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Съдържание
Маркетинговият микс се отнася до прехода от стратегическата концептуална фаза към
оперативната тактика на маркетинга. В този модул ще обясним различните маркетингови
инструменти и начина им на действие.
Част 1 Четирите компонента на маркетинга
Част 2 Продуктови стратегии
Част 3 Ценови стратегии
Част 4 Стратегия на мястото
Част 5 Промоционални стратегии
Част 6 Петият компонент в маркетинговия микс

Цели на обучението в модула
След като преминете този модул, ще разберете различните видове решения, от които ще се
нуждаете, за да доставите продукта или услугата си на пазара.
Вие ще разберете какво означава „маркетингов микс“ за вашите туристически продукти в
областта на културния туризъм.
Вие ще знаете основните характеристики на маркетинговия микс.
Ще разберете четирите компонента на маркетинговия микс: продукт, място, цена и промоция.
Ще разберете продуктовите ползи, които са важни за успеха на вашата маркетингова стратегия
Ще научите за ценовата стратегия за туристически продукти и услуги в областта на културния
туризъм.
Ще бъдете информирани за различните стратегии за разпространение на вашите продукти и
услуги.
Ще научите за рекламните стратегии и връзки с обществеността.
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Част 1
Четирите компонента
на маркетинговия микс
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Част 1. Четирите компонента на маркетинговия микс
Терминът "Маркетингов микс" е общ израз, използван за описване на различните видове
решения, които ще трябва да вземете, за да доставите вашия продукт или услуга на пазара.
Теорията за „Четирите компонента“ (в англоезичната литература се обозначава като „4Р“) е
вероятно най-известният начин за характеризиране на маркетинговия микс.
Четирите компонента в маркетинговия микс са:


Продукт (Product) – тук се има предвид КАКВО предлагате като материални продукти и
услуги. Дейността, която вие извършвате тук е създаване и производство.



Място (Placement) – тук се има предвид КЪДЕ се предлага – място на продажба, канали
за дистрибуция, на кои територии се разпространява; Дейността, която вие извършвате
тук е дистрибуция и разпространение.



Цена (Price) – тук се има предвид КОЛКО вашия клиент трябва да плати при покупката и
КАК – т.е. всичко, свързано с остойностяването при продажбите на продукта – цена за
крайния потребител, отстъпки, намаления, кредитиране и други. Дейността, която вие
извършвате тук е ценообразуване.



Промоция (Promotion) – тук се има предвид ЗАЩО клиента трябва да купи вашия
продукт или услуга – канали и начини за популяризация на характеристиките и
предимствата му. Дейността, която вие извършвате тук е комуникация – реклама, връзки
с обществеността, изграждане на контакти и мрежи.

Целеви
пазар

Илюстрация: http://marketingmix.co.uk/4ps-in-marketing/

От съображения за простота този модул ще използва думата "продукт", независимо дали става
въпрос за материални елементи, например художествени предмети или книги или
нематериални услуги, т.е. обмяна на информация, обиколки с екскурзовод, концерти или други
подобни.
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По принцип, маркетинговият микс ще ви помогне да разберете какво може да предложи вашият
културен туристически продукт и как да планирате внимателно неговата пазарна реализация. Тя
може да бъде изпълнена перфектно чрез четири елемента, които са цена, място, промоция и
самия продукт.

Следващите параграфи съдържат кратка информация за четирите компонента.

1 ‐ Продукт
В бизнеса с културен туризъм "продуктът" може да бъде нематериална услуга или осезаема
стока. По принцип всеки продукт трябва да отговаря на конкретни очаквания или нужди на
потребителите.
Продуктите обикновено следват естествен жизнен цикъл и затова трябва да се стремите да
разбирате и планирате за всеки етап от него. В началото е необходимо да определите какво се
очаква вашият продукт да "реши", да характеристиките на самия продукт и разберете ползите
му за вашите туристи.

2 ‐ Цена
Ценообразуването може да има положително или отрицателно въздействие върху вашите
продажби. Цената зависи повече от начина, по който вашите туристи възприемат стойността на
вашия предлаган продукт, отколкото от действителната му стойност. Следователно, ако даден
продукт в културния туризъм има цена, която не съответства на неговата ценност в очите на
туриста, то той не може да бъде продаден според вашите очаквания.
Ето защо е важно да разберете как вашият турист възприема продукта и какво цени у него, преди
да вземете решение за неговата цена. Колкото е по-високо търсенето на продукта, толкова повисока може да е неговата цена. Ако търсенето на вашия продукт не е достатъчно високо, това
може да се дължи на много причини, като една от тях е липсата на достатъчно ползи, които той
предоставя на туристите. При този случай, цената ще е под фактическата себестойност на
продукта и вие ще сте на загуба от неговата реализация.

