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Съдържание на модула
Този модул ще ви информира за различните инструменти, необходими за създаване на мрежа
във вашата бизнес среда, за споделяне на информация за вашите оферти и за мотивиране на
хората да ги изпитат.
Част 1. Психология на комуникацията
Част 2. Основи на комуникацията
Част 3. Корпоративна идентичност и имидж
Част 4. Насърчаване на продажбите
Част 5. Връзки с обществеността
Част 6. Реклама
Част 7. Дигитални комуникационни технологии

Цели на обучението
След като изучите този модул, ще разберете основните принципи на комуникацията в сферата
на културния туризъм в селските райони и ще разберете как тя може понякога да бъде успешна
или да е предразположена към провал.
Ще знаете колко е важно да развиете своята корпоративна идентичност и корпоративен
имидж.
Ще знаете принципите на връзките с обществеността и как да използвате различните
инструменти на PR, включително социалните медии.
Ще знаете най-важните рекламни медии и материали.
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Част 1.
Психология на
комуникацията
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Комуникация за културни институции и религиозни обекти защо е важна в културния туризъм?
Като доставчици на туристически услуги (хотел, ресторант, туристическа информация и т.н.),
вие сте запознати с начините да разработите вашите оферти, да ги разпространите, за да
генерирате доходи. Тези приходи са важни да развивате вашата дейност, а печалбата ви
помага да инвестирате непрекъснато, като по този начин подобрявате вашите оферти. Това е
предпоставка да оцелеете в един силно конкурентен пазар.
Като културна институция или религиозна институция (църква, манастир, религиозни
образователни и културни институции) сигурно се чудите, защо трябва да се занимавате
изобщо с комуникация, насочена към посетителите, тъй като вашата институция най-вероятно
се подкрепя от обществени или църковни средства, т.е имате основното финансиране.
Когато говорим за „комуникация“ в този модул, това не се отнася само за вашия уеб сайт,
вашите прессъобщения или вашите събития, дори ако те несъмнено са част от комуникацията
ви с посетителите. Следващите раздели по-скоро се занимават с това, как можете да подобрите
комуникационните си услуги
▪
▪
▪

целенасочено,
професионално и качествено добре подготвени и
атрактивно

за различните групи гости - тези, които вече ви посещават, но и тези, които все още трябва да
намерят своя път към вас.
Културните институции могат да се възползват изклюително много от добре обмислена
комуникационна стратегия чрез социалните медии. Селските райони са също толкова лесно
достъпни чрез социалните медии, колкото и градската среда. Плюс това малките селски
културни институции предлагат уникални възможности за културен туризъм, който в градската
среда липсва. Може да се каже, че възможностите и офертите за културен туризъм в селските
райони са висококачествена в голямата си част, но в същото време има дефицит на
професионална комуникация, която да разпространи по-широко тези оферти и да заинтересува
потенциалните гости от други райони, а защо не и от други държави.
Религиозните обекти често не знаят за богатството си от възможни оферти за своите
посетители. Популярни оферти като "гост в манастира", образователни оферти, възможности за
духовно изживяване и медиатция – всичко това са ценни културни предложения, които стават
все по-популярни в обществото. Те са още повече такива, когато се случват и в спокойствието
на селската среда. В следващите редове ще намерите обяснения, които ще ви помогнат да
откриете повече възможности, които да предлагате на вашите посетители и гости, както и да
намерите подходящите целеви групи от хора, които да привлечете.
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Нашите примери за най-добри практики в края на този модул могат да послужат като
вдъхновение и мотивация за създаване на вашите собствени нови оферти. Използвайте преди
всичко силата на сътрудничеството с партньори от туристически мрежи и други културни
институции.
Нека започнем с кратко въведение в комуникацията като цяло:

Психология на комуникацията
Комуникацията с други хора е неразделна и неизменна част от човешкия живот. Това е важна
дейност на всеки индивид, тъй като установяваме връзки чрез комуникация. Тя ни помага да
установим контакти, междуличностни отношения и взаимоотношения - приятелски, семейни
или бизнес. Във всички междуличностните взаимоотношения хората предават преживяванията
си, учат се един от друг, трупат опит и знания.
Терминът комуникация означава процес, при който информацията и мислите се предават и
обменят. Комуникацията позволява на хората да предават своите чувства, мисли, мнения и
очаквания.
Комуникацията е вербална (словесна), при която се общува чрез думи и невербална, която се
отнася до изражението на лицето, движенията, мислите и чувствата.
Както вече споменагхме по-горе, съществува процес на учене, който се случва в
комуникацията; и това означава, че в разговорите с другите придобиваме нови знания и
умения и сме изложени на нови гледни точки. Поради това комуникацията не е просто
средство за предаване на информация. Комуницацията е основната цел е информацията да
бъде чута, разбрана, приета и практически приложена.

Процесът на комуникация
Технически погледнато, комуникацията е двупосочен процес, който води до споделено
значение или общо разбиране между изпращача и получателя.
За ефективна комуникация е важно да знаете следното:
С КОГО общувате (от изключително значение е да познавате аудиторията си;
кои са те, каква е тяхната възраст, какво вече знаят, колко хора ще получат
вашето послание и т.н);
ЗА КАКВО общувате – комуникацията и вашето послание трябва да са
адекватни на темата, т.е. на това, което искате да кажете;
ЗАЩО общувате – каква е целта на комуникацията, какво искате да
постигнете;
КОГА ще предадете нужното послание;
КАК ще предадете посланието – помислете за метода, който ще изберете.
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Ефективното предаване на информацията е умение, което изисква системна подготовка за
създаване на вашите послания и целенасочена информация. Използването само на речта не е
достатъчно, затова трябва да допълним съобщението с образи и/или звук, и да включим
няколко сетива. Този тип послание ще бъде по-убедително, събеседникът ще го запомни полесно и ще бъде по-добре прието. Всичко това е необходимо, за да сте ефективни в
комуникацията, защото хората са различни и възприемат информацията по различен начин
(например: информацията от околната среда се приема чрез нашите пет (5) сетива - визуални,
слухови, осезателни, обонятелни, вкусови).
Ефективната комуникация се постига, когато приемаме събеседниците си за равни и особено
когато се уважаваме и обективно можем да оценим себе си в средата си:
• Добрият комуникатор може да се свърже с аудиторията и да знае как да слуша. С
активното слушане слушателят желае да разбере чувствата и очакванията на
говорителите; той / тя иска да разбере тяхната гледна точка и не съди получената
информация.
• Начинът на изразяване и говорене е много важен, защото обхваща 45% от
съобщението, възприето от участниците.
• Комуникационните умения включват и способността за управление на времето говорещият е този, който контролира времето, а не слушателите.
Тази компетентност (комуникационни умения) означава, че изпращачът е в състояние ясно да
изразява своите идеи и разсъждения, да осъществява бързо контакти с хората и да ги
поддържа, да дава обратна връзка и да бъде толерантен към различни обичаи и култури.
Комуникационната компетентност също така означава, че изпращачът е в състояние да търси,
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намира и прехвърля различна информация и да координира цялата вътрешна и външна
информация, достигаща до организацията.
За успешна комуникация е важно да следвате тези указания:
1. Изчистете мислите си, преди да комуникирате.
2. Помислете за причината на вашата комуникация.
3. Обмислете ситуацията на комуникацията.
4. Планирайте комуникациите (консултирайте се!).
5. Помислете за невербалните съобщения, които изпращате.
6. Възползвайте се от възможността да комуникирате нещо ползотворно с
получателя.
7. Проследявайте и проверявайте комуникацията.
8. Уверете се, че действията Ви потвърждават Вашето съобщение.

