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Цели на обучението в модула
След като преминете този модул, ще разберете кои са различните части на процеса на
позициониране.
Ще разберете жизненоважната роля на позиционирането в културния туризъм.
Ще получите представа как можете да създадете ваши собствени, незаменими оферти, като
следвате петте основни начина за създаване на културен продукт: сътрудничество, профилиране
на тема, свързване на теми, пазарна ориентация и квалификация.
Ще научите колко важно е да подкрепите изграждането на дестинацията през въображение.
Ще научите за различните стъпки в процеса на позициониране, необходими за разработването
на ефективна Стратегия за позициониране.
Ще разберете разликата между обективното и субективното позициониране.
Ще видите кои стратегии за намиране на пазарна ниша са интересни за по-малки или отдалечени
дестинации.
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Разработване на
продукти и услуги в
областта на културния
туризъм
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Част 1. Разработване на продукти и услуги в областта на културния
туризъм
Какво е позициониране?
Икономическите речници го дефинират по следния начин: "Правилното поставяне на собствения
продукт сред вече наличните на пазара продукти. Ефективното позициониране на продуктите
трябва да гарантира възможно най-голям брой потенциални купувачи чрез тяхното ясно и
видимо присъствие на пазара."
Този модул въвежда в различните части на процеса на позициониране. Той показва
жизненоважната роля на позиционирането в културния туризъм и представя различни подходи
за позициониране на културно атрактивна туристическа дестинация.

Какво е продукт или услуга в културния туризъм?
За хората, занимаващи се култура термини като "продукт" или "услуга" може да звучат доста
далеч от това, което смятат, че правят. Но мислете по обратния начин: това, което предлагате,
всъщност е нещо, което може да бъде "консумирано" от посетителите.
Примери за продукти за културен туризъм (материални продукти):




(ръководство) книги, сувенири, информационни гидове,
бутилка вино с наименование на наследство,
бижута или текстил, създадени по исторически модели.

Примери за услуги за културен туризъм (нематериални продукти):





представление, концерт,
посещение на семинара на художника,
обиколка с екскурзовод до мястото на културно-историческото наследство,
достъп до устни традиции, до познания на местно ниво и традиционни умения.

Има плавен преход между продукти и услуги, но като цяло всички продукти и услуги предлагат
нещо, което може "да бъде взето у дома" или можете да го държите в ръката си, или да го
запомните. Фотографии или видеоклипове, които сте направили по време на концерта, са
превърнали този нематериален продукт в нещо осезаемо!

Характеристики на продуктите и услугите за културен туризъм
Продуктите за културен туризъм са сложни: от концепцията и маркетинга на културни събития
през развитие на културни маршрути до разработване на целево ориентирани и резервирани
пакети. Има голямо разнообразие от възможни продукти за културен туризъм. Няма
ограничения за вашите идеи.
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За един „доставчик“ на културен продукт е трудно да се възприеме на туристическия пазар.
Следователно, консолидацията на финансовия и персонален капацитет е "магическата
формула", а сътрудничеството е решение, за да се обединят културата и туризма в едно.
За да създадете продукт или услуга в областта на културния туризъм, подходът е общ, както за
всички продукти и услуги:
Първо трябва да анализирате ситуацията на пазара, след това да определите вашите целеви
групи, да дефинирате целите и накрая - да развиете стратегиите. Само тогава продуктът е
проектиран!
Изкуството е да създадете свой собствен, отделен продукт, твоята собствена услуга, като
интегрирате специфичните, регионално типични - или просто творчески - допълнителни ползи
на вашата дестинация, които конкурентите ви не предлагат.
Следващите стъпки, определени по-долу като различни маршрути, ще ви дадат някои идеи как
да създадете ваши собствени, непогрешими оферти и Да ви даде предложения за понататъшното развитие на културния туризъм във вашата дестинация.
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Пет маршрута към създаване на продукт за
културен туризъм

Маршрут 1: Повече прозрачност чрез коопериране
По-долу са описани стъпките, които са необходими да направите, ако искате да установите
успешно сътрудничество с други доставчици във вашия регион.

Определете потенциала на вашите оферти
Знаете своя потенциал. Имате добър поглед върху другите оферти за културен туризъм във
вашия регион, културните институции, забележителностите, събитията, "особеностите" на
архитектурата, ландшафта и т.н.

Разработете идеята си в детайли
Имате идея за съвместно събитие. Разработете идеята си в една малка концепция, за да
спечелите партньори и спонсори. Имайте предвид, че в повечето случаи не сумата е решаваща.
Разработете концепцията си съгласно точките по-долу - напълно достатъчни за начало:


Повод (например недостатъчно количество на привлекателни туристически оферти за
региона);



Тема (например кои "специфики" на региона, искате да представите; формулирайте
основно послание);



Формулиране на идеята за проекта (напр. ръководни принципи, философия на проекта);



Цел (например повишаване на осведомеността, увеличаване на броя на посетителите);



Целеви групи (например местни жители, по-възрастни гости, посетители, ориентирани
към културата и т.н.);



Форма на събитието (например фестивал, сезонен пазар, културна седмица и т.н.);



Време и продължителност (например вторичен сезон, събитие в един ден, многодневно
събитие, събитие за няколко седмици);



Възможни партньори (например други културни организации, посредници за културни
събития, гастрономически партньори).