3 ‐ Промоция
Тук под промоция разбираме популяризация на вашия продукт чрез различни комуникационни
техники като реклама, връзки с обществеността, промоции за продажби. Комуникацията се
извършва чрез специални комуникационни канали, които предварително се планират. Те трябва
винаги да са подходящи за вашите туристически продукти или услуги. Това означава, че чрез
комуникационните канали, които ползвате, трябва лесно да достигате до вашите целеви туристи.
Комуникацията е важен елемент на вашия маркетинг, защото чрез нея вие предавате различни
послания, които информират за ползите на вашия продукт. Недостатъчната комуникация може
да е една от причините за недостатъчно търсене на вашите продукти и услуги, което пък води до
незадоволителна пазарна реализация.

4‐ Пласиране
Под пласиране имаме предвид дистрибуция на вашия продукт или услуга. Отнася се до начина,
по който продуктът или услугата ще бъдат предоставени на Вашия посетител. Тук трябва да
намерите отговори на следните въпроси: Как ще разпространите продуктите? Кои са
дистрибуционните канали, които ще ползвате? На кои места ще продавате? Как ще продавате?
и много други. Отговорите на тези въпроси ще оформят вашата стратегия за разпространение
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Каква е целта на маркетинговия микс?
През годините гореописаните четири компонента на маркетинговия микс са разработени и
формализирани от маркетингови експерти по целия свят, за да създават и изпълняват успешни
пазарни стратегии. Маркетинговият микс е инструмент, който се създава благоприятна среда за
успешна пазарна реализация на продуктите чрез удовлетворяване на целите доставчика и
задоволяване на нуждите на туристите във всеки един момент.
Някои от основните характеристики на маркетинговия микс включват:





Състои се от взаимозависими променливи, които са уникални сами по себе си. Четирите
компонента на маркетинговия микс трябва да бъдат планирани заедно, за да се
гарантира успех на всяка маркетингова стратегия.
Като използвате тези компоненти, можете да постигнете маркетинговите си цели като
удовлетворение на посетителите, ниво на продажбите, ниво на печалбите.
Маркетинговият микс е много гъвкав инструмент. Лесно е да се съсредоточите повече
или по-малко върху някой от компонентите в зависимост от текущата пазарна ситуация.

За да могат вашите стратегии, свързани с компонентите на маркетинговия микс, да бъдат винаги
актуални, е необходимо да наблюдавате всички тенденции и промени, които настъпват на вашия
пазар. Това е жизненоважно за успеха на вашата дейност. За тази цел се нуждаете от
квалифициран маркетинг мениджър, който да ръководи целия процес . Този човек трябва да
може да оперира с всички променливи на компонентите, за да постигне желания от вас резултат.
Все пак, културните институциите в селските райони едва ли ще могат да наемат или финансират
квалифициран маркетинг мениджър. Затова този курс ви дава достатъчно информация, за да
разберете основните положения и как да ги използвате правилно.
Винаги помнете, че туристът и неговите потребности трябва да са винаги в центъра на вашия
маркетингов микс, защото стойността на вашия продукт или услуга се определя от неговите
възприятия за полезност.

Маркетингов микс
Маркетинговият микс се отнася до определянето на елементите от продукта, които
са необходими за реализиране на успешна продажба.
Трябва да направите подробни проучвания на клиентите си и техните потребности
като туристи, за да изградите добър маркетингов микс.
Познанията относно вашите конкуренти и целевият ви пазар ще ви дадат представа
за това, какъв трябва да е вашия продукт, за да се хареса на клиентите многократно.
Трябва да изградите продуктова стратегия, ценова стратегия, дистрибуционна
стратегия, както и стратегия за популяризиране, за да се развие пълно разбиране и
приемане на вашия продукт и да се гарантира максимален пазарен успех.
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Проверка
Въпроси, които ще ви помогнат да разберете вашите четири компонента:
Продукт / услуги











Какви нужди на целевите ви туристи/клиенти/посетители удовлетворяват вашия
продукт или услуга? Какви очаквания удовлетворява?
Какви елементи притежава, за да трябва да удовлетвори тези потребности?
Има ли някакви елементи, които сте пропуснали?
Как и къде туристите ще ползват вашия продукт или услуга?
Как изглежда вашия продукт или услуга? По какъв начин туристите ще го/я опитат?
Какъв размер, цвят (цветове) и т.н. има вашия продукти? Привлича ли туристите?
Как се нарича вашия продукт? Името му провлича ли туристите?
Имате ли марка, която да искате да популяризирате? Как се използва марката?
Как вашия продукт се различава от този на конкурентите ви?
Коя е най-високата цена, която можете да му поставите, като все пак да се продава
адекватно и благоприятно? (Вижте също цена, по-долу).

