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Съдържание на модула
Както туризмът свързва хората и местата по света, така и работещите в културния туризъм
трябва да се свържат с други туристически бизнеси, правителствени агенции и бизнес, за да
бъдат успешни. Работата в мрежа се прилага в туризма под разнообразни форми и стилове, и
този модул ще ви запознае с най-важните.

Част 1. Как да създадем туристическа мрежа?
Част 2. Структура и управление на туристическите мрежи
Част 3. Изграждане на успешни мрежи за културен туризъм в селските райони
Част 4. Как да създадем вериги за доставки и вериги за създаване на стойност за мрежите на
културния туризъм?

Цели на обучението
След като изучите този модул, ще разберете кои компетенции трябва да придобиете или да
усъвършенствате, за да бъдете добри в работата в мрежа (нетуъркинг) на лично ниво.
Ще знаете кои организационни умения ви трябват, за да създадете или да участвате в
туристически мрежи.
Ще разберете кои са различните видове туристически мрежи.
Ще научите за изгражадането на мрежи и концепции за регионално развитие.
Ще разберете защо създаването на вериги за доставки и вериги за създаване на стойност е от
решаващо значение за културния туризъм.
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Част 1.
Как да създадем
туристическа мрежа
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Как да създадем туристическа мрежа
Работа в мрежа на персонално ниво
Преди да се опитате да създадете туристическа мрежа, уверете се, че сте разбрали основните й
характеристики, които се прилагат при всички видове мрежи, независимо дали става дума за
вашите професионални или лични дейности.
Основният принцип при работа в мрежа е даването, да не получаването. Помислете за това,
че когато знаете, че някой близък има нужда от помощ, искате да помогнете. И също, когато
другите виждат начин, за да ви помогнат, те се чувстват добре. Даващите печелят.
Така че, полезна дефиниция за работа в мрежаа може да бъде:
Работата в мрежа се състои в това да изграждате и да се наслаждавате на
чудесни контакти - нещо, което на повечето от нас им харесва да го
правят.
Отидете на следващото си обедно заседание, конференция или друго събитие, като имате
предвид тази мисъл: "На кого мога да помогна днес?" Фокусирането върху другия човек ще
отнеме напрежението и ще ви възнагради в дългосрочен план.

Три персонални ключови умения за работа в мрежа
1. Бъдете щедри! Бъдете готови да споделите. Бъдете ресурс за полезна информация,
тенденции, страхотни събития или други контакти. Слушайте внимателно другите и
потърсете начини да ги посрещнете.
2. Бъдете интересни! Хората ще искат да говорят и да развият контакта си с вас, когато
видят колко полезни и завладяващи сте. Задавайте интригуващи въпроси, предлагайте
подходящи коментари и правете проницателни наблюдения, за да накарате слушащия
да се върне при вас за още.
3. Бъдете позитивни! Влезте в стаята с усмивка на лицето си. Насладете се на
изграждането на контакти. Приближете всеки човек с ентусиазирано отношение, като
знаете, че както давате, вие също печелите.
С тези нагласи ще бъдете перфектно подготвени за по-голямата задача, т.е. да създадете
мрежа за вашите културни туристически дейности.
Работата в мрежа в областта на културния туризъм е особено важна в селските райони,
където често се обяснява на скептично настроени хора, че културният туризъм е важна
индустрия, която може да допринесе за местната и регионалната (туристическа) икономика.
Въпреки голямото положително икономическо въздействие на туризма, твърде много хора не
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разбират взаимовръзката между туризма и качеството на живот на местните жители.
Прекалено често туристическите лидери, които са експерти в рекламирането и продаването на
своята дестинация на посетители от чужбина, прекарват малко или никакво време,
рекламирайки и „продавайки“ бизнеса си на местното население. Важно е да не забравяте, че
ако местната общност не подкрепя вашите туристически дейности, общността скоро ще
спечели репутацията на несигурна или неприятелски настроена. В крайна сметка това не само
ще унищожи бизнеса с културен туризъм, но и ще навреди сериозно на икономическото
развитие и жизнеспособността на региона.
Работата в мрежа изисква организационни умения. Тя помага много малко или никак, ако
нямате (1) стратегия за намиране на хората, с които ще се свързвате по-късно и (2) нямате
стратегия за последващи действия (follow up).