Самоуверена (асертивна) комуникация
Самоувереността е много важен елемент на комуникацията и решаването на конфликти в
работното пространство; тя обикновено е незаменима характеристика на хората, работещи в
културния туризъм, които желаят да създадат по-положителна атмосфера сред гостите или
клиентите.
Самоувереността не е нито смирение, нито агресия, а по-скоро средна точка между тях. Това е
способността да отстоявате себе си, да защитавате вашето мнение, да се стремите към нещо и
да се борите за вашите права, без насилие, с уважение към различията на другите и към
тяхната свобода. Тя е предназначена за защитаване на вашите ценности, личност и
достойнство.
Самоувереността е по-широк термин за решителност и увереност на човек, като в същото
време включва качества на състрадание и откритост към нуждите, интересите и ограниченията
на другите.
Самоувереният човек е наясно с чувствата, интересите и нуждите си, и може ясно да ги изрази,
като взема под внимание другите и техните нужди. Този тип човек може да прави компромиси,
когато възникне конфликт, и знае как да се постави „в обувките“ на другите.
Хората, които действат уверени, са наясно с техните добродетели и недостатъци, но въпреки
това се приемат. Те се опитват да излязат отвъд границите си, докато същевременно са добри и
търпеливи със себе си; те познават своите нужди, интереси, емоции, чувства и граници и не ги
крият от другите.
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Самоуверените хора са наясно с тяхната отговорност към другите и затова се отнасят с тях с
уважение; те разбират своите недостатъци и граници, но не се поддават на манипулация и
агресия.
Държейки се самоуверено, човек вдъхва доверие в другите, защото те знаят, че могат да
разчитат на него. Също така, илюстрира поведение, което другите сами могат следват.
Всеки, който иска да се научи на самоувереност, трябва да следва правилата на творческата
комуникация. Всеки път, когато човек използва творческа комуникация, е наясно, че начинът
на комуникация е много важен и изборът на думи е от ключово значение. Творческата
комуникация създава автентични взаимоотношения и носи ясни и спокойни послания. Хората,
които използват творческа комуникация помежду си, са честни, уважавани и равнопоставени.
При този тип комуникация емоциите могат да бъдат изразявани, защото между говорещите
има безопасно пространство и всеки разговор е посветен на конструктивен обмен на мнения и
критики.

Два типа съобщения обикновено се използват в комуникацията:
„Ти (Вие) – съобщение“ не се отнася за събеседника или за групата
конкретно. То представлява предварително изградени теза, без
одобрението на събеседниците и без възможност да дават становища.
Такива съобщения са например: „Нямате никакви маниери!“, „Не знаете как
да бъдете търпеливи!“ ...и т.н.
Този тип съобщения не са подходящи за общуване.
„Аз – съобщение“ означава да говорите с познат или непознат събеседник в
първо лице единствено число, като комуникирате собствената си връзка със
ситуацията, за която говорите. Например: „Не мога да се концентрирам,
докато говорите“, „Не мога да ви вярвам, когато скривате нещата от мен“,
„Не се чувствам добре, когато говорите за мен, в мое отсъствие“ и т.н.
Този тип съобщения са предпочитани при общуването, като създават
положителна атмосфера и разбиране.

В творческата комуникация се използват „аз – съобщения“, които са част от самоуверената
комуникация. Всеки, който участва в междуличностните отношения, особено в отношенията на
работното място, се нуждае от равенство в комуникационния процес, което е характеристика
на самоуверената комуникация.
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Правила и примери за самоуверена комуникация
Първо правило: Автентичност
"Аз съм този, който съм, а не този, който другите искат да бъда. Показвам ви чувствата си и ми
се иска и вие да ми покажете вашите. Искам да сме "огледало един на друг" и да се учим.
Можете да ми кажете какво мислите, но също така и как се чувствате, за да можем да
комуникираме."

Второ правило: Откритост
"Приемам ви такива каквито сте, а не каквито аз искам да бъдете. Предлагам ви добри
намерения, уважение и обич, и очаквам същото от вас."

Трето правило: Задаване на ограничения
“Искам да остана в творческа връзка с вас, но с ясна линия между вас и мен.”

Четвърто правило: Неизбежността на разногласията
"За мен няма губещи и победители. Има само различни гледни точки и битка на мнения. Искам
да си сътрудничим и да общувам с вас, но не искам да се поддавам и отказвам. Ще решаваме
взаимно несъгласие със споразумения и разбирания, асертивно, а не агресивно. Нека останем
съюзници и колеги, въпреки че отношенията ни се основават на превъзходство или
подчинение (при взимоотнишения „шеф-подчинен“ например)."
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Упражнение:
Как да общувам?

Самоувереността е способността да изразявате вашите желания и убеждения по
положителен начин. Твърде малко самоувереност може да ви накара да се чувствате като
"изтривалка". При твърде много самоувереност ще бъдете деспотични и агресивни.

Помислете случай, когато сте се чувствали като „изтривалки“.
Какво се случи? ____________________________________________________________
Какво направихте? ____________________________________________________________
Как се почувствахте? ____________________________________________________________

Сега помислете за по-добър начин да се справите с тази ситуация в бъдеще. Напишете подобър отговор (изразете Вашето желание и убеждение по положителен и открит начин,
ползвайте „аз-съобщения“) и го практикувайте.

Помислете за случай, в който сте били твърде деспотични.
Какво се случи? _____________________________________________________________
Какво направихте? ____________________________________________________________
Как се почувствахте? ____________________________________________________________

Сега помислете за по-добър начин да се справите с тази ситуация в бъдеще. Напишете подобър отговор (изразете Вашето желание и убеждение по положителен и открит начин,
ползвайте „аз-съобщения“) и го практикувайте.
.
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Част 2.
Основи на
комуникацията
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Основи на комуникацията
Преди да влезем в подробното описание на комуникационната политика за културен туризъм в
селските райони, нека да представим (или да повторим) как комуникацията функционира като
цяло. По принцип има шест основни въпроса в комуникацията:

КОЙ?
КАКВО казва?
в КОЯ СИТУАЦИЯ?
на КОГО?
КАК? чрез КОИ КАНАЛИ?