Пласиране





Къде търсят посетителите вашия продукт или услуга?
Ако го търсят в магазин, какъв тип е магазинът? Специализиран, бутик или общ
магазин? Или го търсят онлайн? Или го търсят в каталог?
Кои са каналите за дистрибуция, които искате да ползвате и как бихте могли да
стигнете до тях?
Какво правят вашите конкуренти?

Цена







Каква е стойността на продукта или услугата за купувача?
Има ли установени ценови равнища за тези продукти или услуги във вашия регион?
Дали туристът е чувствителен към цените? Дали леко намаление в цените ще ви
осигури повече продажби и по-висок пазарен дял? Или може да си позволите да
направите малко увеличение, което да ви даде допълнителна печалба?
Имате ли система за отстъпки?
Как се съпоставят вашите цени с тези, на вашите конкуренти?
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Популяризиране








Къде и кога ще можете да комуникирате вашите маркетингови послания с целевия
си пазар?
Ще достигнете ли до аудиторията си чрез рекламиране онлайн, в пресата, по
телевизията или чрез радиото? Или чрез използване на директни рекламни
материали по пощата?
Ползвате ли PR техники?
Кога е най-доброто време за демонстрация на вашия продукт или услуга? Има ли
регулярност на пазара? Има ли екологични проблеми, които да влияят върху
времето на пускането на пазара или времето на следващите рекламни кампании на
вашия продукт?
Как вашите конкуренти правят своите реклами и промоции? Как те насърчават
продажбите си? Как може това да повлияе на вашето решение за насърчаване на
продажбите?

Упражнение 17
Маркетинг микс във вашата организация
Използвайте въпросите от проверката по-горе и опишете за вашата организация какви
маркетингови дейности са били (или ще бъдат планирани). Сортирайте ги в четирите
компонента.
1. Продукт / услуга
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Цена
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Популяризация
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Пласмент (дистрибуция)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Част 2
Продуктови стратегии
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Част 2. Продуктови стратегии
Както вече обяснихме, туристическият продукт може да бъде материален (книга, статуя, ликьор
и т.н.) или нематериален (концерт, музей, екскурзия и т.н.). Производството на този продукт
струва пари и се продава на посетителя на определена цена. Също така в туризма много
продукти следват определен жизнен цикъл и ако са планирани правилно, чрез интелигентни
прогнози, ще можете да се адаптирате към предизвикателствата, които всеки етап на цикълът
предоставя.
Както вече многократно споменахме, за да бъде продукта успешно реализиран на пазара, той
трябва да посрещне и задоволи конкретни нужди на туристите и трябва да може да
функционира, както е обещано. Характеристиките и ползите от продукта трябва да бъдат ясно
съобщени на вашите настоящи и бъдещи клиенти.
Друга жизнена характеристика на туристическия продукт е брандът (марката). Брандът ще
отличи вашия продукт от други подобни продукти на пазара. Добрият бранд лесно се запомня и
може да създаде лоялност към продукта.
Всички гореспоменати фактори в крайна сметка засягат продуктовата ви стратегия.
Съществуват три основни категории културно-туристически продукти:





Материални продукти: могат да бъдат физически докоснати и придобити като храна,
сувенирни изделия, дрехи, книги и др.
Нематериални продукти: може да не съществуват физически, но все още могат да се
използват или да се чувстват. Примери за това са музикални или театрални
представления, посещения на изложби или музеи, екскурзии с екскурзовод и др.
Услуги: Въпреки че повечето услуги могат да се считат за нематериални, те са резултат от
дейност, която не е собственост на клиента.

Продуктов микс
Продуктовият микс е вашето портфолио от продукти и услуги в областта на културата
предлагани/продавани на туристи. В рамките на това портфолио са продукти, които могат да
бъдат свързани тясно заедно, за да образуват продуктови линии. Продуктите в продуктовата
линия споделят характеристиките или предлагат подобни предимства, въпреки че са отделни
елементи, които са с различни изяви и функции. Всеки елемент има три основни фактора, върху
които трябва да се съсредоточите – бранд, опаковка и съпътстващи услуги. Но като първа стъпка,
трябва да дефинирате ползите, които продукта предлага.