Стратегии за работа в мрежа
Ето няколко съвета, които повечето от нас знаят, но много от нас забравят или не успяват да
приложат:

Стани известен.
Туризмът е индустрия, базирана на хората. Колкото сте по-познати, колкото по-често се
споменава името ви, толкова по-добре е за вашия бизнес. Посетете колкото е възможно
повече събития. Тези събития може да не са свързани с туризма, но те трябва да бъдат събития,
чиито участниците могат да повлияят на вашата видимост или на разпознаваемостта на името
ви. По време на такива събития събирайте визитни картички. Водете си бележки на гърба на
всяка събрана картичка, които ви разкриват нещо запомнящо се за човека, чийто картичка сте
взели. След събитието, предприемете последващи действие като напишете имейл или се
обадите на хората, които срещнахте.

Никога не бъдете срамежливи!
Бъдете достъпни. Когато срещате нови хора, помолете ги да ви разкажат нещо за техния живот.
Почти всеки обича да говори за себе си и повечето хора имат уникална история за разказване.
Когато хората се „отварят“ пред вас, получавате по-добра представа за това, от което се
нуждаят и как можете да взаимодействате с тях. Веднъж щом разполагате с тази информация,
можете не само да преценявате техните нужди, но можете да започнете да измервате нуждите
на вашата общност (а също така и вашите професионални такива) чрез интересите и талантите
на другия.

Не бъдете недалновидни
Някой, който не е в състояние да ви помогне сега, не означава, че той/тя може да не е ценен в
бъдеще. Добрите маниери правят отлична работата в мрежа. Не затваряйте врати с небрежно
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поведение или не предполагайте, че трябва да говорите само с хора, които имат
непосредствена "стойност".

Питайте другите, какво можете да направите за тях
Работата в мрежа се основава на социологическата предпоставка за "социален капитал". Този
термин означава, че трябва да давате на другите хора, за да получите обратно от тях. Найдобрият начин да спечелите нещо е като дадете нещо. Социалният капитал има ограничена
продължителност на живот. За да остане свеж, човекът трябва да помни името ви и кой сте. За
да постигнете това, не ограничавайте връзките си с еднократно събитие. Вместо това останете
пред очите на обществеността и нека бъде известно, че сте ангажирани в общността.
Превръщайки се в „ресурс“ на общността, вие се утвърждавате като отговорен и надежден
човек, а тези качества помагат най-добре при създаването на контакти.

Бъдете доброволец!
Доброволчеството не само помага името ви да се разчуе в общността, но е и чудесен начин да
се срещнете с други хора. Изберете внимателно организацията, към която искате да станете
доброволец. Iзяснете точно колко време и енергия можете да отделите.

Използвайте активни и пасивни инструменти за работа в мрежа
Уеб страниците са страхотни, за да предоставят информация на някой, който ви търси.
Независимо от това, те действат като инструмент за работа в мрежа, само ако човекът иска да
се свърже с вас. Използването на бюлетини, срещи и дни на „отворени врати“ са начин да
започнете контактите си. След като контактата се установи, можете да насочвате хората към
вашата уеб страница.

Последвайте!
Това означава, че след като се срещнете с човек, последвайте срещата с благодарствена
бележка (ако е чужденец - чрез имейл, ако е българин, възможно е да ползвате както имейл,
така и SMS), а след това поддържайте контакта с каквито методи се чувствате удобно, за да
запазите името си „свежо“. Помнете, че хората, с които може да искате да се свържете, също се
срещат с много други хора.
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Упражнение
Кои са вашите лични мрежи?

Избройте личните си мрежите си и поразсъждавайте в контекста на този раздел, кои мрежи
биха могли да бъдат подобрени.
Хора от семейството
__________________________________________________________________________________
Приятели
__________________________________________________________________________________
Колеги на работното място
__________________________________________________________________________________
Доставчици
__________________________________________________________________________________
Сътрудници
__________________________________________________________________________________
Конкуренти
__________________________________________________________________________________
Хора от политиката
__________________________________________________________________________________
Хора от църквата
__________________________________________________________________________________
Хора, свтрзани с вашите хобита
__________________________________________________________________________________
Други хора
__________________________________________________________________________________
.
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Част 2.
Структура и
управление на
туристическите мрежи
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Структура и управление на туристическите мреж
Както туризмът свързва хората и местата по света, така и работещите в културния туризъм
трябва да се свържат с други туристически бизнеси, правителствени агенции и туристически
организации, за да бъдат успешни.
Доставчиците на културни туристически услуги в селските райони са предимно средни или
дори много често микропредприятия. Малките предприятия рядко разполагат с достатъчно
човешки и материални ресурси, за да могат да работят по пазарно-ориентиран начин с широк
периметър. По този начин те не могат лесно до своите целеви групи от туристи и да задоволят
търсенето или различните потребителски изсквания, за да развият успешен културен туризъм
въпреки.
Подходът към предприемаческата и организационната дейност в селските райони често е
изолиран и индивидуален. Взаимосвързаните процеси между разработването на
туристическия продукт/услуга и продажбите не са дефинирани или координирани, като по този
начин водят до ненужни конкурентни ситуации.
В същото време става ясно, че културният туризъм има взаимосвързка и с други сектори на
иконимиката, като селското стопанство, занаятите, търговията и дори малкото локално
производство. Другите сектори на местната иконимика също имат пряка полза от развитието
на регионалната туристическа дейност. Това означава, че изграждането на мрежи за
сътрудничеството, което включва комбинация от всички изброени заинтерисовани срани и
дори публични институции, става все по-важно.
Мрежите за културен туризъм в селските райони трябва да:
• Наблегнат на междуорганизационното сътрудничество на частни и
обществени заинтерисовани страни.
• Създадат специфични организационни положения, които включват
органи за вземане на решения и правила за вземане на решения.