Защита
Уверете се, че идеята ви не е реализирана вече от близки дестинации. Погледнете какво правят
вашите конкуренти (конкурентни дестинации). Другите региони може да имат много различни
първоначални изисквания - и въпреки това, понякога могат да се намерят нови идеи, които са
полезни за собственото събитие.
Може да регистрирате име, да създадете бранд.
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Партньори
Създайте списък на възможните партньори за сътрудничество за събитието. Фокусирайте
разговора върху точките от вашата концепция и посочете ползите на евентуалните ви бъдещи
партньори, които те биха имали, ако приемат вашето предложение. Опитайте се да ги убедите в
идеята си. Има няколко партньорства, които са от решаващо значение за успеха на вашето
събитие:





Вашите директни партньори за бъдещото събитие, например други културни
институции, директни доставчици на туристически услуги, които тематично пасват на
вашето събитие.
Партньори за създаване на перфектна верига за доставка: ресторанти, транспортни
компании, асоциации, местни хора.
Стратегически партньори от политиката, заинтересованите страни и компаниите от
региона. Убедете ги с вашата концепция и им представете над регионалната полза. Това
ви дава не само планиране на сигурността, но и насърчава допълнителна
административна поддръжка.

Концепция за събитието
Включете преките си партньори в планирането:







Мозъчна атака по съдържанието, концептуално напасване на всички партньори по
общата концепция; определяне на целите на съвместния проект – всичко това
осъществявате с евентуална работна среща;
Планиране на разходите и финансирането в общи линии;
Планиране на програмата в чернова (теми, съдържание, дати);
Определяне на отговорностите, организационната рамка (график, инженеринг,
управление);
Оценете бюджета (проектно изчисление, оценка на разходите).

Конкретизирайте процедурите
Ако е необходимо, ползвайте помощта на професионална агенция, която поема цялостната
отговорност за детайлното планиране, за самия процес и маркетинга. По този начин също така
си гарантирате, че се съобразявате съответните закони, регламенти и др. Агенцията може да
поеме за Вас:







Подробен график на бюджета и времето (фиксирани и променливи бюджети, разходи,
източници на доходи),
Конкретизиране на времето (какво трябва да се направи до кога, от колко до колко часа
и т.н.);
Организация на брифинг за всички участващите партньори;
Рекламно и медийно планиране;
Преса и връзки с обществеността;
Търсене на спонсори и др.

След изпълнението на всички тези стъпки, вечер сте добре подготвени да стартирате
подготовката на самото събитие.
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Маршрут 2: Тематично профилиране: Скрити съкровища
Като доставчик на културен туризъм във вашия регион със сигурност сте мислили повече от
веднъж за това как бихте могли да предлагате определени оферти по по-добър начин. Една от
възможностите е да се позиционират индивидуалните оферти в контекста на свързани продукти
и пазар. Този съвместен "покрив" може да укрепи индивидуалните оферти в дългосрочен план.
Друга възможност е да се повиши осведомеността за някои оферти чрез умни продажби идеи.

Намерете подходящата тема
На първо място, имате нужда от изчерпателен преглед на това, което секторът култура предлага
във вашия регион и как тези предложения се използват в туризма: Кои оферти могат да бъдат
намерени в букинг пакети? Кои вече са включени в събития? Кои са част от други маркетингови
кооперации?

Идеи за разработване на продукти
В днешно време не е трудно да получите идеи за вашите собствени проекти: интернет прави
това възможно.
Изследване на тема "Литература и маркетинг" може да донесе многобройни вдъхновения за
прилагане. Например в контекста на тематично свързани събития, беше проведено първото
проучване на събитията в региона с предмета на литературата и анализът на конкуренцията. Ето
само няколко примера от резултатите:












Литературни фестивали
Четене
Седмици на книгите
Среща на авторите
Литературни изложби
Седмици на филми, създадени по литературни произведения
Радио
Уъркшоп за писатели
Дегустация на вина с четене
Поетични рецитали
Литературни състезания и др.

Маршрут 3: Свързване на тематично-различни теми. Пример - колоездене и
култура
Колоезденето е една от най-популярните ваканционни дейности, напр. в Шлезвиг-Холщайн
(Германия). Многобройните маршрути насърчават колоезденето за гостите и местните жители.
Наименованията на над регионалните велосипедни пътеки, като например "Viking-Friesen-Way,
Monks Way" и т.н. демонстрират връзка с културната история на страната, която е едно
атрактивно предложение, особено за целевите групи Best Ager и претенциозни ценители.
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Свързване на колоезденето с културен опит
Искате да популяризирате културната си оферта по-добре, като я свържете с колоезденето
например и спечелите нови клиенти?
Чрез тематичното свързване вие вече създавате връзка между основния продукт (колоездене) и
допълнителните ползи (познавателен културен маршрут). Това е една от основните
предпоставки за успешното развитие на продукта. Има няколко възможности за разработване
на вашия продукт. Например:




Предлагате колоездачни обиколки с културни забележителности в региона, водени от
екскурзовод;
Включвате културната си оферта в пакетна оферта за велосипедисти;
Публикувате пътеводител за велосипедисти, интересуващи се от култура, с описания на
обектите и маршрутите.

Маршрут 4: Музей, ориентиран към пазара
Искате ли да увеличите капацитета си и да привлечете туристи във вашия регион, които да
посещават вашия музей? Това не е толкова трудно.

Изясняване на рамковите условия
Вие познавате вашата културно-туристическа среда и също така знаете какво предлагат другите.
Също така знаете своята собствена рамка за бизнес и маркетинг (спецификации, оборудване за
персонала, финансови ресурси).

Определете целевите групи
Знаете кои целеви групи пътуват до вашата дестинация. Определяте целевата аудитория, към
която желаете да се обърнете в бъдеще. Вие познавате техните изисквания и сте готови да
развиете своята оферта като се съобразите с тях.

Определете конкуренцията
Информирани сте за други оферти към вашата целева група, които се предлагат на над
регионално ниво. По време на вашият анализ на подобни оферти, които се предлагат от други
регионални музеи, вие осъзнавате силните си страни и възможностите пред вас, а също така –
откривате може би и вашите слабости.