Разбиране на ползите
Разбирането на ползите е основна част от продуктовата стратегия. Ползата от продукта може да
бъде категоризирана в три нива:
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1. Базови ползи - това е основното предимство на продукта и трябва да бъде определено
първо. Например, сувенирите, предлагани в магазина на музея, запазват спомените от
вашето посещение и преживяване за цял живот.
2. Специални ползи - това са предимства, които отличават продукта от конкуренцията. За
сувенирите от предходния пример специалната полза може да е свързана с естеството
на самия музей или важна характеристика на преживяването, или по-високо качество на
материалите.
3. Добавени ползи - това са предимствата, които можете да предложите на вашите
посетители, за да спечелите тяхната лоялност. Пример за това са съпътстващи
допълнителни услуги или дейности пряко свързани с продукта.

Решения за продукта
Решенията за определяне на вашия продукт идват след определяне на неговите ползи.
1. Дизайн: Трябва да решите какъв ще е дизайна на вашия продукт и как той ще се отрази
на продажбите. Трябва ли да допълва или изявява характеристиките на продукта ви? Или
обратно – функциите на продукта трябва да бъдат проектирани около дизайна?
2. Качество: Разбирането на вашите целеви (желани) посетители е от жизненоважно
значение за определяне на нивото на качество, което вашия продукт ще има. По
принцип, но не винаги, качеството е правопропорционално свързано с цената. Можете
да зададете висока цена към висококачествен продукт, но не всеки желан от вас
посетител може да си го позволи. В този случай решението за качество трябва да
съответства с покупателните възможности на вашите целеви посетители.
3. Характеристики: Трябва да излезете с решение за окончателния комплект от функции на
продукта. Ако те допринасят към специалните и допълнителни ползи, можете да оцените
продукта по-високо.
4. Бранд: Брандът (марката) на вашия продукт може да го превърне търсена стока. Брандът
създава спомен и връзка за евентуални следващи посещения или покупки, тъй като
създава асоциации, например за качество и безопасност.
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Упражнение 18

Проектирайте вашия продуктов микс
Проектирайте портфолио на вашите културни продукти и услуги, които в момента
предлагате. Опитайте се да свържете продуктите (и / или услугите) внимателно така че те да
образуват продуктови линии или групи. Съсредоточете се върху ползите от цялостната
продуктова линия или група. Вземете съответните решения, описани в модула.
Проверете колко близко е описанието ви до реалността и го обсъдете с приятели или
сътрудници!
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Част 3
Ценови стратегии
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Част 3. Ценови стратегии
Цената е сумата, която посетителите трябва да платят, за да закупят вашия продукт или услуга.
Определянето на подходящата цена за вашия продукт може да бъде малко трудно. Примамлива
стратегия за започване малък бизнес в областта на културния туризъм, би могла да бъде
стартиране с цени по-ниски от тези на конкурента ви. Въпреки че това може да повиши
първоначалните ви продажби, обикновено това е спорна стратегия и трябва много добре да се
преценят плюсовете и минусите. Ако цената е ниска се предполага ниско качество на продукта,
а това може да е причина вашите целеви туристи да не желаят да опитат или да закупят продукта
ви. Следователно, вашата ценова стратегия трябва да отразява позиционирането на вашия
продукт на пазара и да съответства на очакванията на целевите туристи.
Правило е, че пазарната цена трябва да покрие разходите за създаване на продукта и печалбата
от неговата продажба. Цената не трябва да направи бизнеса ви да изглежда като плах или алчен.
Имайте предвид, че ниските цени затрудняват растежа на бизнеса ви, а твърде високите – ще ви
изхвърлят от пазара.
Има няколко ценови стратегии, които можете да следвате. Някои стратегии могат да изискват
сложна методика на изчисление, а други са интуитивни решения. Изберете такава ценова
стратегия, която се основава на самия продукт или услуга, които предлагате, на конкурентната
среда, на търсенето и предлагането.

Стратегия „Разход плюс“
При тази стратегия се вземат производствените разходи и се добавя определен процент на
печалба. Получената сума ще бъде цената на продукта. Трябва да имате предвид променливите
и фиксираните производствени разходи за това ценообразуване.
В културния туризъм този метод може да се приложи в занаятчийските дейности - например
бродерия. Вероятно ще приложите този метод и за продуктите, които купувате и продавате,
напр. книги, пощенски картички и др.

Стратегия „Възприятие за стойност“
Вместо да използвате производствените разходи като отправна точка, можете да използвате
възприятието на купувача за стойността на продукта. Възприемането на купувача зависи от
качеството на продукта, от репутацията на културната дестинация и от здравословното му
състояние и други.
За вашия бизнес в областта на културния туризъм, този метод трябва да се прилага винаги, когато
е възможно. Това обаче изисква внимателно наблюдение на вашата среда и изследване на
вашите клиенти.

