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Този учебен модул е част от „Тренинг курс  - Културен туризъм“, който е разработен в рамките на 

европейската инициатива EUROPETOUR по програма "Еразъм +", насочена към отключване на 

икономическия потенциал на селските райони чрез развитие на културен туризъм, базиран на 

изключителните културни ценности на Европа.  

Можете на намерите повече информация на страницата на проекта : http://www.europetour.tips  

Снимка: Анжела Иванова  

 

 
This is not a Free Culture License. 

Тази разработка е лицензирана под лиценз   
CC BY-NC-SA 4.0 International – Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International 

Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделеното 4.0 International 

Вие сте свободни да: 

 Споделяте - копирате и разпространявате материалите на всякакви носители или формати; 

 Приспособявате – ре-миксиране, трансформиране и надграждате на база на материала  

при следните условия: 

Признание - Трябва да отдадете признание, като предоставите връзка към лиценза и да 

посочите направените промени. Можете да го направите по всякакъв разумен начин, но не 

и по начин, който да предполага лицензодателят да даде одобрение за вас или за 

употребата на материала. 

Некомерсиално споделяне - Не можете да използвате материала за търговски цели. 

Идентично споделяне - Ако ре-миксирате, трансформирате или надграждате   материала, 

трябва да го разпространявате със същия лиценз както оригинала. 

 

 

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, 

което отразява само възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на 

информацията съдържащи се в него. 
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Съдържание 
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Част 2.  Методи на стратегическия анализ 

Част 3.  Стратегически цели в културния туризъм 

Част 4.  Стратегическо развитие 

 

Цели на обучението в модула 
След като преминете този модул, ще знаете различните фокус-точки на туристическия 

стратегически маркетинг. 

Ще бъдете започнати със стратегическото мислене. 

Ще знаете кои видове стратегически анализи са най-подходящи за вашия бизнес. 

Ще разберете как развитието на вашите стратегически цели е свързано с вашите визия и мисия. 

Ще научите какви са разликите между изявлението за мисия и изявлението за визия. 

Ще видите, че корпоративната идентичност е нещо повече от дизайн. 

Ще можете да просмисляте собствените си стратегии и да ги адаптирате по съответния начин. 

Ще научите за компонентите на вашия стратегически микс. 
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Част 1. Основи на стратегическия маркетинг 
 

Стратегическият маркетинг се отнася до бъдещото развитие на туристическо предприятие или 

дестинация. В контекста на този модул се разглеждат и културните институции като "туристически 

предприятия". Това може да звучи странно, но всъщност културни институции като музеи, 

галерии, концерни зали, оркестри или театри предлагат платена услуга или продукти на своите 

посетители/аудитория. Изразът "предприятие" съдържа икономическо измерение, което е 

съзнателно избрано и се има предвид, че по-голямата част от продуктите и услугите на културните 

институции не се предлагат безплатно. 

Основната задача е да адаптирате настоящата си ситуация към предполагаемото бъдещо 

развитие и с оглед на предвидените цели. Такива стратегии могат да бъдат сравнени с 

ориентирани към бъдещето релси, по които ежедневното придвижвате напред на туристическо 

предприятие, като разрешение за отклонение имате само за краткосрочни тактически маневри. 

Стратегиите са дългосрочни решения или спецификации, които определят рамката на политиката 

на вашата организация или дестинация, като обикновено са с времева рамка от пет до десет 

години. Те са мащабни и определят структурите. 

Краткосрочното маркетингово планиране е тактически маркетинг и обхваща времева рамка за 

приблизително една година. То се отнася до някои определени мерки и подробности. 

Нито краткосрочният, нито дългосрочният маркетинг са напълно  фиксирани и необратими; 

необходимо е да бъдат постоянно проверявани дали водят към успех и съответно адаптирани към 

развитието на пазара. Колкото по-бързо се променят вкусовете на потребителите, толкова и 

маркетингови стратегии. 

Резултат от стратегическия маркетинг е маркетинговата концепция, която включва три 

различни нива на конкретизация: 

1. Целите като бъдещ сценарий (бъдещото място); 

2. Стратегиите като структура (пътят към това място); 

3. Маркетинговият микс като процес (превозното средство, за да стигнете дотам). 

 

Стратегическото мислене и действие са комбинация от: 

1. Приложно знание за управление на маркетинга; 

2. Логическо мислене, следвайки логични заключения от анализа на пазара; 

3. Творчество за разработване на правилните пътища към бъдещето и за съответното 

им координиране. 
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Стратегическото управление на културния туризъм води до действие вместо до реакция! 

Основните характеристики на стратегическото мислене са: 

 Визионерско мислене: да се предвидят бъдещите възможности; 

 Диференциращо мислене: да се отличите от конкуренцията, да търсите уникалност, 

новаторство вместо имитация; 

 Конкурентно мислене: да се търсят конкурентни предимства; 

 Насочено мислене: търсене на възможности за бъдещето, идентифициране алтернативни 

начини за постигане на целта; 

 Разпознаващо потенциала мислене: разпознаване и разбиране на влиятелните фактори. 

Тези различни характеристики на стратегическото мислене водят до редица различни 

стратегически градивни елементи. Най-широко известни са: 

 Уникално предложение за продажба; 

 Стратегическо бизнес звено; 

 Стратегическа позиция за успех; 

 Конкурентно предимство. 

Основната стратегическа задача е да се разпознаят и развият тези стратегически елементи за 

вашите продукти и услуги. 

 

 

Упражнение 13 

Стратегически маркетинг  
 

 

 

Упражнението е предимно за начинаещи. 