ЗАЩО

Изпращач на посланието - доставчик на
културен туризъм
Съобщение, послание, информация
Бизнес среда, пазарна среда
Приемник, посетител, гост, турист
Медия (традиционни медии и социални
мрежи), междуличностна комуникация
„лице в лице“
Успешна популяризация, увеличени
продажби, положителен имидж, увеличен
поток от туристи, удължен престой и т.н.

Графиката по-долу илюстрира основен модел на комуникация и показва как и вие може да
успеете с комуникацията си. Тя също така обяснява защо комуникацията понякога се проваля.

(Източник: в превод от Alastair M. Morrison: Marketing and Managing Tourism Destinations, 2013)
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•
•

•
•

•

•
•

•

•

Изпращач: Вие сте изпращачът на съобщението до предназначения събеседник, т.е. вашият
посетител или вашият гост, или най-общо казано – вашата целева група.
Кодиране: За да направите съобщението си привлекателно и да привлечете вниманието на
получателя (аудиторията), трябва да създадете определена подредба от думи, графични
изображения и/или звуци. Това се нарича "кодиране" на съобщението.
Послание: То е основната идея, която искате да предадете на целевия събеседник,
аудитория.
Посредник: Това е специфичния канал, чрез който вашето послание се предава. Може да
бъде уебсайт, списание, телевизионно предаване, рекламно съобщение в радио, брошури
и други информационни материали на туристически посредник или агенция.
Получател: Това е целевата аудитория, която получава вашето послание. В повечето случаи
той ще бъде културно заинтересован пътешественик, но също така може да бъдат
организатори на събития, пътуващи професионалисти и други.
Разкодиране: Това е начинът, по който получателят интерпретира вашето съобщение.
Всеки човек ще разбере по свой уникален начин вашето послание.
Обратна връзка: Това е отговорът или мнението, дадено от получателя на изпращача. Това
може да стане чрез телефонно обаждане, попълване на уеб-базиран формуляр, по пощата,
лично посещение или чрез социалните медии, и т.н.
Шум 1: Има толкова много конкуриращи се за вниманието на получателя съобщения, че
той може да не забележи и да не обърне внимание на вашето конкертно послание. Това
може да се нарече "конкурентен шум" в средата. Това означава, че съобщението може да
не достигне до предназначения приемник.
Шум 2: Това представляват бариери при получаването на комуникацията от страна на
получателя, най-вече поради разсейване, което от своя страна кара човека да не вижда или
да не обръща внимание на вашето съобщение.

Често, действителната "покупка" (посещение в музея, концерт, ресторант) не се случва веднага.
Вашата комуникация може първо да информира посетителя за вашите оферти, да повиши
общия му интерес или да допринесе за имиджа на вашата дестинация. В крайна сметка обаче,
успехът на комуникационната ви политика ще се измерва от това, дали вашите продукти или
услуги са закупени.
Основните елементи на комуникационната политика са:
▪ корпоративната идентичност,
▪ връзките с обществеността (ПР),
▪ насърчаването на продажбите,
▪ рекламата и
▪ цифровите комуникационни технологии.
Ще ги използвате в различни степени в зависимост от конкретната ситуация. Като цяло този
процес се нарича комуникационен микс.
В следващите части ще бъдат разгледани тези елементи по-подроб
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Упражнение

Въз основа на илюстрацията по-горе, опишете модела на комуникация за вашата организация.
Опишете кой и какъв е всеки елемент.
Изпращач/Подател
________________________________________________________________________
Кодиране
________________________________________________________________________
Съобщение
________________________________________________________________________
Посредник (Комуникационни канали)
________________________________________________________________________
Получател
________________________________________________________________________
Разкодиране
________________________________________________________________________
Обратна връзка
________________________________________________________________________
Шум 1
________________________________________________________________________
Шум 2
__________________________________________________________________________________
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Част 3.
Корпоративна
идентичност
и
корпоративен имидж
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Корпоративна идентичност
Корпоративната идентичност (КИ) може да се разглежда като покрива на комуникацията, тъй
като тя се занимава с централната грижа на всяка комуникация, съобщение или въпрос: Какво
искате да комуникирате? Тя е тясно свързана с вашата мисия и не трябва да й противоречи.
Поради това, разбирането на собствената ви специфична корпоративна идентичност е една от
най-важните задачи. В този контекст трябва първо и преди всичко да посочим тясната връзка
между "имиджа" и "идентичността".
Имиджа е разбирането, очакването и мнението на аудиторията (туристите, посетители,
заинтересовани лица) по отношение на вашата организация, продукти и услуги. В туризма
хората се интересувате най-вече от имиджа на дестинациите. Картината на туристическа
дестинация, която потенциалният посетител има в съзнанието си, е един от най-решаващите
елементи при избора на дестинацията. Положителният имидж ще доведе до положителни
решения, а отрицателният имидж, дори и от един елемент на цялата дестинация, ще доведе до
решението да бъде избрана друга дестинация. Ако имиджът на избраната дестинация е
положителен, тогава потенциалният посетител започва да избира конкретните елементи,
необходими за неговия престой – място за нощуване, хранене и т.н.
За да бъдете успешни, е важно да се прави разлика между вашата собствена оценка и
представа за вашата дестинация, организация, продукти или услуги и имиджа, който те имат.
Собствените оцена и представа е резултат от вашето субективен поглед отвътре; имиджът е
външното мнение през погледа на другите – от други райони, държави и т.н. Много често
вашата оценка, като вътрешен за дестинацията/организацията играч, не се покрива с имиджа,
който има вашата дестинация, организация и т.н.. Това е важна концепция, която трябва да
имате предвид!
Имиджът се състои от два компонента:
▪ Когнитивният компонент, отнасящ се до знанията за продукта или услугата, напр.
познанията за определена дестинация, дължащи се на пряк досег като например
предишно пътуване.
▪ Емоционалният компонент се фокусира върху чувствата и нагласите за вас, породени
от традиционни мисловни модели или мнения на други хора, които имат собствен опит
от реални посещения. По този начин субективните потребностите и въображение на
хората, съчетани със създадени симпатии, антипатии или предубеждения към дадена
дестинация, формират имиджа на дестинацията, който е много траен и трудно се
променя.
В културния туризъм имиджът играе огромна роля при формиране на избора за посещения и
пътуване.
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Анализ на корпоративния имидж
Анализът на имиджа обикновено води до различни резултати в зависимост от това дали
интервюираните познават или не познават предварително обекта. Следователно и двете групи
трябва да бъдат включени във вашия анализ. Освен това следва да обмислите включването
също така на местното население и на туристическите агенции.
Таблиците показват някои общи фактори, допринасящи за имиджа на туристическите
дестинации:
Общи възможни
характеристики на района и
на обитателите