Стратегия „Конкурентна“
Проучвате ценообразуването на вашите конкуренти и след това решавате дали цената на
продукта да бъде по-ниска, същата или по-висока. Вие също трябва да следи цените си и да може
да реагира на промените. Този метод обикновено често се прилага, защото изглежда лесен.
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Уверете се обаче, че всичките ви разходи по създаването на продукта са покрити и имате
процент печалба.

Стратегия „Отстъпка“
Най-често се прилага за ценообразуване на запаси от стари продукти или когато изчиствате
стокови запаси. При тази стратегия вие намалявате регулярната цена на вашия продукт с
определен процент. Освен да продавате остарели или старомодни продукти, ние не
препоръчваме да прилагате това метод на ценообразуване, особено когато изчислението Ви
обикновено следва метода, базиран на „Възприятие за стойност“.

Стратегия „Психологична цена“
Може би сте забелязали, че рядко виждате цената да е закръглена до най-близкото цяло число.
Това е психологична ценова стратегия. Например: € 9.99 изглежда по-привлекателно от € 10.00,
въпреки че спестявате само един цент.
Препоръчваме тази ценова стратегия само за масови предмети, при които купувачът може да
избира между различни оферти. В бизнеса с културен туризъм репутацията ви може да се
повреди, ако играете тази игра твърде много.

Базирайте ценовата си стратегия на посочените погоре методи, за да определите подходящата цена за
туристическия ви продукт или услуга.
Запомнете:
Цената е единственият компонент от маркетинговия
микс, който всъщност директно генерира печалба за
вашата дейност!
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Упражнение 19
Развий своята ценова стратегия
Опишете кои ценови стратегии са прилагани (или са планирани) от вашата организация.
Сортирайте ги в различните категории по-долу и опишете защо!
1) Стратегия „Разходи плюс“
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) Стратегия „Възприятие за стойност“
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3) Стратегия „Конкурентна“
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4) Стратегия „Отстъпка“
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5) Стратегия „Психологична цена“
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Част 4
Дистрибуционни
стратегии
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Част 4. Дистрибуционни стратегии
Пласирането (дистрибуцията) се отнася за местоположението и методите на продажба на вашия
продукт или услуга в областта на културния туризъм, така че те да станат лесно достъпни за
целевите ви клиенти. Видът на вашия продукт или услугата диктува как тя може да бъде
продадена.
Може да твърдите, че в културния туризъм, разпространението на вашите продукти и услуги
започва с вас и завършва с вас, защото ги доставяте на място и директно на посетителите си и
това е всичко. За каква дистрибуция става въпрос, когато вашата услуга се предлага само при вас
и никъде другаде? Може да кажете, че това е вярно за повечето туристически услуги посещението на музей или на ресторант се осъществява на място и директно до конкретния
посетител. Но това ли е цялата истина? Билетите ви не биха могли да бъдат достъпни и в
интернет? Или на рецепцията в близките хотели? Не можете ли да произведете видео от
обиколката през манастира? Не можеш ли да продадеш книга с най-известните рецепти на
вашия ресторант? В този случай можете да избирате между няколко стратегии за
разпространение.
Ето защо има смисъл да се поровите малко в следващите параграфи и да разберете дали те ви
позволяват да намерите допълнителни начини да продадете вашите културни туристически
продукти или услуги!

Директни продажби – има повече от един начини
Директната продажба със сигурност е най-често използваният метод в целия културен туризъм.
Едно от предимствата на продажбата на продуктите и услугите директно е, че придобивате поперсонално усещане за пазара, защото взаимодействате директно с посетителите и лесно
можете да се адаптирате към промените. Друго предимството е, че контролирате
ценообразуването на продукта си и това как трябва да се продава.
Най-важният метод на разпространение при директните продажби е продажба на място, но
трябва сериозно мислите да включите и електронната търговия.

Продажби чрез посредник
Ако искате да имате по-широк периметър на разпространение на продукта си, можете да го
продавате чрез трета страна. В туризма дистрибуторите обикновено са туристически агенции и
туроператори.
Има обаче и други възможности, особено за културния туризъм в селските райони. Представете
си някои от следните стратегии:




Билети за Вашия музей се предлагат и в хотелите във вашия регион.
Тези хотели предлагат и избрани елементи от вашия музеен магазин.
Те също може да са на разположение в местния супермаркет.
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Менюто на ресторанта се показва и в музея, където посетителите могат да си купят
ваучер, напр. за "средновековна вечеря".
Вашите занаятчийски продукти също се предлагат в магазина за музеи.

Успешният бизнес чрез дистрибутори изисква гъста мрежа от сътрудници с общ интерес. В
Модул 5 ще прочетете повече за това.