Разработване на офертата
Разработването на оферти за вашия бизнес в музея започва доста преди входната врата на
вашето културно учреждение да се отвори. Туристическият продукт е подразделен на няколко
области, през които вашите посетители символично преминават:




Вниманието към вашата оферта трябва да бъде събудено: Ако знаете към кои точно
целеви групи искате да се обърнете, помислете точно къде и как най-добре можете да
ги достигнете. На разположение са различни медии са за разпространение на вашата
реклама.
Трябва да се гарантира добър достъп до музея: Уверете се, че вашите гости са добре
информирани. Никой посетител не би искал да ви търси дълго време. Има ли достатъчно
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и добро обозначаване как да се стигне до вашия музей? Включен ли в туристическата
карта? Има ли добро обозначаване пред сградата на музея?
Трябва да покажете на входа на вашите посетители, че ги "познавате": Те обичат да
бъдат посрещнати! Помислете как искате да ги приветствате. Ако основната ви целева
група е например семейства и деца, вече можете да направите това ясно на входа чрез
приятелски подход към децата и подходящо ценообразуването за семейства. Ако
желаете да провлечете най-вече хората от т.нар. Best Ager група, обърнете повече
внимание на безпрепятствената достъпност към и във вашия музей.
Помислете за изискванията на вашите посетители относно работното време на музея:
Туристическите обекти често имат различно работно време в сравнение с тези обекти,
предназначени повече за местните посетители. Ако веднъж туристите стоят пред
затворените ви врати, те няма да се върнат отново. Опитайте се да запазите музея
отворен ежедневно за посещения, не само през уикенда например. Предложете
вътрешни турове с компетентни и интересни екскурзоводи за различни групи туристи,
като неразделна част от вашия бизнес.
Осигурете специфично оборудване на целевата група: Вашите гости знаят много добре
дали сте запознати с вашите целеви групи. Детски кът за рисуване и игри, интерактивна
зона с подходящи височина за деца и възрастни, защитени парапети или санитарни
помещения с улеснен достъп, места за почивка за по-възрастни посетители и други – това
са само някои възможности да направите престоя на посетителите си по-приятен.
Бъдете различни от конкурентите си с допълнителни оферти: Възползвайте се от
възможността да се откроите от вашите конкуренти. Само няколко културни институции
имат например гастрономическо предложение.
Проверете удовлетвореността на посетителите си: Нека вашите гости разберат, че
тяхната удовлетвореност е основата за успеха на развитието на вашия продукт.
Провеждайте редовни проучвания – те ще ви осигурят и ще ви покажат нови
възможности за развитие за целия музеен бизнес.
Регионалните връзки обогатява вашето собствено предлагане: Взаимодействайте с
други културни институции във вашия регион, присъединете се към мрежите за общ
календар на събитията и да засилете маркетинга си чрез сътрудничество. Вашият
посетител не се интересува кой се конкурира с кого – впечатление му прави
предлагането на цялата дестинация.
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Маршрут 5: Силно представяне чрез квалификация
Убедени ли сте, че качеството на вашите екскурзии е добро?
Това е по-важно, отколкото бихте могли да мислите, тъй като вашите екскурзоводи (водачи) имат
решаващо влияние върху вашите туристи. Те често са единственият директен контакт, който
туристите имат с местните жители.
Поради това е още по-важно да се погрижите да предоставите специални ръководства на вашите
екскурзоводи (водачи), които трябва да са обучени и квалифицирани максимално добре.

Удовлетворението на клиентите като единствената референтна стойност
Колкото по-доволни са вашите гости, толкова по-позитивно това се отразява на имиджа на вашия
туристически продукт и на цялата дестинация. Всеки турист, в зависимост от собствените си
нужди, поставя индивидуални изисквания към предлагания продукт за културен туризъм. Ето
защо е много важно е да попитате подробно вашите гости за всички желания и очаквания, които
имат, още когато те резервират обиколката с екскурзовод.
Колкото по-професионални сте като доставчик на персонални услуги и се концентрирате върху
квалификацията на вашите служители, толкова повече продуктът ви ще се различава от
конкурентите ви.
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Упражнение 7
Осезаеми или неосезаеми? Определи твоите продукти
As you have read, there is smooth transition between products and services. Make a list if
what you offer to your guests, visitors or customers and decide which types of products you
have. Let your employees fill in the same list and discuss possible differences.
Продукт/услуга
Пр.: Музика DVD
Пр.: Музейни билети

Осезаем
х

Неосезаем

Бележки

х

….
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Упражнение 8
Създаване на нов продукт

You own a hotel in a town which is famous for its big monastery. While the day tourist
business booms, the number of guests staying overnight becomes smallewr each year.
The best practice example at the end of this module presents the Capital of Crime Stories. This
inspires you to launch a similart activity which is based on Brother Cadfael, a fictional
character in a series of historical murder mysteries written between 1977 and 1994.
Write down which activities you will have to do. Refer to the “Five Ways to Cultural Tourism
Products”.
Develop different scenarios.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

This exercise becomes even more interesting if more people are doing it, because at the end
you can compare your solutions and discuss the individual approaches.
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Част 2
Стратегия за
позициониране
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Част 2. Стратегия за позициониране
Следващите обяснения може да изглеждат малко натоварени с теория, но ще ви е необходим
разбираем фон, за да създадете успешно позициониране на вашите продукти и услуги за
културни туризъм.
Позиционирането е процесът на създаване и поддържане на открояващо се място на пазара за
дадена организацията и нейните продукти и услуги. Ефективната стратегия за позициониране
осигурява конкурентно предимство и на дестинацията, като се опитва да предаде нейната
привлекателност на целевия пазар.
Целта на позиционирането е да се създаде открояващо се място в съзнанието на потенциалните
посетители и създава:




определени образи за дестинация в съзнанието на потенциалните туристи;
имидж, който отличава дестинацията от конкурентните такива;
мнение за дестинацията, която може да задоволи очакванията на туристите.