Стъпка 1:  

Преди да преминете към следващите части на модула, напишете кои стратегически 

маркетингови дейности досега сте извършвали.   

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Стъпка 2: 

След като приключите Модул 3, направете план на стратегическите маркетингови 

дейности, които ще предприемете в близко бъдеще.   
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Част 2. Методи за стратегически анализ 
 

В зависимост от вида на вашия бизнес, можете да използвате различни видове анализ. 

В това звено ще представим най-полезните методи за стратегически анализи, които ще ви 

помогнат да се разбере стартовите си позиции – вътрешни и външни, както и възможностите за 

развитие. 

SWOT анализ 
SWOT анализът е често използван инструмент за планиране, който изследва контекста чрез анализ 

на (S) силни стани, (W) слаби страни, (O) възможности и (T) заплахи. Следователно анализът 

оценява предизвикателствата и възможностите от вътрешни и от външни фактори за вашата 

организация/бизнес. 

 

PICTURE – READY  

 

Графика: Sam Thatte Presentation Design 

 

Вътрешни фактори: 

 Силни страни: Какви предимства има бизнесът ми (дейността ми) пред конкурентите? 

Примери: Уникални ресурси от гледна точка на култура, история, околна среда, изградена 

инфраструктура, качество на услугите, бизнес среда, подкрепа от общността, разнообразие от 

оферти, разпознаване на името на вашата организация, човешки ресурси, достъпност, държавна 

подкрепа. 

 Слаби страни: Какво може да причини загуба на посетители/туристи? 

Примери: Лош транспорт, престъпност, много комари по време на силния сезон, конфликти 

между заинтересованите страни, исторически или културен паметник със силно влошено 

състояние и др. 

Външни фактори: 

 Възможности: Кои предстоящи тенденции могат да ми (ни) донесат полза (на 

организацията/дестинацията?  Примери: Разработване на тенденции в пътуванията, които 

да отговорят на силните страни на моята организация; промени в демографските данни, 

които благоприятстват дестинацията, благоприятна икономическа ситуация за привличане 

на определена желана група туристи до дестинацията.  

 Заплахи: Кои предстоящи тенденции биха могли да навредят на 

организацията/дестинацията? Примери: Откриване на нови силно конкурентни 

дестинации, рецесия, нов закон, който налага високи такси за визи на посетителите, 

намален бюджет от публични средства. 
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Туристическият ландшафт постоянно се променя вътрешно и външно. SWOT анализът, ако се 

използва правилно, може да насочи вниманието към аспекти на средата, които може да са били 

пренебрегвани или недооценени. Резултатите могат да бъдат от голямо значение за по-

нататъшното разработване на стратегиите в маркетинга на дестинацията.  

 

Ситуационен анализ 
Шестте ключови техники, които можете да използвате за извършване на ситуационния анализ са: 

 Анализ на развитието на дестинацията или на продукта; 

 Конкурентен анализ; 

 Анализ на туристическия целеви пазар; 

 Анализ на маркетинговото позициониране и анализ на имиджа; 

 Анализ на маркетинговия план; 

 Анализ на местните нагласи и настроения . 

Как да извършите всички анализи, които са част от ситуационния анализ, вижте по-долу:  

o Анализ на дестинацията 
Анализът на дестинацията (наричан понякога и анализ на туристическия продукт) е внимателна 

оценка  на силните и слабите страни на вашата дестинация, в идеалния случай въз основа на 

различни външни и вътрешни източници. 

За да извършите анализа, е необходимо да разработите набор от критерии за анализа. Като 

пример, ние ви показваме набор от критерии от Доклада за конкурентоспособността на 

пътуванията и туризма през 2011 г., произведени от Световния икономически форум. Той 

изброява следните четиринадесет критерия, по които са класирани дестинациите в различни 

страни: 

1. Закони, правила и разпоредби 

2. Екологична устойчивост 

3. Безопасност и сигурност 

4. Здраве и хигиена 

5. Приоритизиране на пътуванията и туризъм 

6. Инфраструктура на въздушния транспорт 

7. Инфраструктура за наземен транспорт 

8. Туристическа инфраструктура 

9. ИКТ (информационни и комуникационни технологии) инфраструктура 

10. Ценова конкурентоспособност в туристическата индустрия 

11. Човешки ресурси 

12. Афинитет за пътуване и туризъм 

13. Природни ресурси 

14. Културни ресурси. 
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o Конкурентен анализ 
Конкурентният анализ е друг важен елемент в проучването и маркетинговото планиране на 

културния туризъм. Повечето конкуренти се различават по целевите си пазари и затова е най-

добре, ако разделите конкурентния анализ по този начин. Например една организация може да 

има различен набор от конкуренти за нейните услуги, свързани с организация на бизнес срещи и 

конференции, отколкото за услугите си към индивидуални пътуващи за удоволствие. 

Трябва да имате добра информираност за конкурентите си, но най-добрият източник са самите 

посетители. Помолете посетителите си в проучванията да посочат други дестинации или 

доставчици на туристически услуги, които ползват за пътуванията си -това е един от начините за 

набавяне на информация. Друг вариант е да се използва фокус група, в която минали или 

потенциални посетители достигат консенсус за най-преките конкуренти на вашата организация. 

Бъдете креативни, за да разберете какъв вид преживявания вашите посетители са имали с 

конкурентните ви - може да разберете дори и това, че даден конкурент може да бъде ви партньор 

по определена тема или в определена услуга! 