Елементи за добър имидж
на типичното ваканционно
съдържание

Туристически оферти и
специфични качества на
ваканционна дестинация,
създаващи добър имидж

Вълнуващи
Отворени
Традиционни
Симпатични
Националистически
Модерни
Лоши / недоразвити
Естествени
Индивидуални
Процъфтяващи
Скучни
Депресиращи
Исторически

Пейзаж, природа
Спорт
Комфорт
Опит
Романтика
Култура
Свобода
Безопасност
Отдих
Уелнес
Тишина
Забавления
Наслада
Екзотичност

Богато предлагане
Удобно настаняване
Обикновено настаняване
Добри възможности за
екскурзии
Добри уелнес оферти
Интересни културни събития
Добра кухня
Приятни ресторанти
Красива природа

Предимства на дестинацията

Недостатъци на дестинацията

Красив пейзаж
Много слънце/ сняг
Многобройни културни мероприятия
Интересни обекти на културно наследство
Интересна флора и фауна
Добър климат
Красиви плажове
Добро време
Добри полети / пътни връзки
Интересни градове
Гостоприемно население
Не твърде много туристи/ много туристи
Многоезични услуги
Добра инфраструктура
Чистота
Липса на престъпност

Тежко замърсяване
Мръсна вода
Ксенофобия
Шумна среда
Висока степен на престъпност
Твърде много туристи
Липсва чистота
Езикови проблеми
Интензивен трафик
Липса на добра култура на обслужване
Лошо отношение на местните жители

20

Тренинг курс - Културен туризъм
МОДУЛ 5 - КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ

Корекция на имиджа
Въз основа на текущия имидж е възможно да се въведе процес по неговата корекция чрез
формулиране на желания такъв. За да стане валиден, обаче, той не трябва да се отклонява
твърде много от реалността; в противен случай, неговата правдоподобност ще пострада. Освен
това трябва да се избягват твърде много атрибути на имиджа, той трябва да семпъл. Имайте
предвид, че корекцията на вашия имидж ще бъде бавен и продължителен процес.
Реалност

Имидж

Стратегия на имиджа

позитивна

позитивен

Грижете се за имиджа

негативна

негативен

Подобрете действителността и
съответната комуникация с
аудиторията си

позитивна

негативен

Подобрете комуникацията

негативна

позитивен

Подобрете реалността

Важни комуникационни мерки за политиката на имиджа и комуникационните кампании,
свързани с него: съобщават най-важните компоненти с кратки послания:
▪ В Кернтен: Празници сред приятели
▪ В Саксония: Просто силни
Събития: Те често се разглеждат като подходяща мярка за изграждане на имиджа, особено ако
са международни.
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Упражнение
Вашата корпоративна
идентичност

Опишете принципите на вашата концепция за корпоративната идентичност на вашата
организация.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

.
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Част 4.
Насърчаване на
продажбите

23

Тренинг курс - Културен туризъм
МОДУЛ 5 - КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ

Насърчаване на продажбите
Насърчаването на продажбите са всички комуникационни мерки, които насърчават
разпространението и покупките. Тези мерки могат да бъдат осъществени от вас, от външни
търговци или от туристически агенции. Те са насочени директно към настоящи и потенциални
посетители. Насърчаването на продажбите също така се определят като потребителски
промоции или мърчандайзинг. Ще обсъдим двете най-важни форми на мърчандайзинга: чрез
туристическите агенции и чрез доставчика на услуги.
Тук покупателното поведение на клиента е силно повлияно от консултирането и умението на
персонала да убеждава при пряк контакт с клиенти, туристи, посетители и т.н.. Чрез разговори
клиентът се стимулира да купи определено културно туристическо предложение. Ето защо
хората, заети в сектора на туристическите продажби, трябва да:
• Знаят как да комуникират;
• Уверени са в себе си;
• Познават продукта / услугата;
• Непредубедени са;
• Не забравят, че са там, за да обслужват клиента;
• Отнасят се към клиента като към партньор и специален гост;
• Познават и прилагат различни техники за продажби и преговори.
Въпреки, че текучеството на персонала в сектора на туризма е доста високо, трябва да се
опитвате да задържите вашите добри продавачи, защото основен елемент на успеха е
последователността на личните отношения между продавачите и клиентите/посетителите.
Особено когато става въпрос за нематериални туристически услуги, изграждането на
отношения, които се характеризират с взаимно доверие, може да окаже огромно влияние
върху успеха на бизнеса.
Добрите продавачи са експерти по маркетинг:
• Разпространение: Те са отговорни за разпространението на продукта или услугата сред
клиентите.
• Пазарни проучвания: Те получават информация от първа ръка за нуждите и желанията
на клиентите.
• Контрол: Те преглеждат ефектите от маркетинговите и комуникационните дейности.
• Връзки с обществеността: Те допринасят за имиджа на вашата организация в
обществото чрез директния си контакт с клиентите и обществеността.
В рамките на този модул за обучение не е възможно да се задълбае в детайлите на
психологията на продажбите. Ако се интересувате от този сектор, има много публикации както
от академични така и от практикуващи хора. Можете също така да се свържете с ИНИ-Новация
България ООД (info@ini-novation.com ) и като съавтори на тези модули, те да организират за
вас специално обучение.
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Упражнение
Изисквания за обучение на вашите
продавачи

Направете профил на лицетата във вашата организация, които работят като продавачи и
проверете как те отговарят на следните изисквания:
Знаят как да комуникират
__________________________________________________________________________________
Самоуверени са
__________________________________________________________________________________
Познават продукта/услугата
__________________________________________________________________________________
Непредубедени са
__________________________________________________________________________________
Не забравят, че са там, за да обслужват клиента
_________________________________________________________________________________
Отнасят се към клиента като към партньор и гост
_________________________________________________________________________________
Познават и прилагат техники за преговори и продажби
_________________________________________________________________________________

.
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Част 5.
Връзки с
обществеността
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Връзки с обществеността
Обикновено крайната цел на всеки туристически бизнес е да стимулира обществено желание
за посещение на вашата дестинация и да превърне това желание в закупуването на билети,
ястия, обиколки, сувенири или други подобни локални оферти.
Връзките с обществеността играят съществена роля в този процес, не само като привличат
посетители към вашата дестинация, но и като ги държат щастливи веднъж щом пристигнат.
В рамките на всички комуникационни дейности връзките с обществеността засягат най-големия
кръг от адресати. Целта е да се установи или поддържа общественото доверие към вашата
туристическа дестинация, към вашето туристическо предприятие, както и към вашите продукти
и услуги. Тази задача е тясно свързана с развитието на положителен имидж в обществото.
Терминът "обществен" може, в най-широкия смисъл на думата, да обхване цялото общество.
От икономическа гледна точка обаче, връзките с обществеността са насочени към онези части
от обществото, които са релевантни за вашата дейност. Тук можете да различавате между
външна общественост (гости и посетители, медии, власти, финансови институции, конкуренти,
мултипликатори) и вътрешна общественост (вашите колеги и местното население).