Но позиционирането е нещо повече от създаването на изображения. Тази важна форма на
пазарна комуникация помага да се разграничат дестинациите за културен туризъм от подобни
дестинации, така че посетителите да могат да избират най-атрактивната за тях. По този начин
истинското позициониране разграничава дестинацията от конкурентните въз основа на
предимства, които имат смисъл за целевата група туристи. Тези предимства създават
конкурентно предимство.
Това е сложен процес, който от една страна изисква внимателен анализ на самата дестинация и
нейните елементи, а от друга – анализ на очакванията на целевите групи туристи. Този процес е
особено важен в областта на културния туризъм.

Позициониране с ключови атрибути на продукта
Позиционирането на продукти и услуги не означава създаване на рекламни изображения, а
включва разработване и съобщаване на ключови атрибути на продукта. Позиционирането се
свързва три неща:
1. Решението за сегментиране
2. Имидж
3. Избор на характеристиките на дестинацията
Ключът към успешното позициониране покриването на предимствата на дадена дестинация с
предимствата, които целевият пазар търси относно тази дестинация.
За да бъде приложен процеса на позициониране към маркетинга на дестинацията за културен
туризъм, трябва първо да бъде направено проучване на пазара, за да се установи кои продуктови
атрибути определят избора на дестинацията. Въз основа на оценката за реалните силни и слаби
страни на дестинацията и нейните конкуренти, може да се вземе решение за пазарните
сегменти, към които да бъдат насочени усилията и кои продукти и услуги да им бъдат
предложени.
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Ефективно позициониране
Ефективното позициониране трябва да обещае ползата, да създаде очакванията и да предложи
решение на очакванията, които туристът ще получи. Тези решения трябва да бъдат различни и
по - добри от конкурентните решения, особено ако конкурентите вече предлагат подобни.
Правилно насоченото, фокусирано позициониране засяга всичко, което дестинацията предлага
и всички нейни специални оферти. И това не трябва да е само реклама и реалност.
Трябва да има логичност между различните оферти и предложения, и това се постига чрез
изявлението за позициониране.

1. Позицията трябва да бъде правдоподобна в съзнанието на посетителя.
2. Дестинацията трябва да изпълни обещанията към туристите на логична основа.

Изявление за позициониране
Един важен аспект на маркетинга на културния туризъм е създаването на Изявление за
позициониране на вашия продукт или услуга. Вашият маркетингов план (вж. Модул 3) ще
бъде базиран на вашето изявление за позициониране.
Какво представлява Изявлението за позициониране?










Кратък параграф, който обхваща информация за вашата организация / институция,
за вашия бизнес/дейност или за вашата дестинация, и определя насоката и типа
на маркетинговите инструменти, които ще ползвате;
Изявлението е кратко, но честно и емоционално;
Съставено е от ключови думи, избрани да съответствате на дестинацията и
нейните целеви пазари;
„Разкопайте“ надълбоко, за да стигнете до истината зад вашата институция или
бизнес –изправете се пред реалността, преди вашите туристи да го направят;
Говорете с вашите туристи си и местните хора;
Винаги се позовавайте и мислете за вашето изявлението за позициониране, когато
сте изправени пред избор за рекламни канали, бизнес промени или когато
правите планове за бъдещето;
Не се страхувайте от ре-позициониране, ако ситуацията се промени.
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Предизвикателства при позиционирането на дестинация, привлекателна за културен
туризъм
При позиционирането на дестинация, привлекателна за културен туризъм, сте изправени пред
две големи предизвикателства, които определяме с понятията неосезаемост и неделимост.
Неосезаемост
Специално създадена стратегия за позициониране може да помогне за изграждане на
фокусиран ментален образ на дестинацията в умовете на потенциалните туристи. Неосезаемите
елементи на дестинацията могат да играят много важна роля. Например: Как можете да
комуникирате специалната атмосфера на туристическия обект, който е културно наследство,
извън използването на визуалната идентификация в снимки? И да постигнете едно и също
чувство за мястото у различните туристи? Много е трудно. Следователно не само очакванията на
туристите могат да варират радикално, те могат да бъдат "натоварени" с емоционалност от
различен вид заради детски спомен, или истории на приятели, или предишни посещения и т.н.
Неделимост
Второто предизвикателство е свързано с неделимостта на „производството“ и процеса на
потреблението на туристически услуги. Докато доставчикът на промишлени стоки може да
тества и окачестви продукта в период предхождащ разпространението и потреблението, то
„доставчикът“ на културен туризъм няма тази възможност, тъй като "производството" и
потреблението на продукта се осъществяват едновременно.
Това предизвикателство е по-сериозно за посредниците, които предлагат дестинации, отколкото
за търговците на типични продукти и услуги. И това е така, защото липсва контрол, който да се
упражнява върху многото доставчици и посредници на продуктите и услуги за културен туризъм.
Множество и разнообразие на доставчиците на продукти и услуги за културен туризъм в
селските дестинации правят качествения контрол трудна задача. Много от тези доставчици и
посредници са малки организации, често еднолични предприятия, понякога семейно
управлявани и с малко обучен персонал. Следователно, обучението, информацията и търсенето
на съвети са изключително необходими за тях.
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Проверка
Създайте вашето Изявление за позициониране.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
….
Сега го проверете с въпросите по долу:
Вашето Изявление за позициониране:
1. Запомнящо ли е, мотивиращо ли е, фокусирано ли е?
2. Предоставя ли ясна, отличителна и смислена картина на вашата организация или на
вашия бизнес, или на вашата дестинацията, така че да го отличи от конкурентите?
3. Може ли да бъде пресъздадено чрез бранд?
4. Дали е достоверно и правдоподобно?
5. Позволява ли растеж и развитие на вашата организация/бизнес/дестинация?
6. Дали може да служи като филтър за вземане на решения?
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Упражнение 9
Изявление за позициониране (мисия)
Кое изявление, от предложените две по-долу, предпочитате? Обсъдете с ваши колеги или
приятели и опишете типа клиенти на двата хотела.
Мисия 1:

Нашата страст е да надхвърляме очакванията на нашите гости чрез персонализирани услуги,
акцентирани върху културните ценности както на Изтока, така и на Запада. Стремим се да
отговорим на най-високите стандарти на локация, настаняване, обслужване, хранене, спа и
уелнес, както и на спортни и развлекателни дейности. Същевременно се стремим да
включваме чара, историята и обичаите на местната дестинация.
Хотел 1: (Https://www.theuniquecollection.com/mission.html)

Мисия 2:

S Сензационно преживяване – е факторът WOW във всичко, което правим!
P (Passion) Страст - е вълнуващ ентусиазъм.
I Интегритет – е изпълнение на това, което обещаваме.
C (Commitment) Ангажираност – е никога не се отказваме.
I Иновации – е новости във всичко, което правим.
E (Empowerment) Упълномощаване – е доверие в нашите партньори да използват здравия
разум и доброто решение в полза на нашите гости и на всеки друг.
R (Respect) Уважение – е високо ценене на нашите гости и на нашите партньори.

Хотел 2: ((https://jasveersinghbal.wordpress.com/2012/03/23/the‐brookstreet‐hotel‐
positioning‐andmission‐statement/))

19

Тренинг курс - Културен туризъм
МОДУЛ 2 – Развитие и позициониране на туристическите продукти

Част 3
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нематериални
(неосезаеми) продукти
и услуги в културния
туризъм
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Част 3. Позициониране на нематериални (неосезаеми) продукти и
услуги в културния туризъм
Едно от най-големите предизвикателства пред участниците в културния туризъм е, че офертите
им се отнасят най-вече за нематериални продукти или услуги.
Осезаеми/материални са музеят, изкуството и занаятите, хотелската стая, храната, природата
наоколо. Материалите са съществени и необходими, но веднага щом достигнат определено
ниво на приемане, те стават вторични. Има хиляди интересни музеи, привлекателни пазари,
добри хотели и вкусни ястия в цяла Европа и стотици изключителни обекти на културното
наследство, разположени в красива природа.
Следователно, различието и отликите идват чрез нематериалното, което създава специалното
качество и сила на културния туризъм. Но дори и ако културният туризъм разчита на
нематериални активи, те трябва да бъдат предложени на пазара с конкретни доказателства.
Поради това позиционирането на туристическите дестинации трябва да се съсредоточи върху
изваждане на показ и диференциране на абстрактните реалности чрез манипулиране на
осезателните улики.

Най-важното нещо, което трябва да знаете за нематериалните продукти е това, че
посетителите обикновено не знаят какво получават, докато не го получат и не
започнат да го консумират.

За съжаление, осъзнаването на тази особеност не облекчава предизвикателството пред вас. Все
още е трудно да се намерят значими материални доказателства, които поддържат
нематериални конструкции. Това, което трябва да се направи, е да се създаде "образ" в ума на
туристите. Вие трябва да знаете какво туристите мислят за вашата дестинация/продукт/услуга.
Но това не е просто знание за начина, по който те приемат дестинацията, а да разберете какъв е
имиджа на вашата в техните очи и с какъв образ те свързват дестинацията във връзка с
конкурентните такива.

Изграждане на дестинация чрез въображението – превръщане на
нематериалното в материално
Ние всички идентифицираме определено място с предварително създадени образи, независимо
дали идват от гастрономия, история или музика. Идеята е да се създаде туристическа
дестинация, която да работи върху въображението чрез отличителни белези.
Културният туризъм съдържа елементи на осезаемост и нематериалност. Целта е да се
популяризират нематериални активи, като например културно наследство (устни традиции,
местни знания и традиционни умения). Офертата за тези нематериални активи е хубаво да
предлагат учене на нови компетенции, контакти с други хора или пък също така - стимулиране
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на тялото и съзнанието. Дестинациите, свързани с откриване на културно наследство, винаги са
били от интерес за туризма. В тази връзка нараства важността да бъдат включвани допълнителни
услуги, свързани със забавление, обучение или специални оферти.
Успешното задоволяване на очакванията на туристите се постига, когато в края на своя престой,
те имат усещане, че са постигнали нещо със своето посещение – придобили са нови знания,
удоволствие и хубави спомени.

Упражнение 10
Материални и нематериални силни страни
1. Кои са осезаемите/материални предимства и силни страни на моя регион?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Кои са неосезаемите/нематериални предимства и силни страни в моя регион?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Материалните силни страни на моя регион (дестинация) отразени ли са в моя туристически
продукт/услуга?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Нематериалните силни страни на моя регион (дестинация) отразени ли са в моя
туристически продукт/услуга?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ако сте отговорили на всички тези въпроси, вече сте идентифицирали както материалните,
така и нематериалните аспекти на вашата дестинация и ще знаете дали те са отразени
(показани) във вашите туристически продукти/услуги.
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Част 4. Основни елементи на атрактивните дестинации за
културен туризъм
Процесът на позициониране се състои от различните стъпки, необходими за разработване на
ефективно Стратегия за позициониране. Този процес трябва да бъде непрекъснат. Защо? Важно
е да следите промените около вас, включително променящите се очаквания на посетителите и
тактиката на конкурентите.
По-долу ще намерите най-важните стъпки за изграждане на стратегия за позициониране.