 

o Анализ на туристическия целевия пазар 
От време на време, т.е. на всеки две до три години, трябва да извършвате анализ на посетителите. 

Категориите информация, които този анализ трябва да предостави, включват: 

 Демографски и социално-икономически характеристики; 

 Характеристики на пътуването (например пътуване, продължителност на престоя, 

настаняване, използване на транспорт и т.н.); 

 Предишни модели на посещенията (брой, периодичност и продължителност на предишни 

пътувания); 

 Преразглеждане на намеренията за посещение (вероятност за отказ от посещение); 

 Привличане на туристи и осведомяването им; 

 Участие в дейности във вашата дестинация (какво посещават, къде се хранят, какво обичат 

да правят най-много и т.н.); 

 Източници на туристическа информация, използвани от туристите за пътуване до 

дестинацията; 

 Използване на медиите (телевизия, вестници, списания, интернет / социални медии и 

т.н.); 

 Нива на удовлетвореност от пътуването; 

 Харесва и не харесва; 

 Предложения за подобрения в дестинацията. 

 

o Анализ на маркетинговото позициониране (имидж на дестинацията) 
Трябва да разберете вашия имидж или позиция в съзнанието на миналите и потенциални 

посетители. Оценете текущите офлайн и онлайн маркетингови дейности на вашата организация и 

как вашата дестинация се представя в сравнение с вашата конкуренция.  

За съжаление, в настоящия момент, това изследване на имиджа се извършват рядко от 

организациите. Причината е, че това е доста трудно начинание, особено ако сте (сравнително) 

малка културна институция или туристическо бюро в малка община или село. Но може би 
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попитайте следващото ниво туристическа агенция или регионалното правителство (областна 

управа) за данни и анализ на имиджа, за да се информирате за резултатите, валидни за 

дестинацията.  Друг вариант е да се обърнете за професионална помощ към нас – как да се 

свържите с нас ще намерите на последната страница на този модул).  

 

o Анализ на маркетинговия план 
Анализът на маркетинговия план включва обективна оценка и измерване на ефективността и 

резултатите от предишния маркетингов план, които сте изпълнили. Сумарната оценка на 

ефективността на вашето представяне за този период спрямо изпълнението на маркетинговите 

цели трябва да отговаря на три ключови въпроса: 

 Колко ефективен беше последният маркетингов план? 

 Кои дейности и програми работеха? 

 Кои дейности и програми не работят? 

Бъдете честни! Опитайте се да разберете кои дейности не са работили и попитайте колеги и 

приятели за тяхното мнение. Може да имате много изненадващ резултат. Оценката на предишни 

маркетингови дейности и програми трябва да включва отговорите по-горните въпроси. 

 

 Анализ на местните нагласи и настроения 
Някои дестинации или туристически доставчици вървят една крачка напред и провеждат 

изследвания за местните нагласи или настроения за местния туризъм. Това е особено важно, ако 

туризмът представлява много голяма част от местната икономика и засяга всекидневния живот на 

жителите. 

 

Изводи: 
Основният резултат от всички тези анализи ще ви даде по-ясно разбиране как вашата институция 

или дестинация се различава от конкурентите и как това да бъде отразено в маркетинговата ви 

стратегия, включително в конкурентна ви стратегия (виж Раздел 4 от настоящия модул).  

Отправната ви точка е, че сте различни и трябва да идентифицирате тези разлики в началото 

вашето маркетингово планиране още при изграждане на стратегиите. 

Понякога тези разлики се наричат "уникални предложения за продажба" (USP), "устойчиви 

конкурентни предимства" (SCA) или "диференцирани конкурентни предимства". 

Устойчивото конкурентно предимство за вашата организация или дестинация означава, че имате 

активите и/или уменията, които отговарят на следното условия: 

 Те са ценни за посетителите. 

 Те се срещат рядко сред настоящите и потенциалните конкуренти на дестинацията. 

 Те не могат лесно да бъдат копирани. 

 Не съществуват стратегически еквивалентни заместители на тези активи или умения. 
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Упражнение 14 

Създайте вашата собствена стратегия 

 

 

 

 

 

 

Опитайте се да действате като професионален маркетингов специалист и създайте своя 

собствена стратегия. 

1. Какви са бъдещите потенциални потребители (посетители) на вашия продукт/услуга? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Какви са основните различия между вашия продукт/услуга в сравнение с тези на 

конкурентите? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Можете ли да си представите как ще изглежда вашият продукт/услуга след 5 години? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Можете ли предвидите кои влиятелни фактори ще променят вашия продукт / услуга в 

бъдеще? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ако имате много различни продукти или услуги, може да се наложи отговорете на тези 

въпроси няколко пъти, като създадете отделен профил за всеки продукт и всяка услуга.  

Възможно е да направите това упражнение като замените „продукт/усслуга“ с 

„дестинация“.  
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Част 3. Стратегически цели в културния туризъм 
 

Особеността в културния туризъм е, че маркетинговите цели на организацията, т.е. на 

корпоративно ниво, трябва да съответстват на тези, вградени в различните нива на туристическия 

бранш - в националните, регионални или местни туристически концепции. Тези супер-

координирани "макро-цели" определят рамката, в която вие могат да развият вашите "микро" 

цели, а понякога те водят до определени ограничения. 

Визия и мисия 
Разработването на вашите стратегически цели е тясно свързано с вашата визия за бъдещето на 

организацията и мисията, която си поставяте. Вашите изявления за визията и мисия са важни както 

за всички служители на организацията, така и за бъдещите и настоящи клиенти и партньори. 