„Връзките с обществеността (PR) се състоят в това, нещата да се правят
правилно и да се говори за тях.“
„Връзките с обществеността (PR) започват вкъщи.“

Традиционно практиката на връзките с обществеността в културния туризъм включва три
стъпки:
1. Стимулиране на желание да се посети дадено място.
2. Комуникацията, която съпътства организирането на пътуване до това място.
3. Обратна връзка от посетителите - уверяване, че на тях им е удобно, добре са и се
забавляват, когато пристигнат.
Напоследък страхът от тероризъм подтикна връзките с обществеността (PR) в туризма да се
съсредоточат и върху гарантирането на безопасността на посетителите, преди всичко.
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Успешните връзки с обществеността трябва освен това да следват следните принципи:
•
•

•
•

•
•

•

•

Откритост: Необходимо е открито да комуникирате с обществеността, за да
установите взаимно доверие.
Практичност: Разликата между връзките с обществеността и рекламата е, че
връзките с обществеността ползват фактически аргументи и търсят обратна
връзка при комуникацията, докато рекламата използва кратки и често
емоционални послания, многократно повтарящи се по определена схема без
комуникационна обратна връзка.
Честност: Само напълно честната комуникация дава възможност за изграждане
на дългосрочен имидж и постоянна достоверна връзка с обществеността.
Сериозност: Връзките с обществеността не могат да бъдат извършени "между
другото "; трябва да ги вземете несериозно, за да поддържате
последователност.
Непрекъснатост: Връзките с обществеността са дългосрочна дейност.
Съответна информация и действие: Важен аспект при комуникацията с
обществеността е взаимното взаимодействие, при което трябва да вземат
предвид очакванията на обществеността (вж. Принципите на социалните
медии).
Професионализъм: Тъй като мениджърите връзки с обществеността (PR
мениджъри) са важни представители на вашата организация, те трябва да бъдат
професионалисти.
Систематичност: Връзките с обществеността трябва да се извършват редовно, а
не само след определено събитие или злополука.

За повече подробности и примери за успешни връзки с обществеността в туризма, моля
консултирайте се с „EUROPETOUR - Насоки за ползване на социалните медии“ или се свържете
с ИНИ-Новация България ООД на имейл: info@ini-novation.com .

Връзки с обществеността в туризма
Особено в туризма връзките с обществеността все повече заемат централно място в
комуникационните политики. Тъй като офертите за пътуване не могат да бъдат проверявани за
качество преди пътуването, информацията е много важна туристите..
Възможни са много различни подходи при връзките с обществеността и техните дейности за
изграждане на имидж и доверие:
▪ Връзката с обществеността подпомагат целевите рекламни кампании на доставчиците
на услуги.
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▪

▪

▪

Връзките с обществеността в туризма се фокусират непряко върху пътуващите, а поскоро насочват непреки действия към лидерите на общественото мнение, т.е. главно
към медиите.
Те включват също така комуникация с приятели и познати, информация от туристически
офиси, туристически панаири и информация за пътувания във важни области на
връзките с обществеността в областта на туризма.
Докладите за пътуванията, които най-често се считат за обективна информация, са от
голямо значение. В редакционната част на печатните медии, в уебсайтове и блогове
или в специални телевизионни или радиопредавания се предоставят туристическа
информация и "съвети", които рядко се определят като "реклама" от страна на
медийните потребители (слушатели, читатели, зрители). Тук връзките с обществеността
играят важна роля. Тъй като дестинациите са особено популярни сред медиите,
сравнително лесно е да се получи редакционно пространство, което може да се
използва по най-различни начини.

Особено за по-малки дестинации с ограничени финансови ресурси, връзките с
обществеността често могат да бъдат по-важни от директната реклама. Остават обаче някои
предизвикателства, тъй като дестинациите могат да имат малко или никакво влияние върху
редакционната част на кампанията. Следователно, колкото по-високо е качеството на
туристическия продукт, колкото повече е неговата новост или колкото повече събития се
организират, толкова повече той ще бъде споменаван в медиите и толкова по-малко ще се
наложи да разчитате на платена реклама.

Връзки с обществеността при кризи
Връзките с обществеността и отчитането на медиите също е от особено значение в кризисни
ситуации. Това е особено важно поради нарасналите проблеми със сигурността в туризма, като
например катастрофи, природни бедствия, атаки или тероризъм. Само с отлични връзки с
обществеността такива отрицателни впечатления могат да бъдат компенсирани.
Кризите могат да се случат по всяко време и навсякъде. Авария, причинена от падащ
строителен материал от църковна кула, сърдечен удар на посетител по време на посещение на
културно събитие, земетресение в чувствителна среда с природно или културно наследство,
война от спорове на страниците ви в социалните медии, клевета от конкуренти - всичко, което
може да се случи. Можете обаче да сте подготвени с така наречения кризисен PR или връзки с
обществеността при криза:
▪
▪

Уверете се, че вие и вашият персонал знаете как да се справяте с трудни ситуации. Това
трябва да се разпише като план, да се научи и да се тренира.
Бъдете хладнокръвни и спокойни.
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▪
▪

Бъдете достъпни, отзивчиви и не се покривайте, а комуникирайте, обяснявайте или
давайте решения.
Бъдете честен.

Не...
▪
▪
▪
▪
▪
▪

...отричайте / не интерпретирайте фактите;
...отхвърляйте отговорността;
...поставяйте резултатите в перспективи;
...се поддавайте на критика;
...бъдете арогантни, невежи и не проявявайте липса на загриженост;
...се правете, че нищо не се е случило, като мълчите.

Инструменти на връзките с обществеността
Контакт с медиите
Медийната работа е най-известният и стандартен инструмент за връзки с обществеността. Ето
списък на най-важните неща, които трябва да направите:
▪

▪

Подготвяйте информация за журналисти, прессъобщения, блогъри или други (цифрови)
лидери на общественото мнение: Обръщайте се поотделно и внимавайте да изпратите
на всяка от медиите правилният вид информация, т.е. това, от което се нуждаят за
публикуване. Качеството на снимките и текстовете е изключително важно и трябва да
бъде възможно най-обективно, без ясно и отчетливо изразено рекламно намерение.
Пресконференции и пътувания: Поканете избрани журналисти на определено място,
където да получат информация за определени продукти или услуги. Те са важна част от
връзките с обществеността, защото те предлагат форум за информация и обмен на
мнения. Пресконференцията предлага и възможност за непосредствена комуникация и
отговори на важни въпроси.