Пазарно позициониране
Позиционирането на пазара е първата стъпка и се определя като процес на идентифициране и
избор на пазари или сегменти, които представляват бизнес потенциал. Тези пазари ще наричаме
по-долу „целеви пазар“.
Позиционирането трябва да се основава на задълбочено познаване на две неща: първо,
нуждите, очакванията и възприятията на целевия пазар – като цяло, това са хора, интересуващи
се от култура и второ, познаване на ползите, които предлага дестинацията ви.
Трябва да знаете какво е важно за целевия ви пазар, как целевият пазар възприема вашата
дестинация и конкурентите ви, и какво трябва да използвате, за да се отличите от тях.

Бъдете наясно: Имиджа на вашата дестинация, ползите и различията, които предлагате,
са единствено определени от туристите и техните възприятия, а не на възприятията на
служители в туризма или на туристическия маркетинг!

Следователно е необходимо редовно да провеждате изследвания, с които да следите вашето
позициониране.
Изследванията за позициониране на пазара изискват оценка на имиджа, който има вашата
дестинация пред туристите. Идентифицират се също така ползите, които туристите виждат,
посещавайки вашата дестинация. Красотата на дестинацията - архитектурата, дворците или
парковете, или историческите артефакти в музеите са все примери за туристическите активи,
които имате и които могат да доведат до ползи, или могат да бъдат материалното представяне
на нематериални ползи, но сами по себе си не са ползи! Самата полза е това, което активите
правят за посетителя, например: усещане за величие, аура на престиж или придобиване на
знание, или музикална наслада. Достоверността на тези ползи могат да намалее бързо, ако
очакванията не бъдат изпълнени. Архитектурата скоро ще бъде забравена, ако обиколката с
автобуса се провали по някакъв начин при завръщането. Посещението на концерт на открито
може да излезе като ужасно преживяване за туристите, ако тур операторите не осигурят одеяла
за студената вечер например. Усещането за величие се изгубва, ако посетителите смятат, че
личната им сигурност е застрашена.
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Следователно изпълнение на очакванията или неспособността да се изпълнят е това, което
създава възприятието за туристите. А възприятието на туристите остава във времето и формира
имиджа на дестинацията. Какви са очакванията за ползи и предимства на дестинацията, които
туристите имат, може да разберете, само ако ги питате. Само след като сте получили тази
информация, позиционирането на дестинацията ви може да се осъществи на база на нейните
реални силни страни – на база на нуждите на посетителите и ползите, които те очакват и търсят.
Това знание ще ви предостави и основа за разработването на надеждна стратегия за
диференциация.

Психологическо позициониране
Психологическото позициониране използва комуникациите за предаване на идентичността и
имиджа на дестинацията на целевия пазар. То конвертира нуждите на посетителите в
изображения и текст, като позиционира дестинация в съзнанието на посетителите.
Психологическото позициониране е стратегия, използвана за създаване на уникален имидж на
продукта с цел повишаване на интереса и привличане на посетители. Тъй като то съществува
само в съзнанието на туристите, психологическото позициониране може да се случи
автоматично без усилие от страна на маркетинг специалистите и да може да доведе до
създаване на какъвто и да е имидж.
Две много различни дестинации могат да се възприемат като много еднакви; могат да
съществуват две много подобни дестинации, а да са възприемани като тотално различни. Това,
което маркетинг специалистът се надява да направи, е да контролира позиционирането, а не
просто да го остави просто да се случи.
Има два вида психологическо позициониране: обективно позициониране и субективно
позициониране.

Обективно позициониране
Обективното позициониране се отнася почти изцяло до обективните качества на физическия
туристически продукт. Това означава създаване на имидж на дестинацията, който отразява
нейните физически и функционални характеристики. Обикновено се занимава с това, което
съществува. Например, Тироли е планинско място и Акрополът е в Атина. Въпреки това,
обективното позициониране не винаги е необходимо да бъде конкретно. Може да е поабстрактно от предходните два примера. Например, Акрополът е в Атина и е също „родното
място на демокрацията“.
Обективното позициониране може да бъде много важно и често се използва в туристическата
индустрия. Ако дестинацията има уникални характеристики, те може да се използват за
обективно позициониране. По този начин може да се изгради имидж, който да отличава
дестинацията от конкуренцията.

Субективно позициониране
Субективното позициониране се отнася до субективните елементи на дестинацията. То е образ
и не се отнася до физически аспекти на дестинацията. Използват се други аспекти, които са
свързани с възприятията на туристите. Тези други аспекти не е задължително да принадлежат
конкретно към дестинацията. Те са част от мисловното възприятие на туристите. Много филми
от петдесетте години на ХХ век са добър пример за субективно позициониране: Те комуникират
и представят идеален свят в идеална природа и създават субективен образ в умовете на хората,
които са мотивирани да посетят местата. Има няколко европейски региони и места, които са
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придобили иконографски характер от именно филмите: добър пример е Волфгангзее в Австрия
(Sound of Music).
Тези възприятия и получените от тях образи в умовете на туристите може да не отразяват
непременно истинското състояние на физическите характеристики на дестинацията. Те
съществуват в съзнанието на туристите. Това, на което маркетинг специалиста се надява е, че
хората от целевия пазар ще приемат благоприятния образ, който им се предлага, независимо от
това дали е верен или не. Това е тест за ефективно субективно позициониране.