Изявлението за визия представлява картина на желаното бъдеще за вашата организация. С тази 

картина мотивирате всички служители да работят заедно, за да постигнат това бъдеще. 

Визията е най-успешна, когато е интерактивна и когато създава изображение на бъдещето, което 

мобилизира ресурсите и обединява всички включени участници (сътрудници, служители, клиенти 

и партньори), като ги мотивира да работят заедно, за да я постигнат.  В противен случай визията 

може да е недостижима. 

За съжаление, много често много визията съдържа само кратки, скучни, безсмислени смеси на 

ключови думи. Като резултат никой не може да се идентифицира с такова стерилно изявление и 

така изграденото изявление не успява да изпълни ролята си като инструмент за развитие. 

 

Спа-хотел ще има затруднения, ако се опита да си постави маркетингова цел да достигне 

младите туристи с мотоциклети.  

Защо?  

Ако регионът се маркетира като дестинация за еко-туризъм, тогава отделните туристически 

доставчици трябва да следват съответните оперативни цели и предлагат оферти, 

включващи напр. екологични хотели с възможност за наем на електрически велосипеди. 

Членовете на туристическа асоциация също трябва да зачитат целите на региона и да 

съчетават целта си за максимизиране на печалбите с регионалните цели, напр. културен 

туризъм или качествен еко-туризъм. 
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Мисията може да се разглежда като червена нишка или рамка за всички действия. Състои се от 

няколко изречения; всеки от тях дава ясно и конкретно изявление.  

Мисията не е лозунг, тя е по-подробна и информативна.  

Стилът, съдържанието и терминологията на изявленията за мисия могат да се различават 

значително. Някои от тях са много дълги и подробни, докато други са по-кратки и точни. Някои се 

фокусират върху конкретна аудитория (членове на организацията или клиенти), докато други са 

написани за многобройната аудитория. Няма "правилен" или "грешен" начин, по който трябва да 

бъдат представена мисията или какво трябва да съдържа тя; всичко зависи от типа на вашата 

организация и вашата организационна култура. 

На практика мисията трябва да обхваща следното: 

 Указания за бизнеса, с който основно се отнася вашата организация 

 Посочване на реалистичния пазарен дял или пазарната позиция, спрямо която Вашата 

организация цели 

 Кратко обобщение на ценностите и вярванията на вашата организация във връзка на 

вашите ключови заинтересовани страни, като напр. посетителите 

 Индикация за собствеността 

 Вашето отношение към социалната отговорност, което може да бъде изразено и в "кодекс 

на поведение". Културният туризъм трябва да включи и тук аспекти на устойчивост. 

Изявление за визия или изявление за мисия - кое се формулира първо? 

Ако започнете нов бизнес в културния туризъм, нова програма или ако възнамерявате да 

промените настоящите си продукти и услуги, визията ще бъде формулирана първо, тъй като 

ще ръководи мисията и останалата част от вашия стратегически план.  

За утвърден бизнес, в който мисията вече е установена, често тя ръководи визията и 

останалата част от стратегическия план за бъдещето. 

 

Ефективните изявления за мисия 

Ясно артикулирани. Мисията трябва да е разбираема за местните и регионалните 

заинтересовани страни, както и за вашите посетители/туристи. Те трябва да могат ясно да 

разберат принципите и ценностите, които ви ръководят в отношенията ви с тях. 

Изявлението трябва да е достатъчно специфично, за да има влияние върху поведението 

им. 

Подходяща. Мисията трябва да е подходяща за вашата организация по отношение на 

историята, културата и споделени стойности. Мисията не трябва да бъде с твърде широк 

или твърде тесен фокус. Твърде широката мисия може да доведе до липса на фокус, 

твърде тесния фокус може да означава, че се пренебрегват важни фактори. 
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Source: http://www.diffen.com/difference/Mission_Statement_vs_Vision_Statement  

Визия и мисия 
 Изявления за мисия Изявления за визия 

Относно Мисията показва КАК ще стигнете 
там, където искате да бъдете. Тя 
определя намеренията и основните 
ви цели, свързани с нуждите на 
вашите клиенти и ценностите, които 
отстоява вашия екип.  

Визията показва КЪДЕ искате да 
стигнете. Тя съобщава две неща -  
намерението, с което развивате 
вашата дейност и ценностите, кои 
ценности отстоявате.  

Отговор Отговаря на въпроса „Какво 
правим?“ и „Какво ни отличава?“ 

Отговаря на въпроса „Къде искаме да 
бъдем и какво да постигнем?“ 

Време Мисията говори за настоящето, което 
води към бъдещето. 

Визията говори за бъдещето.  

Функция Изброява основните цели, заради 
които организацията (бизнеса) ви е 
създадена. Основната ѝ функция е 
вътрешна – да определи ключови 
мерки за успеха на организацията и е 
насочена към ръководителите, екипа 
и търговците ви.   

Показва конкретно къде искате да 
видите себе си (организацията си ) 
след няколко години. Тя ви 
вдъхновява да дадете най-доброто 
от себе си. Тя формира вашето 
разбиране относно причината за 
вашата дейност.  

Промяна Мисията може да се променя, но 
винаги трябва да отразява вашите 
основни ценности, нуждите на 
клиентите ви и визията ви.  

С развитието на вашата организация, 
може да почувствате, че трябва да 
промените визията за бъдещето. 
Въпреки всичко, имайте предвид, че 
визията и мисията обясняват 
основата на вашата организация и 
дейност, така че бъдете внимателни 
с тези промени и ги сведете до 
минимум.   