Упражнение 20
Дистрибуционна стратегия
Представете си, че вече не можете да продавате директно вашите продукти или услуги във
вашия магазин или музей, или хотел и т.н. Кои индиректни пътища за продажба бихте
могли да ползвате, за да продължите да развивате своя бизнес? Опишете ги:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Поздравления! Вие спасихте вашия бизнес! Колко от тези стратегии вече приложихте на
практика? Можете ли да ги разширите?
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Част 5
Стратегии за
популяризация
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Част 5. Стратегии за популяризация
Популяризацията е част от маркетинга, където чрез реклама и друг комуникационни техники
насърчавате своите продажби като запознавате своите потенциални клиенти/посетители с
вашето предлагане и ползите, които доставяте. Трябва да убедите своите целеви
посетители/клиенти в качествата и полезността на вашия продукт или услуга. Трябва да ги
накарате да чувстват, че те техните нужди мога да бъдат удовлетворени от това, което
предлагате.
Трябва да изработите ясно послание, което е насочено към определена аудитория и е изпратено
до нея чрез подходящи канали. Целевата аудитория са хората, които желаете да използват
продукта или услугата ви. Идентифицирането на тези хора е важна част от вашето пазарно
проучване.
Рекламното ви послание трябва да съответства на имиджа, който се опитвате да създадете. То
трябва да улови вниманието на целевата аудитория и да ги води към продажба. Методът за
комуникация, който избирате, за да предадете посланието си на целевата аудитория, може да
включва повече от един маркетингов канала:

Реклама
Рекламата е ключова комуникационна стратегия и може да бъде направена по следния начин:


Печатна реклама

Печатната реклама може да се разпространи чрез директна поща или печатни медии, които
включват вестници, листовки, търговски и потребителски списания. Можете също така да
изпращате специални писма, брошури и купони на настоящи или потенциални посетители в
цялата страна. Отпечатването на реклами позволява на хората да знаят какво, къде, кога и защо
трябва да купуват вашия продукт.


Радио

Ако искате да достигнете до туристи от региона, радио рекламата, която е относително евтина,
но много ефективна, е чудесен начин да го направите. Радиорекламата ще информира за вашия
бизнес и предлагани продукти. За културни обекти или доставчици на културен туризъм, може
би си заслужава да се ползва също така репортаж. С рекламния отдел на всяко радио можете да
уговорите различните възможности за реклама и бонуси вид на репортажи, игри и други.


Местна телевизия

Ако искате вашата реклама да достига до туристите от региона, местният телевизионен канал е
добър начин да го направите, въпреки че може да бъде по-скъп от другите опции. С рекламния
отдел на всяка местна телевизия можете да договорите различни варианти за реклама, както и
бонуси във вид на репортажи, игри и други.


Уеб реклама

Със сигурност ще рекламирате по електронен път чрез уебсайта си и ще дадете важна и
подходяща информация на посетителите и клиентите. Ще научите повече за това как да
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използвате електронната комуникация и особено социалните медии в специалното издание на
английски език с наименование „EUROPETOUR Social Media Guidelines“.

Туристически изложения и панаири
Въпреки че е доста скъпо, този метод ще ви помогне да достигнете до целевите си групи възможни дистрибутори и потенциални посетители, за кратко време и в голямо количество.
Непременно се опитайте да участвате в съвместни изложби, организирани от регионални или
национални туристически асоциации, или да организирате изложбен щанд с няколко други
доставчици на туристически услуги от вашата мрежа.

Предаване от уста на уста
Разпространено е схващането, че доволните клиенти са най-добрата реклама. Обратното също
е вярно. Когато един клиент е доволен или недоволен от даден продукт или услуга, то той
непременно го споделя със своето обкръжение.

Пъблик рилейшънс (ПР)
Пъблик рилейшънс или т.нар. връзки с обществеността обикновено са насочени към
изграждането на благоприятен имидж на вашата организация. Направете нещо добро за
общността като например „Ден на отворените врати“, безплатно предоставяне на услуга с
благотворителна цел и други дейности, с които можете да ангажирате вниманието на местните
медии. Широкото разпространението на Интернет създаде други комуникационни канали,
които не бяха налични преди 10 години например. Електронната търговия промени начина, по
който фирмите правят бизнес. Социалните мрежи като Facebook достигат до много широка
аудитория и реклата чрез тях може да доведе до повече клиенти. Ще научите повече за това как
да използвате електронната комуникация и особено социалните медии в специалното издание
на английски език „EUROPETOUR Social Media Guidelines“.
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Упражнение 21
Развий своята комуникационна стратегия
Опишете кои комуникационни стратегии за популяризиране на продукти и услуги е
ползвала (или планира да ползва) вашата организация. Сортирайте ги в различните
категории дадени по-долу и опишете защо решихте така! Можете ли да анализирате кои
стратегии допринасят за развитие на вашия бизнес и до каква степен?
1. Печатна реклама
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Радио реклама
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Телевизионна реклама
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. Уеб реклама
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Туристически изложения и панаири
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
6. Връзки с обществеността
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. От уста на уста
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