Контакт с държавните органи
В културния туризъм отношенията с различните държавни органи и публични политически
лица са от особено значение. Те включват контакти с кмета и с общинския съвет, с областните
администрации и държавните министерства.
По същество те са лица, вземащи решения или изпълнителни органи, които могат да повлияят
на съответното развитие на туризма във вашата дестинация. Повечето от тези съображения са
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тясно свързани и с така наречените финансови отношения, които се отнасят главно до
туристическите субсидии и инвестиции.
Интензивното развитие на тази форма на връзки с обществеността се нарича "лобизъм". Такива
мерки са например личния контакт със съответните държавни органи, както и поканата на
съответните представители на събития, организирани от туристически фирми.

Контакти с финансови институции
Друга важна целева група са вашите взаимоотношения с финансови институции. Ако сте
търговска туристическа организация, доверието на инвеститорите, банките, спонсорите и
акционерите е изключително важно, тъй като те играят важна роля във вашето бъдеще.
Тук инструментите на връзките с обществеността са:
• Събрания на членовете на организацията;
• Представяне открито на финансови отчети и балансите;
• Действия на добра воля (ден на отворените врати);
• Среща на спонсорите;
• Редовни неформални срещи.

Контакт с доставчици, сътрудници и конкуренти
Контактите и сътрудничеството с различни организации и компании (доставчици, различни
институти и сдружения, конкуренти) също са важни задачи на връзките с обществеността.
Изборът на доставчици и дистрибутори на вашата компания/организация разкрива много за
самата компания, нейния имидж и нейната надеждност. Сътрудничеството с известни
туристически институти или научноизследователски организации може да увеличи имиджа на
компанията чрез прехвърляне на доверието на обществеността от тези институти към
компанията ("трансфер на имидж").
Друг важен аспект са връзките с конкуренцията. Чрез контактите и сътрудничеството с
конкурентите една организация може да научи много за собствената си позиция и най-вече да
подчертае социалните аспекти на връзките с обществеността. Можете да си сътрудничите с
други доставчици на туристически услуги по социални въпроси (например околната среда) и по
този начин да увеличите доверието на населението към вас.
Необходимите ПР инструменти са: панаири, публикации, съвместни мероприятия, публикации
в научни вестници, организиране и участие в различни конгреси, както и мероприятия и
дискусии по теми свързани с културен туризъм.
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Други инструменти на връзките с обществеността
Събития свързани с връзките с обществеността
Можете да организирате различни събития като фестивали, концерти, лекции, ден на
отворените врати, панаири или изложби, редовни неформални събирания, юбилейни
тържества, фирмени мероприятия, блогови пътувания и др.

Списания свързани с връзките с обществеността
Има специални PR списания, които вече може да сте открили в хотели, летища и други
обществени пространства. Те продават редакционно пространство в списанието, където
можете да съобщите вашите културно-туристически оферти.

Бюлетини
Все още бюлетините са надежден инструмент на връзките с обществеността за печелене на
внимание. Ако се правят редовно, те могат да допълнят други инструменти за връзки с
обществеността.

Фондации
Може да създадете (малка) фондация за наука, култура или изкуство.

Доклади за пътуванията
Можете да публикувате интересни доклади за пътувания както в туристически списания, така и
онлайн. Моля, проверете указанията, предоставени в „EUROPETOUR - Насоки за ползване на
социалните медии“ за допълнителна информация по тази тема.

Снимки и видеоклипове
Можете да реализирате свой собствен канал в YouTube, цифрова фото галерия, да използвате
подходящи ключови думи и т.н. Отново, моля, направете справка в указанията на
„EUROPETOUR – Насоки за ползване социалните медии“ за повече информация и подробности.

Състезания и събития
Можете да организирате тези събития самостоятелно или заедно с други организации за
културен туризъм.
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Упражнение
Връзки с обществеността в нормални
обстоятелства

Съставете PR план за вашата организация, съчетаващ дейности, които досега сте използвали с
елементите, които научихте в този раздел.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

.

Упражнение
Връзки с обществеността в условията на
криза

Представете си, че регионът, в който се намира вашият бизнес, е бил поразен от наводнение.
Културният маршрут във вашия регион е частично наводнен, но за щастие, вашето
местоположение и по-голямата част от вашата среда са били пощадени. Вестници и
телевизионни канали са докладвали за ситуацията и вече сте получили първите запитвания на
ваши гости за ситуацията, обмисляйки да отменят престоя си...
Създайте аварийна PR кампания и я обсъдете с приятели и сътрудници!
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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Част 6.
Реклама
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Ролята на рекламата
Рекламата винаги е насочена към конкретни целеви групи, които искате да привлечете да купят
вашите културни туристически продукти или услуги. Ето защо, за да е успешна вашата реклама,
целевите групи потенциалин клиенти е важно да бъдат анализирани от гледна точка на
техните очаквания и нужди. Само тогава можете да насочите вашата реклама правилно – да
съставите рекламните послания, да изберете медиите, да изберете продължителността на
вашата рекламна кампания.
Рекламата е важна, но нейната роля често се надценява. Въпреки че познаването на
туристическите продукти и услуги е необходимо условие за положително решение за покупка
или за пътуване, окончателното решение се взема по-малко на базата на чутото от рекламата, а
също така въз основа на желанията и нуждите на потенциалните посетители и гости.
Несъмнено рекламата може да има стимулиращ ефект в този контекст, но и най-добрата
реклама няма да има ефект без подходяща съгласуваност между качество, цена и атрактивност
на услугата или продукта, популяризирани адекватно с различни инструменти на вашата
комуникационна политика.
Рекламата трябва да е подчинена на единна маркетингова стратегия и да предаде вашите
рекламни послания на широката общественост, за да ги направи "видими" и "чуваеми". Това е
общо предизвикателство за туристическите услуги: тъй като те са нематериални и трудно могат
да бъдат визуализирани. Ето защо трябва да поставите в центъра на вашата реклама нещо
материално като например мястото на вашата услуга или потребителя на услугата. Въпреки
това, в сравнение с други услуги, туристическата реклама има по-малко проблеми при
представянето на нематериални услуги, тъй като те често са свързани с настроения: слънце,
пясък, море се асоциират с отдих; транспортът, забележителностите, пейзажите или залезите
са сравнително лесни да се представят без да се налага да бъдат описвани подробно.