Положението в селския културен туризъм изисква ефективно разделение на задачите, което
най-вероятно може бъде постигнато чрез организация, ориентирана към процеса и високо
разбиране на значението на работата в мрежа. Мрежите развиват нови форми на контрол и
интеграция. За разлика от йерархичните структури, мрежите работят чрез самоорганизация и
координация между независими участници и различни заинтересовани страни, които
преследват обща цел. В много области на действие могат да се намерят потенциални
възможности за синергии, като съвместното закупуване на услуги, напр. от хотели, съвместно
управление на качеството на доставчиците в региона или съвместен маркетинг. Целите могат
да бъдат чисто икономически, маркетингови или подобряване на услугите, ориентирани към
клиента.

12

Тренинг курс - Културен туризъм
МОДУЛ 6 – РАБОТА В МРЕЖА И СЪТРУДНИЧЕСТВО
В рамките на една мрежа отделните партньори работят заедно върху една цел, което води до
взаимно доверие като решаваща основа за успех. Мрежите по този начин водят до различно
разбиране за конкуренцията и чувството за принадлежност. Това насърчава нововъведения
като създаването на нови съвместни оферти, които иначе не биха били възможни за
изолираните доставчици.
За да се формира мрежа обаче, следва да се изяснят официалните процедури, особено
критериите за влизане, излизане и изключване. Също така съответните функции в дадена
мрежа (например работа с връзки с обществеността) трябва да бъдат разпределени и решени.
По принцип разпределението на задачите и отговорностите трябва да съответства на
компетенциите за участниците. Трябва да бъдат регламентирани правата и задълженията за
участие в решенията и дейностите, както и процедурите за разпределяне и използване на
средствата.
Увеличаването на ефективността е възможно, ако ресурсите не само се сливат, но и синергично
се свързват, като например съвместна продуктова разработка, която позволява други канали
за продажба. По този начин мрежата създава добавена стойност за културния туризъм в
селските райони, която иначе не може да се постигне.

Видове мрежи
Съгласно тяхната функция
• Хоризонталните мрежи се съсредоточават върху същия ранг във веригата на
стойността, напр. няколко хотелски компании. Хоризонталното сътрудничество има
предимства, когато заинтересованите участници имат малък опит в сътрудничеството в
мрежите и могат да определят съвместно постижими цели (например общи стандарти
за качество).
• Вертикалните мрежи включват различни етапи с добавена стойност, напр. хотел и
планинска железница. Вертикалното сътрудничество създава допълнителни съвместни
ефекти и подход към дадена целева група, или предлага съвместни оферти, съдържащи
градивни елементи.
• Странични или междусекторни мрежи, като например туризъм, транспорт и
здравеопазване: Допълнителни туристически ефекти се създават от сътрудничество
между различни сектори в иконимиката, като една обща тема е фокусът: например
създаването на здравен туризъм, където настаняването, траснпортът и
здравеопазването са се обединили, за да се обърнат към своята обща целева група и
техните предложения.
• Икономическите мрежи имат за цел да генерират доходи за своите членове и да се
съсредоточат върху разширяване на бизнес възможностите. В културния туризъм те се
съсредоточават върху разработването на продукти и услуги, които могат да се
предлагат на туристическия пазар.
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•

Временни доброволчески мрежи могат да бъдат организирани на неформални срещи
за обмен на знания и новини. В културния туризъм те често се организират временно,
напр. за подготовка на мероприятия и местни панаири. Общините често използват този
инструмент за обединяване на местни участници за подготовката на периодични
събития, като коледни базари или летните партита, и други.