Текуща. Непромененото дълго време мисионерско изявление вече не е в състояние да 

действа като движеща сила, която да ръководи вашата организация в бъдеще. Ако се 

променят ценностите или ако се промени фокуса на работа на вашата организация, трябва 

да се промени съответно и изявлението ви за мисия. 

Положителна. Мисията трябва да бъде написана по такъв начин, който да вдъхновява и 

насърчава ангажираността у заинтересованите страни към вашата дейност. 

Индивидуална. Мисията трябва ясно да отличи вашата организация от другите, като 

покаже вашата индивидуалност или по-добре дори - вашата уникалност. 

Трайна. Мисията не може да бъде непрекъснато променяна, тъй като това би било 

объркващо за вашите клиенти или членове на организацията. Тя трябва да остане за 

няколко години като водеща във вашата дейност; така че трябва да бъде написана по начин,  

който да позволи известна гъвкавост. 

 

http://www.diffen.com/difference/Mission_Statement_vs_Vision_Statement
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Създаване на 
изявление 

Какво правим днес? За кого? Каква е 
ползата?, или с други думи - Защо 
правим това, което правим? Какво, за 
кого и защо? 

Къде искаме да стигнем? Кога искаме 
да достигнем този етап? Как искаме 
да го направим?  

Характеристики 
на ефективното 
изявление 

Намерение и ценности на 
организацията: Кои са основните 
клиенти на организацията? Какви са 
вашите отговорности към тях?  

Яснота и липса на двусмислие: 
опишете ярко бъдеще (надежда); 
запомнящо се и ангажиращ израз; 
реалистичен стремеж, който е 
достижим; привеждане в 
съответствие с организационните 
ценности и култура.  

 

Корпоративна идентичност (КИ) 
Вашето визия и вашата мисия са неразделна част от вашата корпоративна идентичност. 

Корпоративната идентичност е основен инструмент за постигане на поставените стратегическите 

цели. От една страна тя обединява вашите служители и ги мотивира да се идентифицират с вашата 

организация, от друга – тя дава ясните конкурентни разграничителни характеристики за вашата 

организация; например "млади, прогресивни" или "надеждни, консервативен ".  

Най-широко разпространеното недоразумение е, че корпоративната идентичност е дизайн. 

Illustration: Freyer: Tourismus Marketing, Oldenburg Verlag, München 2011, КИ – корпоративна идентичност 

 

 

Корпоративната идентичност се състои от три компонента: 

1. Корпоративен дизайн: Това е визуалния облик на вашата организация. Той съдържа 

повтарящи се идентични или подобни един на друг елементи, като лого, шрифтове, 

цветове, които се появяват във всички съобщения – писма, плакати, листовки, интернет 

реклами и т.н. 

2. Корпоративно поведение: Това е поведението, с което се извършва вашата дейност като 

например "клиентът е цар". То трябва да  е последователно във всеки един момент от 

вашето взаимодействие с другите, независимо дали като доставчик, работодател, в 

социални аспект, или в самата организационна среда. 

3. Корпоративна комуникация: Това е процеса на прилагане на вашата корпоративна 

идентичност към вътрешната и външна среда. 

Повече за корпоративната идентичност ще намерите в модул 5. 

КИ 
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Проверка  

 

 

 

Упражнение 15 

Изявление за визия и мисия 

 

 

 

 

 

 

Прочетете мисията на управляващия директор на туризма в Австралия и се опитайте да 

изработите своя собствена визия и мисия. В раздела "Най-добри практики", който е в края на 

този модул, ще намерите материала „Кодекс на поведение“ (на английски език).  

Обсъдете го с вашите колеги и го изпълнете упражнението заедно.  

Някои въпроси, които да зададете по време на визията: 

Как виждате дестинацията си след 10 години от развитието на дейностите в областта на 

културния туризъм? 

Какво искате да се случи тогава? 

Какво е приемливото ниво на промяна в общността ви? 

Колко от какъв вид туризъм съответства на вашето виждане за бъдещето на дестинацията? 

Какви бъдещи състояния на културния туризъм ви карат да се вълнувате, когато мислите за 

тях? 
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Стратегическо развитие 
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Част 4. Стратегическо развитие 
 

В светлината на разнообразните маркетингови изисквания за културен туризъм в селските 

райони, вие ще имате най-много със сигурност се нуждаете от интегриращ подход, когато 

развивате маркетинговата си стратегия. Всъщност ти трябва да разгледат и развият няколко типа 

стратегии: 

 Стратегии за развитие 

 Конкурентни стратегии 

 Стратегии към клиентите (Продажбени стратегии) 

Резултатът от тези стратегически възможности е вашият стратегически микс.  

стратегически микс. стратегически микс. Много културни туристически институции и дестинации 

изпълняват недиференциран маркетинг; те се отнасят до целия пазар, без да знае кого биха 

постигнали със своята стратегия и как. Те искат да достигнат с един или малък брой продукти, 

колкото е възможно повече посетители. Такъв масов маркетинг не е такъв дори да работят с 

големи туристически агенции, туроператори и големи дестинации. Такива глобални стратегии 

("всичко за всички ") носят риск от липсващ профил, което прави офертата взаимозаменяема. За 

културни туризма, масовия маркетинг е абсолютно "не отивай" и пазарът ще те накаже тежко, 

ако се опиташ. 

Ето защо е по-добре, особено за по-малките организации в селските райони, да изберете 

селективни или диференциран маркетинг. С този подход ще имате предимството да бъдете 

наистина компетентни вашия пазар, вие ще можете да развивате уникални предложения за 

продажба; и конкурентите ще имат повече трудния достъп до този пазар. 