Рекламиране и рекламни съобщения
Рекламните цели са резултат от вашите общи маркетингови цели и от вашите основни
стратегически съображения. Рекламни цели могат да бъдат:
•
•
•
•

Популяризация на вашите продукти и услуги за културен туризъм: общото внимание
трябва да се увеличи;
Конкретна информация за вашите продукти и услуги: искате да повишите интереса на
потенциалните посетители;
Импулс да се купи: искате да предизвикате потенциалните се клиенти вашата
конкретна оферта трябва да бъде закупена;
Изгражадне на определен имидж: подкрепя PR планът и задачи.
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Рекламата е вид съобение, което задължително съдържа конкретно рекламно послание.
Съдържанието и формата на съобщението са тясно свързани, като рекламният стил е израз на
вашата корпоративна идентичност.

Рекламната кампания трябва да действа като едно цяло.
Рекламата трябва да бъде с обща тема не само в маркетинговия микс, но и
във всички рекламни действия.

Определяне на целеви групи
Рекламната форма, послание и информация трябва да са подходящи за съответната целева
група, за която са предназначени. По този начин рекламата ще е правдоподобна и пораждаща
доверие.

Примери:
Рекламното послание за целевата група "млади хора" е по-вероятно да се
изгради с представяне на движение, действие, разнообразие, модерност и
т.н., докато рекламата за целевата група "възрастни хора" е по-скоро
свързана с релакс, тишина, спокойствие.
За ексклузивни оферти можете да подчертаете особеностите, както и да
използвате повишено езиково ниво.

Рекламни медии и рекламни форми
Изборът на рекламни медии и реламен дизайн винаги трябва да се извършват професионално.
Професионалният рекламен консултант е вашия най-добър партньор в разработването на
целеви рекламни материали. С неговата подкрепа съобщенията ви се кодират и изпращат до
съответните целеви групи чрез различни медии като комбинация от звук, текст и език. В
зависимост от вашата целева група се прилагат специфични изисквания за рекламата. Също
така, те трябва да бъдат съчетани по стил и форма с цялостния маркетинг. Рекламните
материали включват акустични, визуални, графични, декоративни и промоционални продукти.
Ето няколко класически примера:
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•
•

Ексклузивните екскурзии за културен туризъм трябва да се рекламират с четирицветни
брошури с гланц.
За оферти с ниска цена, например пътувания в последната минута, черно-белите
листовки или флайери могат да бъдат подходяща и достатъчна форма за рекламни
материали.

Каталози и брошури
Традиционно в туризма каталозите и брошурите са най-широко използваните рекламни
материали. Каталозите съдържат цялата ви оферта. Основната им задача е да предоставят
изчерпателна информация и да стимулират конкретни покупателни решения. Те се използват
основно като каталози за пътуване, предлагани от туроператори или като туристически
каталози на вашата дестинация, пт=редлагани в туристически локални центрове. Каталозите
обикновено съчетават обща информация (пейзаж, площ, климат и т.н.) с част от услугата
(пристигане и заминаване, A-Z) и част от продажбите (компилация от услуги, някои с
илюстрации).
Брошурите са по-общи и предоставят най-вече основна информация. Често те са само извадки
от по-подробните каталози. Те привличат вниманието и въздействат на емоционално ниво. За
дестинации на културен туризъм често брошурите с изображения са най-важни. Примери:
брошури описващи маршрути за поклонение, велосипедни пътеки, музеи, събития и т.н.
И каталозите, и брошурите трябва да имат следните функции:
•

•
•

•
•

Стимулираща интерес функция: важна функция на брошурите и каталозите е дизайнът
на заглавната страница. Тю трябва да привлича вниманието и да насърчава понататъшното прочитане на съдържанието.
Информационна функция: трябва да има ясна информация за предлаганата услуга, като
обхват, качество и цена на услугата.
Функция за профилиране: брошурите и каталозите са вашата база като доставчици на
културен туризъм, чрез които можете да покажете по какво се отличавате от
конкурентите си. Вашата специална и уникална позиция трябва да бъде изразена.
Емоционална функция: Каталогът трябва да придава известен усет за вашето място и
неговата атмосфера.
Функция за продажба: каталогът трябва да доведе до резервации.
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Други графични реклами
Други графични реклами включват:
•
•

•
•
•
•
•

Реклами във вестници, списания и др.: по правило те дават достъп до точна целева
група и обикновено предоставят реклама с конкретни оферти.
Плакати: имат преди всичко функция за привличане на вниманието, както и
продажбена функция чрез предоставяне на кратка, но точна информация за място,
събитие, цена и т.н. Те изискват тясно сътрудничество с други рекламни медии.
Плакатите в по-малки формати могат да бъдат популярен сувенир с подходящи
рекламни ефекти.
Разпечатките и флаерите се използват най-вече като краткосрочно промотиране на
оферти или събития.
Рекламните писма се използват като директна поща.
Рекламните площи в градовете и пътните карти се използват предимно за информация
на място и посочват допълнителни оферти.
Календар на събитията: информира посетителите на дестинацията за всички културни
събития за даден период.
Списания за гости: съдържат не само препратки към събития, но и препратки към
културни забележителности, туристически съоръжения и информация (като ресторанти,
музеи, магазини за сувенири и др.).
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Упражнение
Коя реклама е за вас?

Направете сравнение между действителните ваши рекламни дейности и идеалната за вас
рекламна стратегия, където нямате финансови ограничения. Кои дейности бихте добавили?
Каква би била добавената стойност?
Накрая, анализирайте ситуацията си. Може би можете да промените рекламното портфолио с
малко по-добър рекламен план? Обсъдете вашите идеи с приятели и сътрудници!
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

.
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Част 7.
Цифрови
комуникационни
технологии
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Цифрова комуникация
Не на последно място, важно е да превърнете офертите, преживяванията и продуктите си в
културния туризъм в добър начин за разказване на историите в епохата на дигиталните
медии.
Ако управлявате уебсайт, помислете за това да добавите блог, на който да се публикува
редовно (т.е. минимум два пъти месечно) под формата на кратки статии, новини, изображения
или видеоклипове за вашият бизнес, оферти или събития. Това ще изисква финансови и преди
всичко човешки ресурси, тъй като съдържанието в блога са статии, снимки, видеа, които трябва
да бъдат писани, коригирани, модерирани и поддържани редовно.
От друга страна, комуникацията в социалните медии предоставя перфектна възможност за
вашите настоящи и потенциални клиенти, както и бизнес партньори да следят публикациите
ви, да се свързват с вас и да задават директни въпроси. Социалните медии са различни форми има форуми, блогове, Wikis, социални мрежи, онлайн сайтове за рейтинг като TripAdvisor,
HolidayCheck или дори платформи като AirBnB, които все повече популяризират "experiential
travel" (от experience – преживяване), като хостват и продават културни изживявания като
курсове за готвене, организирани културни обиколки, творчески класове и т.н.
Цифровата комуникация, поради нейната динамична природа, може да се счита за
"маркетинг в реално време".
Включени са редица техники. Помислете дали да приложите следното към вашия бизнес,
когато мислите за стратегии, свързани с цифрова комуникация и социални медии:
•