Излишно е да се каже, че хибридните мрежи са широко разпространени в много европейски
страни, но ако мрежите за културен туризъм се стремят да станат по-амбициозни и успешни, те
трябва да решат ясно своята функция. Създаването на потенциал с добавена стойност се
постига например чрез по-мащабни ефекти (като например икономии на разходи). Ефективнс
инициатива за постигане на ефективност в културния туризъм е формирането на марка за
региона като туристическа дестинация. Тази марка ще се ползва като инструмент за лоялност
на туристите (клиентите), за установяване на стандарти за качество в региона, за синергии в
маркетинга към целевата група и т.н.
Съгласно техния обхват и територия
Мрежите могат да бъдат международни, национални, регионални, местни или дори виртуални
мрежи. Структурно, мрежите за културен туризъм в селските райони първоначално се
формират като регионални мрежи, но те също така могат да работят транснационално в
комбинация с други мрежи, свързани с темата културен туризъм в селските райони.

Съгласно правната им форма
Мрежите могат да бъдат създадени като НПО, алианси, мрежи за съвместна дейност и други.
Трябва да се направи разграничение между стабилни стратегически мрежи (алианси),
динамични мрежи, хетерогенни мрежи с разпределен контрол върху всички или подйерархични мрежи, където доминират един или повече участници. Мрежите в селските райони
обикновено се намират на пазарно ниво и зависят от участниците и актьорите в йерархична
или неиерархична структура.
Основното предизвикателство в селските райони е преодоляването на силно развития
индивидуализъм и егоизъм. Създаването на верига за добавената стойност в туризма като
мрежа е подходяща цел, тъй като туристическият продукт се състои от много отделни градивни
елементи, които водят до завършено индивидуално ваканционно преживяване за госта. Целта
е да се изградят връзки между етапите на добавена стойност, да се търсят и създават
интерфейси и да се използват за клиента. Често само една първа смела стъпка е необходима,
за да се предизвика интересa сред различните заинтересовани групи и да се привлече
вниманието им към участие.

Мрежи и концепции за регионално развитие
Концепциите за регионално развитие изискват мрежи и сътрудничество между публичните и
частните участници, както и организация на целия наличен капацитет за действие на пазара.
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Личната ангажираност и публичният контрол не се изключват взаимно. Предизвикателството за
такива мрежи се състои в разработването на форма на самоконтрол, която се основава на
открито сътрудничеството между участниците. Публичният сектор прави това възможно, като
създава институционален контекст и оформя формалната организация и процедурните
правила.
Дейностите на мрежите обикновено трябва да бъдат подчинени на по-висока стратегия за
развитие дестинацията, като например генерален национален или регионален стратегически
план. Политиката в областта на туризма може да определи и рапределението на публични
финансови ресурси, както и достъпа до различни програми за финансиране (вж. Модул 7 на
този курс на обучение). Т.е. йерархичният подход на управление „отгоре-надолу“ среща
демократичния „отдолу-нагоре“!
В този процес регионалната организацията за управление на дестинацията (вж. Модул 1) играе
ключова роля, като инициатор за създаване на регионална мрежа или като координатор на
задачите по-късно. В идеалния случай различните нива в мрежата действат в един контекст и
се подпомагат взаимно. Регионалната организацията за управление на дестинацията
допринася с изграждане на стратегическата рамка за развитието на туризма в селския регион,
по която мрежата ще работи – допълва, усъвуршенства и следва. В допълнение към
стратегическите задачи като ориентиране към конкретни пазарни целеви групи, организацията
за управление на дестинацията ръководи и популяризира междусекторни теми като
устойчивост, защита на климата, достъпност и ги „закрепва“ в ориентираните към туристическо
предлагане мрежи. Това съответства на последната тенденция в мениджмънта на дестинации,
която изисква ориентирано към съдържанието наблюдение на процеса на доставка по
отношение на формирането на имидж, качествения контрол и развитието на компетентността.
Колкото са по-конкурентни са дестинациите за културен туризъм, толкова по-добри са и
участниците в това да действат колективно. Националните и региоалните политики регулират
правните, финансовите и природните ресурси на много места, като дават възможност да се
прилагат различни инструменти за контрол. Възможни подходи за влияние върху развитието
на туризма са структурната политика, управлението на районите, както и специфичните
регионални планове за действие. Интегрираните стратегии за развитие имат за цел да
обединят участниците, да приложат политика на интензивно образование и обучение, и да
създадат подкрепяща рамка, която да позволи кооперативни организационни структури,
каквито са мрежите, да се развиват.
Освен това мрежите за културен туризъм следва да имат размах чрез участието на
представители на организации и доставчици на услуги, които създават реална добавена
стойност, като например пионерството в дадена област.
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Упражнение
Кои са мрежите, в които участва вашата
организация?