Подходи за позициониране
Това е последната стъпка в процеса на позициониране, като съществуват няколко различни
подхода за позициониране на която и да е туристическа дестинация. Докато психологическото
позициониране създава образа, то избрания подход завършва картината, използвайки визуални
ефекти и думи, за да укрепи най-добре силните страни на дестинацията (предлагане и ползи).
Маркетинговите специалисти в областта на туризма могат да решат да изберат един от
предложените по-долу подходи, в зависимост от информацията, събрана по време на пазарното
проучване и психологическото позициониране.
Позициониране чрез елемент, функция или полза за клиента
При този подход акцентът е поставен върху ползите от характерните елементи на дестинацията.
Например, австрийският регион Картен промотира приятелското и топло отношение на своите
жители към туристите с мотото "Да бъде гост сред приятели".
Позициониране чрез цена
Международните дестинации обикновено не се позиционират на базата на цената, защото
ниските цени често могат да бъдат възприети като знак за по-ниско качество. Въпреки това,
пример от Словения показва как предлаганата на посетителите стойност може ефективно да се
позиционира с твърдението, че "Словения дава по-естествена стойност". С това
многозначително мото, Словения позиционира туристическия си продукт не само с чувството за
повече ползи (за по-малко пари), но и намеква за природните забележителности в страната.
Позициониране по отношение на употреба или приложение
Тук дестинацията се позиционира на базата на причината за посещението й. Бермудите
позиционират себе си на американския бизнес пазар с твърдението "Понякога трябва да
напуснете страната, за да си свършите работата" – това е обещание за продуктивни срещи в
спокойна атмосфера. Канкун, Мексико, се позиционира като "Мястото за срещи на
поклонниците на слънцето".
Позициониране според типа на посетителите
В този случай позиционирането включва типа на целевите туристи, които трябва да посетят
дестинацията. Хонг Конг се обръща към хората, интересуващи се от инсентив туристически
пътувания, с израза "Когато са стигнали до най-високата точка, изпратете ги до върха",
позовавайки се на Виктория Пик, голям туристически обект в Хонг Конг. Fisher Island, луксозен
жилищен комплекс във Флорида, се позиционира като място "където хората, които движат
нещата, могат да спрат (т.е. могат да си починат)" ("where people who run things can stop running").
Позициониране по отношение на продуктовия клас
Тази техника често се използва за свързване на дадена дестинация с преживявания, които са
извънредни и/или единствени по рода си. Например: Княжество Монако е разположено като
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"Приказка, която не свършва в полунощ "; или провеждането на конгрес или друго подобно
събитие в Тайланд се случва "гладко като коприна, където небето е лимита"; или „ако търсите
идеалното място за среща, ето едно, което е близо до небето " за Израел.
Позиционирането е ценно оръжие за маркетинга в туризма. За успешно позициониране е
необходимо разпознаване на пазара, конкуренцията и възприятията на туристите. Анализът за
позициониране, извършен на база на вашия целеви пазар, осигурява инструментите за
идентифициране на различни възможности за създаване на желания образ, който отличава
вашата дестинация от конкурентите, а също така и за обслужване на целевия пазар по-добре от
всеки друг.

Обективното позициониране е по-малко успешно, когато се основава на
характеристика на дестинацията, която не е единствена по рода си. Ето защо
много реклами на дестинации със снимки на плажове не успяват да създадат
различен образ или да диференцират успешно туристическия продукт.
Други неуспешни подходи могат да включват снимка на двама души гледайки
планина, която прилича на всяка друга планина или лежащи на плажа, който
прилича на всеки друг плаж.
Едно от основните правила за ефективно позициониране е уникалността.
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Проверка
Позиционирането е оръжие в пазарната ниша. Анализът за позициониране отговаря на
следните въпроси:

Каква е позицията на вашата дестинация в настоящия момент, свързана с културния туризъм?
(В съзнанието на целевия пазар.)
Каква е позицията, която вашата дестинация трябва да притежава в бъдеще? (Потърсете
позиции или ниши в пазара.)
Какви образи трябва да създадете, за да постигнете успешно позициониране? (Базирайте се
на това, което вече е в ума на туристите.)
Какъв подход бихте приложили, за да позиционирате вашата дестинация? (Изберете найдобрия подход, който ще работи за вашия целеви пазар.)
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Упражнение 11
Позициониране на вашите продукти и услуги
1. Какво е позиционирането на вашия регион в културния туризъм?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. От какво позициониране вашият регион се нуждае, за да влияе положително на вашия
продукт / услуга?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Какво е позиционирането на вашата организация/бизнес в културния туризъм?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Какво е позиционирането на вашия продукт или услуга в културния туризъм?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ако сте отговорили на всички тези въпроси, вече имате основен поглед върху цялостнто
позициониране на вашия продукт или услуга. Ако имате много различни продукти или/и
услуги, може да се наложи да отговорите няколко пъти на тези въпроси и да създадете
отделен профил за всеки продукт или услуга.
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Част 5. Дестинациите за културен туризъм, като ниши в пазара
Ако се опитаме да идентифицираме основните ресурси на културно-туристическата дестинация
в селски район, много вероятно е, че ще излязат като идеални за позиционирането им в пазарна
ниша. За пазарните ниши трябва да имате няколко допълнителни съображения:

Разграничаване
Вашата дестинация предлага нещо различно или по-добро. В Модул 3 ще бъдат посочени в
детайли основните стратегии за диференциация, тъй като това са най-важните стратегии за
културния туризъм.
По принцип успешното диференциране води до създаване на лоялност у посетителите. Това
означава, че посетителят вече не е толкова чувствителен към цената, тъй като няма сравними
алтернативи. Добре диференцирани дестинации предлагат по-голяма стойност за туристите и
генерират повече приходи.

Стратегии към пазарните ниша
Особено за по-малки или по-отдалечени дестинации, разполагането им в пазарна ниша е
доказан вариант за успех: те заемат ниша, върху която могат да се съсредоточат напълно и по
този начин да задълбочат своите компетенции. Има три основни начина за избор на ниша:




Фокусирайте се върху конкретни групи посетители - например любители на замъци;
Съсредоточете се върху сегменти от дестинацията - например кулинарни продукти от
манастири;
Фокусирайте се върху географския произход - например австрийското село Халщат има
голям брой посетители от Китай, тъй като китайците са създали копие 1: 1 на селището
по начина, по който е изглеждало в древността, когато основен поминък са били солните
мини.

