнообразен набор от хора, места и
емоции в едно понятие, в един туристически продукт. Не забравяйте, че за да брандирате
дадено място, е също така важно да брандирате онези, които живеят там.
Прочетете повече за марката в Модул 4, част 2.
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Упражнение 5
Сравнителен анализ на туристически дестинации
Сравнете две или повече дестинации и анализирайте дали те следват правилата, описани
тук:
• Дали има уникално предложение за продажба, уникални характеристики, които ги
отличават от останалите?
• Дали те има ясни послания, които мотивират туристите?
• Можете ли да намерите тяхното пазарно позициониране?
• Можете ли да намерите графично лого и слоган на дестинацията?
Можете да разгледате дестинации, които познавате или да посетите по-долу дадените
сайтове:
www.vulkanland.at
www.klosterland.de
www.belitsa.com
http://asmuseum-bg.com/
http://www.starosel.com/
Какво общо виждате между презентациите на дестинациите, които анализирахте?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Кои от тях се доближават до вашата дестинация или вашия бизнес?
________________________________________________________________________
Можете ли да се вдъхновите от анализирате дестинации, за да подобрите бранда на вашата
дестинация или бизнес?
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Управление на
дестинацията
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Част 6. Управление на дестинацията
Управлението на дестинациите изисква коалиция от многобройни културни и туристически
организации и интереси, работещи за постигане на обща цел. Ролята на Организацията за
управление на дестинацията трябва да бъде да ръководна и координираща дейностите по
съгласувана турисическа стратегия. Тя не контролира дейностите на всеки от своите партньори,
но обединява ресурси и експертни познания, както и притежава степен на независимост и
обективност, за да поеме пътя напред и да стане стратегически лидер в развитието на
дестинацията.

Какво е управление на дестинацията в културния туризъм
Управлението на дестинациите е координирано управление на всички елементи, които
представляват културно атрактивна дестинация (атракции, удобства, достъп, маркетинг и
ценообразуване). Управлението на дестинацията има стратегически подход за свързване и
обединяване на тези понякога много резлични единици. Обединеното управление може да
спомогне за избягване на дублиране на усилия по отношение на популяризирането,
предоставяне на туристически услуги, обучението, подкрепата за бизнеса и т.н., както и да се
установят всички пропуски в управлението, които не са били забелязвани преди.
Всички елементи на дестинацията имат подкрепата на общ маркетинг, който привлича хората
към даденото място, мотивира ги да го посетят и да бъдат предоставян услуги, които със
сигурност удовлетворяват очакванията на туристите. Базата за всичко това е необходимостта да
се осигури подходяща физическа, социална и икономическа среда, в която се развиват желаните
преживявания на туриста. Организацията за управление на дестинацията трябва да ръководи и
координира тези различни аспекти.
Създаването на подходяща среда е основната цел на управлението на дестинацията. Само тогава
може да се осъществи маркетинга на дестинацията и осигуряването на туристически
преживявания.

Преди посетителят да бъде привлечен от маркетинга или да пристигне в дестинацията,
трябва да съществува правилната социална, икономическа и физическа среда, в която
могат да се развият преживяванията на посетителите.
Създаването на подходяща среда за културен туризъм включва:






Планиране и инфраструктура;
Развитие на човешките ресурси;
Разработване на продукти;
Разработване на технологии и системи;
Свързани индустрии и обществени поръчки.
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Упражнение 6
Създайте вашия списък на желанията за управление на дестинацията
Създайте свой „списък на желанията“, в който напишете всичко, което може да подобри
маркетинга на вашия регион.
Кои от следните дейности ще включите?

⃝ Работа за постигане на обща цел,
⃝ Събиране на ресурси и експертност,
⃝ Създаване на стратегически подход за свързване на отделни организации в едно,
⃝ Избягване на дублирането на усилия,
⃝ Откриването на пропуски в управлението,
⃝ Създаване на правилната физическа, социална и икономическа среда.
Какви други дейности бихте включили във вашия списък ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ако е възможно, дискутирайте този списък с приятели или колеги, работещи в сферата на
културния туризъм от вашия регион. Помолете ги да направят същото упражнение и
обсъдете приликите и разликите във списъците!
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Регион Марке –
Организация за управление
на дестинацията Марке
Туризъм
Марке е административен регион в централна Италия; Министерството на туризма на този
регион популяризира и подобрява регионалния туризъм, координира дейностите на входящите
оператори.

Защо е добра практика?
Регион Марке насърчава входящия туризъм чрез валоризация на шест клъстера:

Регион Марке в синьо
Той разполага с 180 километра брегова ивица, 26 морски курорта, с
пясъчни или каменисти плажове. 17 от тях са отличени със "син флаг".
По протежение на брега се простира планината Monte Conero, която
проследява очертанията на плажовете и залива с кристално чисти води,
и се спуска директно в морето.