В какви мрежи участва вашата организация/фирма за културен туризъм?
Локална мрежа
________________________________________________________________________
Регионална мрежа
________________________________________________________________________
Национална мрежа
________________________________________________________________________
Международна мрежа
________________________________________________________________________
Доброволческа мрежа
________________________________________________________________________

Имат ли участниците единна стратегия и цел, която да следват? Опишете ги за всяка от вашите
мрежи. Участието ви в различни мрежи допълва ли се в единна полза за вас? Какви са вашите
ползи? Кои са негативите?
.
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Част 3.
Изграждане на успешни
мрежи за културен
туризъм в селските
райони
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Фактори за успех в мрежите
За да е съвсем ясно: Няма готови концепции за изграждането на мрежи за културен туризъм
в селските райони, които лесно да могат да бъдат прехвърлени като модел. Съществуващите
концепции и модели се основават на условията в градските райони, но тяхното директно
прехвърляне в селските райони не би било препоръчително. Ето защо трябва да заявим, че
добрите примери са редки. Някои от тях ще намерите описани като добри практики накрая в
този модул.
От съществуващите добри примери можем да извлечем някои фактори за успех, които могат
да ви помогнат да разберете сложността зад създаването на мрежа за културен туризъм в
селски райони:
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Успешните мрежи са дългосрочни инициативи, основани на солидни модели за
финансиране, които са разработени съвместно през годините.
Необходимо е време от 10 до 15 години, за да се създаде и управлява успешна мрежа,
която да носи ползи за ултирния туризъм в селския район.
Тези мрежи често се ръководят от силни в работата си професионалисти, които
разбират, че културните туристически мрежи са чувствителни органи, нуждаещи се от
стратегия, правила и устойчиви структури.
Координирането и организирането на мрежа не е доброволна работа, а се нуждае от
време и професионален ангажимент.
Успешните мрежи се основават на общо разбиране за нуждите на представителите на
туризма и на хората, интересуващи се от култура. Хората от културния сектор често са
силни индивидуалисти. Мрежите трябва да се справят с индивидуалните амбиции, като
са наясно, че могат и да унищожат процес на изграденото взаимно доверие и
разбиране.
Културните туристически мрежи са отворени за нови партньори и никога не са
организирани като "затворен кръг". Те насърчават и приветстват новите членове като
приятели и сътрудници, а не като конкуренти.
Те са тясно свързани с публичните органи и организациите за регионално планиране.
Те насърчават членовете си за по-нататъшно образование или предлагат свои
собствени програми за обучение.
Срещат се според ясно определен и надежден график, без големи паузи и пропуски.
Културните туристически мрежи също имат социално измерение и насърчават
приятелството.
Културните туристически мрежи се нуждаят от много търпение, шанс за растеж и
развитие на малки стъпки.
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Осигуряване на устойчивост на културните туристически мрежи
Поддържането и управляването на жива и функционираща мрежа за културен туризъм в
селските райони не е лесна задача. Членовете на мрежата искат да видят бърза възвръщаемост
на инвестициите в лицето на повече посетители и повече приходи. Това определено е
дългосрочната цел на дадена мрежа, но цялостната визия е различна, както обяснихме погоре.
Как да се задържат членовете, привлечени към мрежата? Как да направим мрежите устойчиви
и полезни за своите членове? Рано или късно мрежите, основаващи се на генериране на
доходи, се нуждаят от
• Обща визия,
• Структура,
• Официални ангажименти на членовете на мрежата,
• Отговорен професионалист, който работи на пълен работен ден или непълен
работен ден,
• Модел на финансиране.

Правилната структура за вашата мрежа за културен туризъм
В крайна сметка ще възникне въпросът, каква структура е правилната за една мрежа за
културен туризъм. Трябва ли тя да бъде организирана като неформална мрежа, като
асоциация, кооперация, фондация, компания? Трябва ли тя да бъде свързана с местна
туристическа организация, която поема някои от организационните задачи? Може ли тя да
бъде управлявана от съществуваща организация като допълнителна за нея задача? Кой ще
извърши работата или как може да се разпредели натоварването между членовете в мрежата?
Всяка европейска страна има различни форми на организации. Решаването на структурата и
правния правен статут на мрежата е решаващ процес, който ще повлияе на бъдещето и
устойчивостта на мрежата. Това също означава правен ангажимент на членовете. Така че се
препоръчва да проверявате внимателно и да получите правна консултация преди вземането на
решения. Регионалните и националните власти във всички европейски държави-членки
предлагат безплатни брошури и консултации в този процес, за които трябва да поискате.

Ангажименти на членовете на мрежата
След като сте взели решение за организацията на мрежата, определняне на ангажиментът на
членовете в мрежата ще бъде следващата стъпка. Този ангажимент може да бъде много
различен: членовете могат да решат да плащат членски внос; те могат да направят дарение, да
се обвържат с определени апортни вноски или услуги, да купуват акции. Най-важното е
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съществуването на самия ангажимент, който показва, че членовете споделят визията и
всеотдайността в мрежата.