Предимството на такъв подход е, че не изисква анализ на пазара и проучване на пазара. 

Стратегии за развитие 
Много хора се страхуват, че стратегическите операции означават да направят всичко "ново и 

различно". Въпреки това, повечето стратегии се основават на съществуващите оферти и имат за 

цел да затвърдят позицията ви на пазара в бъдеще. Има няколко възможности: 

 Стратегия за растеж: зависи от вашите ресурси и често е ограничена от съществуващата 

инфраструктура и от екологични или социални граници. 

 Стратегия за стабилизиране: Поради гореспоменатите ограничения често е важно да 

мислим да поддържане на същия обем дейности, но да работим по посока на качествен 

растеж например. Може би даден музей не може да увеличи броя на посетителите, но 

може да изгради атрактивен музеен магазин и по този начин увеличаване на доходите. 

Или пък може да промени работното си време така, че да е удобно за посещения от 

туристите.  

 Стратегия за свиване: Това не трябва да е знак за отбрана или криза. Свиването на 

определени дейности или доставки може да доведе до по-високи цени на вашите услуги 

или стоки, като по този начин да подобри икономически ви резултати. 

 Стратегията за синхронизиране: Голяма е разликата, ако сте пионер и първи на пазара, 

или навлизате на развит пазар, след като вече е приет от потребителите. 
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Конкурентни стратегии 

Тук разглеждате собствената си пазарна позиция спрямо конкурентите си. В зависимост от 

ситуацията, вие може да решите да предприемете по-агресивни или по-кооперативни стратегия, 

в зависимост от това дали планирате да увеличите пазарния си дял или да го защитите. 

 

При агресивните конкурентни стратегии ще използвате собствените си сили. Това може да се 

отрази на  

 Качествено лидерство: Вие използвате вашата успешна позиция или най-доброто си 

предложение за продажба, като актив. 

 Управление на разходите: Ако имате предимства пред вашия конкурент, тогава можете 

да разработите агресивни ценови стратегии, но това не е квалифицирана възможност за 

културен туризъм. 

 Също така можете да изберете стратегия за ниша чрез  специализация, в която се 

опитвате да постигнете и утвърдите ценови предимства. 

 

„Аз-също“ стратегия: Тази стратегия се лежи между агресивните и кооперативните стратегии и се 

прилага в случаите, които предлагат достатъчно "пространство" за повече доставчици. 

 

В много случаи доставчиците предпочитат кооперативните стратегии, чрез които няколко, най-

вече еднакво големи доставчици, се опитват заедно за изграждат пазара. Те влизат в 

сътрудничество, изграждат мрежи и стратегически съюзи, и постигат предимства при съвместни 

покупки и съвместни реклама. За културния туризъм, кооперативните стратегии са най-полезни. 

 

Стратегии към клиентите 

Тези стратегии се занимават със сегментиране на пазара според целевите групи от клиенти, които 

желаете да привлечете. Сегментирането може да се извършва по различни критерии, например: 

 социално-демографска сегментация; 

 сегментиране според стила на пътуване; 

 психографска сегментация. 

 

Друга възможност може да бъде сегментирането на вашия пазар според основната причина за 

пътуване: 

 развлекателни пътувания и почивки; 

 посещение на приятели и роднини; 

 бизнес пътувания; 

 приключенски пътувания, опознаване на културното наследство, пътувания за трупане на 

опит с различни култури и, разбира се, пътувания с културни интереси (театър, опера и 

т.н.). 

 

Тези групи имат отражение върху вашата дейност по отношение на продължителността на 

престоя, интензивността на пътуването, предпочитания за настаняване, предразположение за 

харчене на пари и общ избор на туристически дейности. 
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Пазарите могат да бъдат сегментирани (разделени) чрез допълнителни специфични методи за 

туризма, като демографски данни, психографски данни, модели на поведение и поведение на 

харчене. Погледнете проучването на посетителите на следващите страници! 

 

Методите за сегментиране често се съчетават, за да се създадат по-богати и нюансирани профили 

на посетителите, които позволяват още по-целенасочен маркетинг и разработване на продукти.  С 

други думи, колкото повече търговците знаят за целевите си клиенти, толкова повече те трябва да 

усъвършенстват своите продукти и реклами, за да  посрещнат желанията, нуждите и очакванията 

им.  

 

По-долу ще видите един пример: 

Backer Spielvogel Bates Advertising разработва три пазарни сегмента, които се основават на 

демографски, психографски и поведенчески качества, както следва: 

 Успешния човек „Зеления“ човек Много-работещия човек 

Споделени 
ценности 

Материализъм,  
Кариера 
Изискване за най-
доброто 

Еко-ценности 
Запазване  

Работа 
Семеен живот 
Реализъм, 
Горчивина 
Самотен,  
Под натиск  

Търсени 
продуктови 
ползи 

Качество на живот 
Предпочита да дава 
бакшиши 
Масаж на егото 
Сензации 
Угажда си 
Обича да се 
възнаграждава 

Предпочита 
природата далеч 
от шума и тълпи 
Нови места 
Интерес към 
дивия живот 
Двуседмични 
почивки 

Бягство от скуката 
Приятелство, любов 
Физична енергия 
Копира стратегии 
Релаксира  
Оценява  
 