Успехът на една стратегия е свързан с предположението, че създаването на тесен фокус
позволява да се отговори на очакванията и потребностите на туристите по-добре отколкото
успяват конкурентите с по-широка продуктова палитра. По-лесно е да отговори на очакванията
на туристите в нишов пазар.
Съответно офертите, свързани с култура, имат по - голям потенциал на такъв пазар, тъй като е
по-лесно да се оценят изискванията на гостите.
Важно е да се отбележи, че най-големия риск е фактът, че предимството на създаденото
диференциране по отношение на други дестинации може да намалее в бъдеще.
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Практическите ползи от позиционирането
След като преминете през този модул, със сигурност ще разберете защо размисли за
позициониране са необходими за вашия маркетинг.







Резултатът от позиционирането на продукта е матрица, в която вашият продукт и този
на вашите конкуренти са представени във връзка с покупателните характеристики на
посетителите.
Като действате въз основа на това, можете да развиете измерители за целеви
маркетинг, които водят до конкретни целенасочени промени.
Може да откриете пропуски на пазара, които нови продукти и услуги могат да
запълнят.
Освен това процесът на позициониране осигурява точно и систематично проникване
в света на потребителите. Това често е стабилна основа за разработването на нови
бизнес идеи.

Проверка
Какво трябва да мате предвид при осъществяването на вашето позициониране?
Бъдете систематични!
Анализирайте вашите пазари!
Използвайте свободата си да се позиционирате!
Определете позицията си изрично (категорично)!
Приложете позиционирането си последователно!
Получете поглед отвън за вашето позициониране!
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Упражнение 12
План за позициониране на вашата организация
Следвайки инструкциите този модул до тук, напишете план за позициониране на вашата
организация и го дискутирайте с вашите колеги.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Столицата на криминалните
истории – Хилесхайм

Защо е добра практика?
Идеален пример за позициониране в ниша на пазара за културен туризъм е малкия германски
град Хилесхайм в района на провинция Райнланд-Пфалц. Градчето се обявява за "Столица на
криминалните истории в Германия". Следвайки големия успех на криминалните истории,
написани от местен писател, през последните 15 години градчето е разработило туристически
услуги и продукти за любителите на криминални истории. Те могат да се радват на ваканция,
изпълнена със загадъчни истории или опознавайки обстановката, където се извършват
престъпните истории от книгите.
Продуктите са: хотел от криминалните разкази, крими-туристически пътеки, музей на
престъпността, библиотека за криминални истории, крими-автобус, мърчандайзинг продукти.
Партньорите са местата за настаняване, писатели на криминални истории, местни и регионални
туристически агенции, местни водачи и местни граждани, работещи доброволно за
управлението на дестинацията.
Всяка година се организират два фестивала за криминални истории, както и многобройни
лекции, свързани с темата.

Повече информация (само на немски език): http://www.krimiland-eifel.de
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Пощенски картички от
Клостерланд

Защо това е добра практика?
Германско-полската инициатива Klosterland (www.klosterland.de) създаде уникален продукт за
своите членове: пощенски картички, проектирани с орнаменти от различни манастири. Защо го
направиха, как го направиха и какъв опит са събрали в целия процес на проектиране, отговорите
на тези въпроси оформят една изключително добра практика:
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Старосел – привлича
любители на древни култури
и ценители на вина
Защо това е добра практика?
Старосел е село в Южна България, Пловдив, област Хисаря. То придоби световна слава, когато е
са разкрити древни тракийски гробници и храмове. Културният туризъм тук се развива на база
на две основни целеви групи - ценителите на вино и любители на древна история и култура.
Брандът, който се наложи, е "Старосел" и се отнася до "тракийската култура, виното и природа".
Основен двигател за развитие на културния туризъм в региона е хотел "Старосел". Той активно
и пряко популяризира бранда чрез комуникационни кампании на хотелските услуги и винопроизводството си (вино „Старосел“), както и чрез организиране на различни тематичносвързани събития.
Посланието „тракийска култура и вино“ умело се предава не само с комуникационните
кампании, но и с избора на интериор за хотела и ресторантите:
-

-

Интериорът на хотела е изпълнен с естествени материали и ръчно изработени мебели и
тъкани, които представляват магията на българския фолклор и умело вплетена тракийска
култура.
Комплексът "Enoteca" в хотела прилича на тракийска ротонда, която гордо се превръща
в новия храм на тракийския бог на виното - Дионис. Тук туристът може да изживее култа
на траките към виното с правдоподобно усещане за древните орфически ритуали.

И още - в Тракийския храм на Старосел се организират чествания и събития под знака на виното
в чест на Дионис, които допълнително утвърждават позицията на селото, като дестинация на
древната тракийска култура.
Очакванията на туристите биват надхвърляни с допълнителни атракции, като например
дестилерията или котлето за производство на традиционни български ракия.
Красивата природа на Старосел, вкусната кухня и спокойната атмосфера оставят дълготрайно
усещане за удовлетворение у целевите туристи и пораждат желание у тях да се върнат отново и
отново.
С така развит и позициониран културен туризъм, Старосел ,
като населено място, става част от два големи туристически
маршрута в България - "Свещеното ловно стопанство на
тракийските царе" и "Старият римски път ".
Изводът е, че ясното и категорично позициониране на културния продукт в региона придава
„лице“ и повече видимост дори за много малките населени места, като им помага да разширят
маркетинга се чрез участие в различни по-големи туристически маршрути и инициатива. Това
неминуемо води до увеличаване на посетителите и увеличаване на местните приходи от
туризъм.
Повече информация: www.starosel.com
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Изпратете ни Вашата най-добра 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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