Персонал за изпълнение на задачите
Мрежите обикновено се договарят за целите, графиците, задачите и стъпките за изпълнение.
Но кой го прави? Колкото по-професионална е мрежата, толкова по-голям професионалист е
необходим с ясно определено и адекватно заплатено време за изпълнението на задачите.
Професионалната работа в мрежа не е доброволна работа, извършвана по време на
свободното време на отделни членове в мрежата. Следователно, набирането на специалисти и
предлагането им на платена заетост е най-важният фактор за успех на мрежите за културен
туризъм.

Финансиране на мрежа
Икономическото свързване винаги се основава на надежден модел за финансиране. Какво
точно трябва да се финансира? Разходите за персонала, офис пространството и оборудването
са най-важните фактори на разходите. Апортните вноски на членовете на мрежата могат да
допълнят покритието на разходите, но никога няма да покрият дългосрочна и устойчива
стратегия за финансиране.
Финансирането на мрежата може да зависи от нейната организацията и структура: като
юридическо лице, достъпът до финансиране ще бъде по-лесен, но разходите за данъчна и
счетоводна отчетност, или регистрации в регистрите ще бъдат по-високи. Следователно, ще са
необходими значителни съображения, за да може мрежата да реши с каква правна и
финансова рамка иска да работи.
Финансирането на мрежите се организира предимно от членски внос (вижте нашите най-добри
практики в този раздел) или от средства, набрани за проекти, които могат да идват от местни,
регионални, национални или дори европейски източници (моля, вижте Модул 7, разказващ за
източниците на финансиране).
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Упражнение
Част от мрежи ли е вашата
организация?

Сега помислете за това от кои мрежи е част вашата организация или бизнес? Помислете в
контекста на този раздел, кои мрежи биха могли да се подобрят.
Хоризонтални мрежи ____________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Вертикалните мрежи
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Странични или междусекторни мрежи
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Упражнение
Колко устойчива е вашата мрежа?

Сега помислете за мрежовата структура и финансирането. Помислете за предимствата и
недостатъците на настоящата организация в мрежата и източниците на финансиране:
Предимства на настоящата организация в мрежата ви
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Недостатъци на настоящата организация в мрежата ви
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Каква е най-неотложната финансова нужда за управление на мрежата?
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Какви източници на финансиране вече имате?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

.
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Раздел 4.
Създаване на вериги за
доставки и вериги за
стойност

23

Тренинг курс - Културен туризъм
МОДУЛ 6 – РАБОТА В МРЕЖА И СЪТРУДНИЧЕСТВО

Създаване на вериги за доставки и вериги за стойност за мрежи за
културен туризъм
Създаването на вериги за доставки и вериги на стойността може да звучи много странно на
хората от културата, но всъщност това се опитва да създаде всеки художник и всеки музей:
Помислете за художника, който си сътрудничи с други творци в "Ден на отворените врати на
работилниците на артисти" или за музея, който си сътрудничи с местните училища. Всички те
създават вериги за доставки и за стойност, за да представят работата си и да се покажат като
привлекателни партньори.
Какво точно представляват веригите за доставки и веригите за стойност в контекста на
културния туризъм?

Вериги за доставки - или как да създавате общи оферти
Концепцията за веригата за доставки произхожда от икономиката и обяснява как различните
предприятия влизат в отношения за доставка на услуги и продукти, и как те се сглобяват в нови
продукти и услуги. Така че ако местният художник си сътрудничи с други творци и участва в
Деня на отворените врати, той създава нов продукт, който има добавена стойност за неговите
клиенти.
Културните туристически мрежи осигуряват достъп до възможни партньори за сътрудничество
(например други артисти или музеи с изложбено пространство). Те работят чрез
взаимоотношения бизнес-бизнес и веригите за доставки подобряват бизнес операциите на
всеки доставчик във веригата. Веригите за доставки винаги трябва да подобряват обслужването
на клиентите. Веригите за доставка могат дадат възможност за развитие на ефективни
транспортни системи, да дадат достъп до специални временни оферти или да включат
различни доставчици, така че да се отговори или дори да се надвишават очакванията
клиентите.
Веригите за доставки в културния туризъм включват много компоненти - не само настаняване,
транспорт и кетъринг, но и изкуствата и занаятите, производствота на храни, достъп до
културно наследство и т.н.. Всички те представляват част от ваканционния продукт, който
посетителите с интерес към културен туризъм очакват и от който се интересуват.
Друг аспект на веригата за доставки в културния туризъм са дейностите, които посетителите
искат да извзършват по време на своята почивка, особено по отношение на техните специални
интереси: посещения на замъци, или на църкви, на исторически места, запознаване с местната
култура, с местната храна и местния начин на живот. Всичко това са различни аспекти от
културата на дадено населено место и регион, които трябва да се имат предвид, да се
обединят и доставят чрез регионалната туристическа оферта.
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Вериги за създаване на стойност - как да създадете бизнес възможности за повече от един
доставчик
Културните туристически мрежи имат невероятен потенциал за генериране на стойност за
много участници и да предлагат изключително атрактивни продукти и услуги за посетителите.
Развитието на веригата на стойността е вид икономическо моделиране, което включва повече
от един индивидуален доставчик: ако свържете предлагането си с предлагането на други
членове на мрежата, получавате нов продукт или услуга, които карат посетителите ви да
останат по-дълго във вашата туристическа дестинация и да харчат повече там.