Демографски 
характеристики  

Млади възрастни 35-54 
Образовани 
По-малко деца 

Млади, средна възраст, 
работещи майки 

Пазарен способ   Масов, ниша Ниша Масов 

Ценови обхват  Плаща за стойност Плаща за стойност Обтегнат бюджет 

Целеви пазар на Луксозни продукти, 
Забавления,  
Екзотични ваканции, 
Специфични индустрии, 
Интензивно  обслужване 

Здравословни 
продукти, 
Еко-туризъм, 
натурални 
продукти 

Силни спортове (мъжете), 
ТВ сапунки (жените), 
храна за настроения, 
лесни кредити,  бързи 
покупки 

Мисловни 
модели 

Успех, самоувереност, 
повишена мобилност  

Независими Страх от неуспех, 
склонност към сравнение, 
ограничен  

Source: Solimar 2011 
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Проверка  

Въпросник за посетители 

Този примерен въпросник е модифициран от  Tourism Destination Management. Achieving 

sustainable and competitive results (http://lms.rmportal.net/course/category.php?id=51)  

Въпросник за посетители: 

Това ли е първото ви посещение на __________?     Да   Не 

Ако отговорихте не на предходния въпрос,  колко пъти досега сте посещавали този район? 

__________ 

Как пътувате?  

 Сам/а   С партньор  С приятели  Със семейството си 

Колко човека сте във вашето пътуване? __________ 

В коя страна живеете постоянно? __________ 

Коя е вашата основна причина за посещение на този район? (моля изберете една) 

 Почивка  Бизнес  Посещение на приятели и роднини   Друга 

 Образование, кратко (по-малко от 1 година)   

 Доброволец, кратък период (по-малко от една година) 

Колко дълго време ще останете в този район? (моля изберете една възможност) 

 За един ден  2-4 дена  5-10 дена  11-20 дена   повече от 21 дни  

Как научихте за този район? (моля изберете един начин) 

 Радио    Телевизия   Вестник  Списание  

 Интернет  туристическа брошура   тур оператор    от уста на уста 

С какво транспортно средство пътувахте до този раайон? (моля изберете една възможност) 

 Лен автомобил      Самолет  Туристически автобус    Кораб 

 Такси       друго  

 

http://lms.rmportal.net/course/category.php?id=51
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Фактор Много 
важен 

Важен Не много 
важен 

Изобщо не 
е важен 

Добро време 4 3 2 1 

Качество на природни сцени и 
обстановка   

4 3 2 1 

Възможност да видя див/ 
природен живот 

4 3 2 1 

Посещения за паркове и други 
естествена природна среда  

4 3 2 1 

Желание да науча за други 
култури, начин на живот и 
културно наследство 

4 3 2 1 

Участие във важни културни 
или религиозни събития 

4 3 2 1 

Възможност да посетя местни 
или традиционни общества 

4 3 2 1 

Възможност да опитам 
традиционния начин на живот 

4 3 2 1 

Възможности да науча за 
природни или културни 
атракции, както и да ги посетя 

4 3 2 1 

Възможност за приключенски 
дейности  

4 3 2 1 

Съответстващи цени на 
полученото качество 

4 3 2 1 

Добра местна транспортна 
система  

4 3 2 1 

Препоръки от приятел / книга 4 3 2 1 

Условия за деца 4 3 2 1 

Достъпност 4 3 2 1 

Сигурност 4 3 2 1 

Интерес за бизнес инвестиции 
в посещаваните места 

4 3 2 1 

 Моля оградете числото в съответната графа, което отговаря на вашия отговор.  

Какви дейности ще практикувате или бихте практикували в този район? (моля отбележете 

всяка възможност, която отговаря за вас) 

 Пешеходни преходи  Да видя дивия живот          Колоездене  Катерене 

 Плуване  Посещения на села   Посещения за малки градове  

 Посещение на исторически места  Културно наследство  

 Посещение на паркове  Посещение на местни общества  

 Посещение на концерти, изложби и др. 
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Как бихте оценили следните аспекти от вашия престой в района? (Моля, оградете номера, 

съответстващ на вашия отговор.)  

Продукти, услуги и 
гостоприемство 

Чудесно Добро Лошо Много 
лошо 

Не се 
прилага 

Услугите на летището 4 3 2 1 0 

Поддръжка и удобство на 
летището 

4 3 2 1 0 

Лична сигурност 4 3 2 1 0 

Приятелско отношение на 
хората 

4 3 2 1 0 

Удобството и отзивчивостта 
на митницата 

4 3 2 1 0 

Националната кухня и 
напитки 

4 3 2 1 0 

Достъпност до места с 
културно наследство 

4 3 2 1 0 

Информация за места с 
културно наследство 

4 3 2 1 0 

Достъпност до места с дива 
природа и див живот 

4 3 2 1 0 

Информация за места с 
дива природа и див живот 

4 3 2 1 0 

Разнообразие от 
архитектурни стилове 

4 3 2 1 0 

Екипировка за физическа 
дейност и спорт 

4 3 2 1 0 

Посетителки центрове  4 3 2 1 0 

Организирани екскурзии  4 3 2 1 0 

Степен на говорене на 
чужди езици от 
обслужващия персонал 

4 3 2 1 0 

Помагаща полиция 4 3 2 1 0 

Времето 4 3 2 1 0 

Условия за деца 4 3 2 1 0 

Възможности за 
пазаруване 

4 3 2 1 0 

Телекомуникации 4 3 2 1 0 

Удобство и достъп до 
местен транспорт  

4 3 2 1 0 

 

Бихте ли препоръчали на приятел да посети този район?  