23

Тренинг курс - Културен туризъм
МОДУЛ 1 – ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕСТИНАЦИПТА

Част 6
Петия компонент в
маркетинговия микс
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Част 6. Петият компонент в маркетинговия микс
Важността на човешкия фактор в културния туризъм
Един от основните елементи на маркетинговия микс са хората. Това включва всеки, който
участва в създаването на продукта или услугата, директно или индиректно. Не всички от тези
хора директно общуват с клиентите. Но всички тези хора имат свои собствени роли в
производството, маркетинга, разпространението и доставката на продуктите и услугите за
туристите.

Петият компонент – хората
Съвременните маркетингови теории поставят хората като пети компонент в маркетинговия микс,
присъединявайки го към другите четири, разгледани до тук, а именно: продукт, популяризация,
цена и пласмент. Без човешкия фактор всички тези компоненти няма да съставят успешна
маркетингова формула в туризма и културата.
Петият компонент това са всички хора, които са наети от вашата организация: хора, които
проектират, разработват или създават вашите продукти и услуги; които правят проучване на
пазара; които гарантират своевременното изпълнение; които предоставят услуги за поддръжка;
и които служат като звено за контакт с вашите посетители/клиенти/туристи.


Хората, които правят вашия продукт или услуга

Освен вашия мениджърски екип, има хора, които са отговорни за създаването на продуктите и
услугите на вашата организация. Трябва да наемате хора, които имат компетентност и опит в
конкретната област, в която работят. Това важи за хората в цялата организация, от мениджърите
до хората, работещи в билетния център например. Инвестирането в хора от висок калибър ще
ви позволи да излезете с най-добрите продукти и услуги за вашите туристи. Ако тези хора
представляват вашата организация, ще допринесат за положителния имидж в очите на
посетителите. От само себе си се разбира, че такъв силен положителен образ ще подкрепя вашия
бизнес.


Хора, които говорят с посетителите

Културните организации, независимо колко са големи или малки, изискват обслужване на
посетителите, което да подкрепя продуктите и услугите. Те трябва да имат подходящия тип хора,
които да работят в точките за контакт с посетителите. Приятелско лице на входа или полезна
ръка са "визитната картичка" за всички културни организации, насочени към посетителите.
Посетителите винаги искат да бъдат сигурни, че те могат да говорят с хора, които желаят и могат
да им помогнат в случай, че имат нужда или притеснения с продуктите, които купуват, или с
услугите, които ползват. Културните организации трябва да гарантират, че те имат приятелски
настроени към посетителите хора, които са готови да посрещнат нуждите им.
Хората, обслужващи посетителите, могат действително да служат като диференциращ фактор
спрямо другите конкурентни организации. Посетителите винаги търсят изключителност в
културните услуги. Следователно, инвестирането в обучение на вашия сервизен персонал се
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възвръща многократно. То трябва да обхваща както техническите, така и личните аспекти на
работата. Това означава, че вашият персонал за контакт с посетителите трябва да е запознат със
спецификите на вашите продукти и услуги. В същото време тези хора също трябва да бъдат
приветливи и да имат истинското желание да обслужват с грижа към клиента.

Цялостно преживяване на клиентите/посетителите/туристите
От само себе си се разбира, че хората определено оказват влияние върху цялостното
преживяване на посетителите. В сфера на маркетинга, предоставянето на най-добрия опит в
използването на продуктите и работа с вашите хора с клиентите е ключът към натрупването на
нови посетители и задържането на повече от съществуващите вече приятели на вашия бизнес.
Патронаж и лоялност са крайните резултати от едно прекрасно преживяване на вашите клиенти,
предизвикано от целия маркетингов микс.