Пример: Като малък музей в селски район може да не е достатъчно да имате много хубава
изложба (има много хубави изложби в целия регион). Посетителите могат да очакват услуги,
които не сте в състояние сами да осигурите: кетъринг, трансфери, или допълнителни
преживявания. Защо не създадете такъв вид пакетна услуга, при която посетителите ви биха
могли да закупят кошница за малък пикник с домашно приготвена местни храни и да си
направят пикник в градината на музея ви след посещението на изложбата, а след това
придвижването обратно до мястото на настаняване или до друго интересно място (друг музей
в региона например) се извършва на коне или с писани каруци.
Така че вашата услуга (изложбата в музея) е придружена от още продукти и услуги - кошницата
за пикник може да бъде изработена от местен фермер, превозът на коне може да бъде
организиран от местен доставчик, писаните каруци могат да се изработят от местни занаятчии,
като всеки от тях участва в общата оферта и получава приходи от продажбите. Следователно
вашите доставчици (които се явяват ваши партньори в дейността) могат също да спечелят пари
с услугите си, а съвместната ви офертата става много по-привлекателна.
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Упражнение
Как да създадете верига на стойността
чрез вашето предложение?

Сега помислете за вашата организация: Кой може да бъде интересе партньор за мрежова
оферта?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Създайте мрежова офертс с поне още 2 партньори.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Какви са ползите за всеки от тези партньори, включително за вашата собствена организация?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Има ли някакви бариери, които биха могли да възпрепятстват това ново предложение (правни,
организационни, практични, качествени)? Как да ги преодолеете?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

.
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Пътят на удоволствията регионална немска
инициатива за свързване
на производители и
доставчици на услуги,
тясно свързани с
културата
Пътят обхваща региона от западния франкофонски град Ашафенбург до град Вюрцбург и
включва части от северния регион Баден-Вюртемберг и Романтичния Маршрут. Тя се ръководи
и организира от Tourismus Region Wertheim GmbH (туристическа агенция на германския регион
Wertheim).

„Пътят на удоволствията“ включва продукти и услуги от културата (организации за културноисторическо наследство, църкви и манастири, галерии, художници и занаятчии, мода), дребни
производители на храна (шоколад, подправки, сладкиши, селскостопански продукти) и напитки
(пивоварни, пещи за кафе и винарни), ресторанти и квартири.
Всеки производител или доставчик на услуги има свой собствен характер и се
предложи особена наслада. Тези хора ръководят своя (предимно) малък бизнес
знание и отдаденост. По „Пътя на Удоволствията“ продуктите и услугите са пряко
лицата, които ги създават и произвеждат, и които посвещават ентусиазма си
продукта или услугата. Повече от 60 партньора са обединени в инициативата,
договорили за стандарти за качество, ориентирани към посетителите.

стреми да
със страст,
свързани с
на идеята,
като са се

Уебсайт и брошура представят маршрута и дават много вдъхновяваща информация за
културните и природни съкровища на целия регион.
http://route-of-delights.com
http://www.tourismus-wertheim.de
Контакт: Christiane Förster | Tourismus Region Wertheim GmbH, foerster@tourismus-wertheim.de ,
Тел. +49 9342 93509-0
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KIRA - мрежата за
културен туризъм за
региона на Северен
Баден-Вюртемберг

Мрежата за културен туризъм KIRA за район Хайлброн-Франкония се развива от 2011 заедно с
участници от областта на културата, туризма, развитието на бизнеса и общините. Тя обхваща
северната област Баден-Вюртемберг с регионите Taubertal, Hohenlohe и Heilbronner Land.