 Да  Не  

Защо или защо не? __________ 
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Приблизително колко изхарчихте по време на почивката си тук? (Моля отговорете само 

със сумата, която вие лично или вашия партньор е платил. Също така, моля да 

отговорите в съответствие с валутата, с която сте плащали (евро, лева и т.н.).  

За транспорт: 

Самолетни билети __________ 

Местен  __________ 

Ресторанти/ хранене__________ 

 За дейности: 

Шопинг __________ 

Забавление __________ 

 Настаняване 

Друго  __________ 

ВСИЧКО: __________ 

 

Моля да отбележите Вашата възраст: 

 До 25 г. 

 26 - 35 г. 

 36 - 45 г. 

 46 - 55 г.  

 56 – 65 г. 

 65 + г. 

Моля отбележете Вашия пол:   мъж   жена 

Каква е вашата професия? 

Кое е най-високото ниво на образование, което сте завършил? 

 Основно училище    Гимназия  Професионално училище 

 Колеж / полувисше образование  Университет   Доктор  
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Упражнение 16 

Кои стратегии прилагате? 

 

 

 
 

 

 

 

 

Опишете, за кои от следните стратегии работихте напоследък във вашата организация? 

Стратегии за развитие 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Конкурентни стратегии 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Агресивни стратегии 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Кооперативни стратегии 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Аз-също стратегии 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Стратегии към клиента 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Champing - църкви-къмпинг 

за любители на културното 

наследство  
 

   

Защо е добра практика? 
Британският тръст за консервиране и опазване на църквите (British Churches Conservation Trust) е 

разработил възможност за настаняване, която уникално съчетава опита в пътуванията и 

запазването на културното наследство: "Champing" означава пренощуване в исторически църкви, 

в условия на къмпинг.  В момента се предлага в три древни църкви. Посетителите се наслаждават 

на преживяването, нощната прохлада, тишината на църквите и заобикалящата ги природа. 

Свещите служат като приглушено осветление, а шумовете на нощта предразполагат към сън. На 

сутринта се предлага богата закуска за сметка на гостите. 

Църквите-къмпинг са пътуване във времето na англосаксонската история. Те са с много специална 

обстановка, която дава възможност да бъде опозната вековната култура на Англия, регионалното 

наследство и занаятчийството. Тази инициатива отваря възможност за пряк принос на туристите 

към опазването на историческите църкви. 

Британският тръст за консервиране и опазване на църквите си сътрудничи с местните енории и 

техните членове. 

 

Find out more at https://www.visitchurches.org.uk/visit/champing.html    

 

 

 

https://www.visitchurches.org.uk/visit/champing.html
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Текстилен център Хаслах 
 

 

Защо това е добра практика? 
 

В допълнение към установената традиция като тъкачен център, австрийският град Хаслах  (с 2350 

жители) , който се намира в селския район Mühlviertel (Долна Австрия), е изградил име за 

последните 20 години като съвременен текстилен център. Тази заслуга може да бъде приписана 

на дейността на асоциасията "Textile Kultur Haslach".  

През 1990 г. група текстилни ентусиасти обединяват усилията си, за да създадат платформа за 

съвременно изследване на различни текстилни продукти и тяхното производство, както и  за 

насърчаване на международната размяна. Основната идеята бе да се стимулират нови импулси 

на местата с традиционно развито текстилно производство, като се поканят висококвалифицирани 

художници и дизайнери на текстилни изделия от чужбина. Трябваше да се създаде връзка между 

изкуството и местната индустрия, а местното население бе включено в различни обществени 

дейности. Междувременно, в бивш център за производство на бельо е разположен музей, с 

многобройни дейности през цялата година. Те са атракция за посетители от Австрия, Германия и 

близката Чехия. Известният тъкачен местен пазар е сега посещаван от 10 000 посетители всяка 

година през уикендите на месец юли. 

Текстилният център е създаден от пет партньора: музея на тъкане, асоциация, социално 

предприятие, образователен център и производствена единица за малки продуктови серии. 

Поддържа се от обществени институции и частни лица. Центърът има и мрежа от приятели и 

активни спонсори.   

Продукти и услуги, които се предлагат: изложби, екскурзии, курсове, тъкачен пазар, 

сътрудничество с университет, местни фермери и производители.  

 

Find out more at http://www.textiles-zentrum-haslach.at//home_en  

 

 

 
 

 

http://www.textiles-zentrum-haslach.at/home_en
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Кодекс на поведение 

(практика от Австралия) 

 

Защо това е добра практика? 
 

Ако работите в по-голяма организация, вижданията и визията на ръководството не могат да бъдат 

прехвърлени на всички служители чрез директен и ежедневен контакт. Те са описани в специален 

Кодекс за поведение, който обхваща всички аспекти на професионалното сътрудничество: 

 Корпоративни ценности и поведение, етично поведение, етично вземане на решения; 

 Зачитане на закона, тормоз и дискриминация, докладване на неправомерни действия; 

 Поведение на работното място, поведение в социалните медии; 

 Официална информация, власт и привилегии, интелектуална собственост; 

 Официални съоръжения, оборудване и други ресурси; 

 Правителствени отношения, политически материали и дейности; 

 Конфликт на интереси, вторична заетост; 

 Разходи за развлечения и хранене на работното място; 

 Несъответствие, приемане на кода. 

 

Целия документ ще намерите тук: 

http://www.tourism.australia.com/content/dam/assets/document/1/6/x/6/o/2002560.pdf  

http://www.tourism.australia.com/content/dam/assets/document/1/6/x/6/o/2002560.pdf
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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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