•

•

•

•

Започнете, като изберете подходящата една или най-добре няколко социални медии
като комуникационни канали за вашата аудитория (видео - YouTube, фотография Instagram, изграждане на общности и организиране на събития - Facebook и т.н.)
Публикувайте редовно в социалните медии за вашата аудитория, като отбелязвате
също и други свързани страници и профили от вашата туристическа дестинация или
туристическа мрежа. Комуникирайте с аудиторията си и отговаряйте на зададените
въпроси в полето за коментари на различните социалните медии.
Споделяйте и (повторно) споделяйте съществуваща (статична) информация; може да се
наложи повече от един път да правите това, за да бъде разгледана и / или да бъде
приета от целевата ви аудитория.
Действайте като платформа за обмен на знания, дискусия, информация и съвети –
публикувайте вашето съдържание, но също така и свързана с вашата дейност и друга
информация от други източници.
Организирайте състезания, тегления на награди или реклами в социалните медии като
начин да достигнете до още повече хора и последователи във вашите социални мрежи.
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Социални Медии
Противно на рекламите, социалните медии не са канал за директни продажби. По-скоро тя
служи за изграждане на дългосрочни взаимоотношения със широка аудитория и ви позволява
да популяризирате общественото (човешко) лице на вашия бизнес, организация, община или
институция.
Целите на използването на цифровите комуникационни технологии, са:
• Увеличаване на осведомеността за вашата марка;
• Установяване и поддържане на диалог с партньори и клиенти;
• "Споделянето е загриженост ": Предизвиква интерес и внимание онлайн;
• Получаване на директна обратна връзка и развиване на дискусия.

Социални Медии = „Образователно развлечение ”!
Социалните медии трябва да следват ясна комуникационна стратегия, за
да бъдат успешни.

За по-подробни примери и насоки за социалните медии и технологиите за цифрова
комуникация, моля, направете справка в „EUROPETOUR - Насоки за ползване на социалните
медии.“
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Упражнение
Подобряване на комуникацията в социалните медии

Помислете за различните канали на социалните медии, достъпни за вас и вашия бизнес, които
ползвате и/или бихте искали да ползвате в бъдеще.
След това направете списък на ключовите демографски групи и техните характеристики,
към които искате да се обърнете, т.е. на вашите целеви групи от аудиторията като например:
пътуващи със специални интереси - религиознео наследство, творчески туризъм и исторически
туризъм и други.
Помислете и намерете отговорите на следните въпроси:
• Кои мрежи / ключови думи, като например #hashtags, използвате за намиране и предаване
на информация? (#Winelover, #CreativeTravel, #Culture, #Museum и т.н.)
• Какви цифрови комуникационни технологии използват вашите конкуренти? Защо? Успешни
ли са и защо / защо не?
• Какво послание популяризирате на уебсайта си и / или в каналите на социалните медии?
• Кои са областите, които искате да подобрите в областта на комуникацията?
• Как ще оцените и наблюдавате успеха си?
• Къде виждате себе си и вашите усилия за цифрова комуникация в:
o Шест месеца,
o Една година,
o Две години от сега?
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Регионално развитие
чрез изграждане на
мрежи от контакти
(networking) за
подобряване на
качеството на селския
туризъм

Защо това е най-добра практика?
Австрийската провинция Долна Австрия е разделена на четири географски района и един от тях
се нарича Мостфиртел (Mostviertel). "Most" е австрийската дума за ферментирало ябълково
или крушово вино, което е специалитет този район.
В Мостфиртел е съдадена туристическа организация, наречена The Mostviertel Tourism
Destination Management Company. Тази организация работи в тясно сътрудничество със Съвета
за туризъм в Долна Австрия и с Австрийския национален съвет по туризъм. В основата на
работата на Mostviertel Tourism Destination Management Company е изграждането на мрежа от
контакти, която беше ключова за превръщането на района Мостфиртел от обикновена
дестинация за кратки екскурзии до предпочитана дестинация за празници и нощувки.
Много регионални инициативи, като пътеки с тематични насоки, атракционни паркове или
природни зони, се обединяват в мрежа, която днес стои в основата на успеха на туристическата
дестинация Мостфиртел.
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Много от офертите понастоящем са съсредоточени и продължават да се развиват около
типичния за района селскостопанския продукт - крушите, които са редица сортове и
култивации.
Едни от най-популярните малки регионални мрежи се наричат "Moststraße" и "Mostbarone",
т.е. местни предприятия, които популяризират културата свързана с преживявания / пътуване
сред природата в дестинацията.
Конталт: Mrs Clarissa Schmitz, Incoming Mostviertel Tourismus GmbH
Телефон: +43 7482 204 44
E-Mail: office@mostviertel.at
Уебсайт: www.mostviertel.at
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Конкурс за бутикова бира

Защо това е най-добра практика?
През 2016 г. KLOSTERLAND e.V. (мрежа от манастири в граничния регион Източна Германия и
Полша) стартира специален конкурс за бутикова бира, като избраната печеливша бира ще
продължи да се произвежда като марка манастирска бира, която да се сервира и продава в
манастирите, които са част от KLOSTERLAND e.V., в избрани магазини, барове и каталожни
продажби, както и на пазари и събития.
От участниците в конкурса бе избрана една малка пивоварна, базирана в Берлин, като бъдещ
партньор и пивовар. Пивоварната ще създаде седем различни вида бутикова бира, от които
журито трябва да избере победител на специално публично събитие. След определянето на
бирата-фаворит, марката ще бъде разработена, а произведената бира ще бъде продавана на
посочените по-горе места. В проекта участват списание за бутикова бира, търговец на дребно,
университетски професор по маркетинг и устойчиво производство, както и сдружение за
древни сортове зърно.
Ползата за културния туризъм от тази нова марка бира ще бъде финансови приходи, с които да
се финансират нестопанските дейности на KLOSTERLAND.
Организацията с нестопанска цел KLOSTERLAND е основана през 2013 г. с цел да се установи
Полско-Германско трансевропейско и трансгранично сътрудничество между абатства и да се
насърчава запазването и съживяването на монашеското наследство.
KLOSTERLAND е контакт за бивши и активни абатства, околните им региони и градове, както и
техните културни и туристически целеви групи. Под марката "KLOSTERLAND", абатстватачленове представят своите индивидуални предложения, както и мрежови продукти като
пазари, организирани от абатства, събития и информационни медии.
Собственикът на пивоварната и
неговият пивовар в
манастира Chorin в Бранденбург

46