KIRA е съкращение от "Културна туристическа инициатива за регионални оферти" като свързва
културата и туризма в северната част на Баден-Вюртемберг с цел насърчаване на заетостта,
конкурентоспособността и устойчивостта. Представители на културата, бизнеса и туризма са
поканени в мрежата.
Дейности:
• Редовните срещи в мрежата обединяват културни институции, туристически агенции,
икономически организатори и администратори. Тези кръгли маси са платформа за
взаимен обмен, но предлагат и курсове за обучение, посветени на различни теми,
свързани с културния туризъм.
• KIRA ръководи платформа и блог със статии за съкровищата на региона. Статиите
предоставят информация за участниците. за техните продукти и услуги на равни начала
и без конкурентно предимство.
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•

•
•

Блогът на KIRA публикува статии със съответна информация и примери за добри
практики за културен туризъм в селските райони. Това е база от знания за
заинтересованите страни, които се опитват да получат избирана информация, свързана
с културния туризъм.
Страницата във Facebook на KIRA публикува статиите от уебсайта и е комуникационният
канал на заинтересованите страни извън регионалната мрежа.
Работна група във Facebook е посветена на колегиалния обмен по темите за културен
туризъм и най-вече върху използването на социални медии. Тя е насочена предимно
към членовете на KIRA в Хайлброн-Франкен, но е отворена за всички заинтересовани
страни в цялата страна.

Мрежата се финансира от апортни вноски на партньорите, които предоставят заседателна зала,
технически съоръжения или знания. Kultur und Arbeit e.V. предлага офисна инфраструктура и
адрес за връзка. На регионално, национално и европейско ниво мрежата изпълнява проекти и
курсове за обучение и получава допълнително финансиране от тях. Членовете работят
доброволно.
Досега мрежата има около 360 членове. Мрежата все още няма правна форма, но се управлява
от организацията с нестопанска цел Kultur und Arbeit e.V.

http://kiratour.de/
https://www.facebook.com/kiratour/
https://www.facebook.com/groups/Kiratour/ (затворена група, членството е налично чрез
покана)
Контактt:
Karin Drda-Kühn / Kultur und Arbeit e.V.
kira@kultur-und-arbeit.de
Tel. +49 7931 56 36 374
www.kultur-und-arbeit.de
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Kreativ Reisen Österreich мрежа, насърчаваща
творчески пътувания в
Австрия

Kreativ Reisen Österreich (Креативен туризъм Австрия) е австрийска асоциация, която от 2011 г.
насам развива творчески туризъм в Австрия в тясно сътрудничество с Австрийския национален
съвет по туризъм. Тя обхваща всички девет провинции Виена, Бургенланд, Долна и Горна
Австрия, Щирия, Залцбург, Каринтия, Тирол и Форарлберг.
Основните оферти са групирани в трите категории "Изкуство и култура"
(Kunst & Kultur), "Занаяти" (Handwerk), както и "Гастрономия" (Kulinarik).
Заинтересованите членове могат да се присъединят към мрежата на
базата на годишна членска такса, достъпна в различни категории в
зависимост от размера и вида на бизнеса.

Дейности:
• Редовните мрежови срещи обединяват членове от цяла Австрия, като хотелиерски
фирми, агенции за управление на туристически дестинации, културни институции,
занаятчии и администратори. Тези кръгли маси са платформа за взаимен обмен, но те
предлагат и курсове за обучение, посветени на различни теми, като маркетинг,
брандинг и разказване на истории чрез социалните медии.
• Креативен Туризъм Австрия организира редовни пресконференции и блог пътвания с
цел популяризиране на своите членове с уникални истории чрез лидери на цифрово
мислене, блогъри и журналисти.
• Съществува силно сътрудничество с Австрийския национален съвет по туризъм, поспециално чрез социалните медии (Instagram, Takeover, представяне на уеб сайтовете
един на друг, бюлетини, както и други маркетингови кампании).
• Освен това мрежата е активна и на европейско равнище, по-специално чрез
осигуряване на база от знания за развитието на културния туризъм в селските райони и
управлението на социалните медии.
• Креативен Туризъм Австрия действа като платформа, която популяризира
съществуващите оферти на своите членове, като в идеалния случай пренасочва трафика
и интереса директно към партньорите. Мрежата подкрепя развитието на свързани
продукти и услуги между членовете.
Мрежата се издържа от членските такси, които получава от своите членове, както и от
европейското финансиране. Освен това тя печели пари и чрез организирането на работа в
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мрежа събития, както и чрез спонсори / медийни партньори. Досега мрежата има около 30
членове, но броят им ще се увеличи.
http://www.kreativreisen.at
https://www.facebook.com/kreativreisen
Контакт: Elena Paschinger, Kreativ Reisen Österreich – Creative Tourism Austria
kreativ@kreativreisen.at / 00 43 664 34 29 413
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