Паркове и природа
Само на няколко километра от морето, се разкрива район, който трябва
да бъде видян: хълмове, паркове и върховете на Апенините.
Около 90 000 хектара от региона са покрити от паркове и защитени
територии, например като планините Сибилини, предлагащи много
удоволствия за любителите на природата и спорта: туризъм, рафтинг,
каране на кану, каяк и велотуризъм.

Геният на Марке
Опознаването на Марке означава да се впуснеш в пътешествие към
красота и финес, изразени в великолепните шедьоври и произведения
на изкуството. Много от тях са градове на изкуството, между които
Урбино, включено в списъка за културно наследство на ЮНЕСКО.
Композитори, музиканти, поети и художници направиха Марке добре
познат по целия свят.
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Made in Marche
Районът има невероятно разнообразие от местни продукти, изискани
вина и традиционни рецепти - аромати на Адриатическата риба,
здравословни ястия от хълмовете и планините, качествени ресторанти с
главни готвачи, които задоволяват и най-взискателните вкусове. Освен
това регионът предлага много интересни възможности за пазаруване и
възможности за модно пътуване чрез популярните модни магазини за
облекла на най-известните марки в света. Традицията на старите
занаяти все още е жива в многобройните работилници и музеи.

Множество хълмове и древни села
Хълмовете в региона са известни със своите средновековни села,
традиционни вкусове, древни занаяти, прости и гостоприемни хора. От
всички тези селца 22 принадлежат на "Най-красивите села в Италия" и
20 на "Оранжевите флагове" за качеството на вътрешния си туризъм.
Освен това, можете да се насладите на средновековна и ренесансова
атмосфера, с исторически театри и сгради, замъци, свещена
архитектура и всякакъв вид музеи.

Духовност и медитация
Историческото минало на многото долини в региона е богато с
историите на многобройните светии и е наситено с голяма човечност и
духовност. Тук е и родното място на великите папи и домакини в
Лорето, най-посещаваното марианско светилище в Европа.
Манастири, абатствата и древни местата на религията могат много да
разкажат на съвременния човек.

Тези шест клъстера се разработват чрез тематични брошури, приложения за мобилни телефони
и туристически продукти, предлагани от местни туроператори.

Find more at: www.regione.marche.it
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Център за керамика и местен
музей

Защо това е добра практика?
Музеят по керамика в Хьор-Гренцхаузен (регион Вестервалд) е не само място за опазване на
културното наследство, но и за популяризиране на целия регион, за насърчаване на иновациите
в производството на керамика като старо занаятчийство. Градът и регионът са традиционен
занаятчийски център и допринасят за финансовата сигурност на музея. Местните хора се гордеят
с традиционната си керамика в "Kannenbäckerland", която те смятат за част от своята
идентичност.
Занаятчийските работилници на хората, изработващи керамични традиционни изделия, са
разположени около музея. Те широко се подкрепят и популяризират местната общност,
например чрез предоставяне на занаятчийските студиа с ниски наеми, включване на
занаятчиите в образователната работа на музея, възможност за излагане и продажба на
занаятчийските продукти в музейния магазин, както и възможности за обмен на знания с техни
колеги от цял свят, организиране на международни състезания и чрез продажбени кампании
като годишен керамичен пазар.
Музеят е силно обвързан с града, региона, регионалната икономика и регионалната
туристическа агенция. Участва в европейската "Керамична улица" и в изграждането на мрежа от
международно ангажирани изследователски и производствени съоръжения (чрез
конференции, изложби и използването на социални медии). Местната икономика (например
фирмата за рафиниране на стъкла Rastal) помага активно с дарения в натура и повече.
В допълнение към неговите задачи да опазва, съхранява, "основните оферти" на музея включват
и културна програма, предоставяне на инфраструктура за различни събития, детски програми,
обучение на професионалисти и на заинтересовани аматьори, както и на развитие на отличен
музеен магазин.
Музеят на керамиката има многобройни партньорства с други музеи на местно, регионално,
национално и европейско ниво, с туристически агенции и с различни бизнес организации.

Find out more at http://www.keramikmuseum.de
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Изпратете ни Вашата найдобра практика

Ако смятате вашата туристическа дестинация като пример за най-добра практика, молим Ви
да ни изпратите информация. Отговорете кратко на въпроса „Защо това е добра практика?“ и
разкажете за нея. Изпратете ни подходящи изображения, които подкрепят Вашия пример.
Вашият пример ще бъде включен в тренинг курса на нашите европейски партньори и разбира се
– в България.
Примерите си изпращайте на електронна поща: info@ini-novation.com

Ако желаете допълнително обучение и реален тренинг във Вашето населено място по всички
модули на нашата тренинг програма или само на част от тях, моля не се колебайте да се свържете
с нас:
Електронна поща: angela.ivanova@ini-novation.com и kniejski@ini-novation.com
Успех!
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