Упражнение 22
Хората, които допринасят за успеха на организацията
Опишете какви мерки сте предприели, за да осигурите възможно най-добри резултати във
вашата организация, които се фокусират върху всички насети лица: хора, които проектират,
развиват или създават продукти и услуги; хора, които осигуряват навременна доставка;
хора, които предоставят услуги за поддръжка; и хора, които служат като точка за контакт с
вашите посетители.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Gusta l'arancione e "gusta
il blu"
Проект "ТASTE ORANGE"
Защо е добра практика?
Проектът "TASTE ORANGE" изследва, оценява и популяризира маршрутите за храна и
качеството на виното в общините, участващи в "Оранжев флаг".
Целта на проекта е







Създаване на "Система от типични" – това е местно производство, използвайки местните
ресурси, знания и традиции, което потенциално способно да отговори на глобалното
търсене;
Развива устойчивостта на местните продукти чрез приемането на конкретни стратегии за
оценка и ефективна координация с междурегионален адрес;
Съсредоточаване върху действията, които трябва да бъдат приложени за развитието на
местното селско стопанство с цел туризъм, подчертавайки характеристиките и произхода
и местната култура;
"Износ" на местните традиции, обичаи и познания в чужбина чрез културен обмен
между организациите, обединени от Асоциацията на оранжевия флаг, включваща и
общини извън италианските граници. Тази дейност допринася за укрепването на
италианския бранд чрез неговото популяризиране и диференциране.

В региона Марше, общо 20 общини участват в инициативата Оранжев флаг.
Подобен проект с наименование "TASTE THE BLUE" проучва, оценява и популяризира
маршрутите за храна и вино, както и тяхното качеството. Тук общо 18 общини се присъединиха
към "Син флаг"

.

Find more at: https://www.gustalarancione.com/index.php и https://www.gustailblu.com/
https://www.facebook.com/centrodeestudioslebaniegos
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Пътя на Св. Торибио де
Лиебана –
"Юбилейна година 2017"
Защо това е добра практика?
SRECD е Регионалното дружество за образование, култура и спорт на Кантабрия, което е
институция, вградена в правителството на Региона Кантабрия в Северна Испания. Тя има за цел
да защитава, възстановява и опазва архитектурното религиозно наследство на региона.
Организацията отговаря за планирането и координацията на инициативите, свързани с
популяризирането на юбилейната година на Свети Торибио де Лиебана.
SRECD предлага уникален практически опит в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО "
“Camino Lebaniego de Santo Toribio“ ("Пътят на Свети Торибио де Лиебана“). Институцията на
правителството работи заедно с общини, местни агенции, епархии и заинтересовани страни,
организиращи различните стъпки по пътя за посетителите, за да преживеят живота на един
поклонник на всеки метър от маршрута.
Сътрудници на SRECD са места за настаняване (мрежа от подслони), Центъра за проучвания на
Лиебана, музея „Torre del Infantado“ и места за хранене, които предлагат по целия път на Свети
Торибио специално обособено меню "Pilgrim" („Поклонник“), което се състои от местна храна и
традиционни ястия от крайбрежието и планинските върхове в региона.

Find out more at http://www.centros.culturadecantabria.com/
https://twitter.com/celebaniegos
www.facebook.com/Centro-de-Estudios-Lebaniegos

28

Тренинг курс - Културен туризъм
МОДУЛ 1 – ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕСТИНАЦИПТА

Пътя на Св. Торибио де
Лиебана –
"Юбилейна година 2017"
Защо това е добра практика?
Град Казанлък се намира в центъра на България. Това е привлекателна туристическа дестинация,
заради своето местоположение, природа и културно наследство. Две са характеристиките, които
са специфични за местоположението на гр. Казанлък:
Първо, в Казанлък се намира известната Долината на розите.
Розата Дамасцена, известна още като Розата на Кастилия е най-голямото съкровище в този
район. Розата е била внесена в България преди векове, а днес е един от символите на страната.
От нея се произвежда висококачественото розовото масло, ползвано от най-реномираните
производители на парфюми в цял свят, както от производители в сладкарката промишленост.
Първите официални документи за износ на розово масло се отнасят до търговията с Германия и
Австро-Унгария започвайки през 1771 г. Музеят на розите се казва, че е единственият музей в
света, посветен на най-класически от всички цветя - розата. По този повод, в Казанлък се
провежда ежегоден Фестивал на Розата, който дава началото на розобера.
Друга специална характеристика на местоположението на гр. Казанлък е връзката му с древната
история. Казанлък се намира в т.нар. Долината на тракийските царе. Най-големите и най-добре
запазените в страната тракийски гробници се намират тук. Те са включени в списъка на
световното наследство на ЮНЕСКО заедно с Музея на розите. Затова Казанлък е известен още
като "Домът на тракийските царе".
Казанлък успешно популяризира местоположението си и специфичните му характеристики.
Градът е включен като дестинация в Трансбалканският културен маршрут, който представя
интересни туристически места в България и Румъния като каменни църкви, крепости и
манастири, до селища, изобразяващи средновековния начин на живот, пазари и базари.

Photograph: Asen Velikov
Find out more at http://www.rosevalleybg.com/rose-festival-kazanlak-bulgaria.htm
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Изпратете ни Вашата найдобра практика

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

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