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РЕВИЗИЯ НА ДОКЛАДА 

Ние нямаме задължение да актуализираме констатациите и заключенията си за промени 
в пазарните условия, които могат да настъпят след нашата работа на терен. Всякакви 
такива промени в пазарните условия ще повлияят на валидността на нашите оценки. Тъй 
като има вероятност да настъпят промени в пазарните условия, изрично е упоменато, че 
нямаме задължение да ревизираме доклада или анализа на потенциалните промени след 
представянето на нашите констатации. 

Нашето проучване и доклад се основават на предположенията и оценките, които са 
обект на несигурност и вариации. Цялата информация, която  е предоставена, е приета 
без одит или проверка и се приема, че е вярна. Освен това направихме предположения 
относно бъдещото поведение на потребителите и общата икономика, които са 
несигурни. 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 

Този доклад е поверителен за страната, към която е адресиран, за конкретната цел, за 
която се отнася. Не се поема отговорност за трета страна и нито целият доклад, нито 
каквато и да е част или препратка към него не могат да бъдат публикувани в който и да 
е документ и изявление или  в каквато и да е комуникация с трети страни без нашето 
предварително писмено одобрение на формата и контекста, в който ще се появи. 

Информацията, съдържаща се в доклада, е изготвена добросъвестно и  професионално 
от Horwath HTL. Информацията ни беше предоставена от различни трети страни, на 
които разчитахме. Въпреки, че е положено надлежно внимание при прилагането на 
информацията, нейната точност не може да бъде проверена от Horwath HTL. Ако бъде 
разкрито, че някоя от тази информация е неточна или подвеждаща, така че нейното 
използване би повлияло на нашата оценка, тогава Horwath HTL си запазва правото да 
измени становището си без отговорност. 

© АВТОРСКО ПРАВО 

2020 by HORWATH HTL  

Всички права запазени; никоя част от тази публикация не може да бъде 
възпроизвеждана, съхранявана в система за извличане или предавана под каквато и да е 
форма или по какъвто и да е начин, електронно, механично, фотокопиране, запис или по 
друг начин, без предварително писмено разрешение на Horwath HTL или лиценз, 
позволяващ ограничено копиране. Тази публикация не може да бъде давана под наем, 
препродавана или използвана по друг начин под каквато и да е форма на обвързване без 
предварителното съгласие на Horwath HTL. 
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1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРОЦЕДУРИ 

1.1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

Целта на това задание е да се създаде единен стратегически маркетингов план за 
трансграничните дестинации, Съкобаня в Сърбия и Вършец в България, със задача да 
създаде и популяризира съвместни, единни, регионални туристически продукти за общо 
представяне на регионалния пазар. Предпоставки за създаване на маркетингова 
стратегия е изследването, проведено от двама експерти, един експерт по икономика и 
експерт по туризъм, което включва: 

1. Анализ на съществуващите туристически продукти в трансграничния район; 

2. Анализ на обща рамка / контекст -  анализ съществуващото трансгранично 
туристическо предлагане в двете дестинации и SWOT анализ; 

3. Маркетингов анализ (съществуващо търсене и предлагане); 

4. Анализ и оценка на съществуващите методи за реклама. 

Въз основа на съществуващите данни, задачата е да се дефинират целите на съвместната 
маркетингова стратегия, да се предложат ключови туристически продукти за 
трансграничния регион, да се идентифицират потенциални пазари и пазарни сегменти и 
да се определят ключови дейности / инициативи в подкрепа на успешното промотиране 
на двете дестинации и техния туристически потенциал . 

1.2. ПРОЦЕДУРИ 

Възложената задача е изпълнена чрез следните процедури и изпълнени дейности: 

 Събиране на данни и анализ на съществуващото туристическо предлагане в 
трансграничната зона (Сокобаня и Вършец); 

 Стратегически семинари и срещи на работната група за разработване на 
стратегията; 

 Анализ на общия контекст, референтни анализи на съществуващото 
туристическо предлагане в трансграничния регион; 

 SWOT анализ на настоящата маркетингова стратегия; 

 Разработване на стратегическа рамка за туристически маркетинг на 
трансграничния регион Сокобаня - Вършец; 

 Идентифициране на визия и стратегически маркетингови цели; 
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 Разработване на план за действие за изпълнението на идентифицираните 
стратегически маркетингови цели - със силен фокус върху дигиталната среда и 
новите инициативи за е-маркетинг; 

 Разработване на управленски модел / инициатива в подкрепа на прилагането на 
маркетинговата стратегия. 

Тъй като задачата е затруднена от пандемията Covid-19, някои от подзадачите са 
изпълнени едновременно, в координация с членовете на работната група. Въпреки това, 
Horwath HTL организира и проведе 4 работни срещи с членовете на работната група, 
където бяха обсъдени, обяснени и потвърдени елементи от маркетинговата стратегия. 

Следният екип от експерти участва в подготовката на това проучване: 

 Бранислав Милетич, ключов ескперт 1 

 Проф. Д-р  Горан Петкович, ключов експерт 2 

 Д-р Бранка Новчич Корач, Факултет по организационни науки Университет в 
Белград, член на екипа 

 Д-р Александра Брадич-Мартинович, Институт по икономика, член на екипа 

 Павле Брадич, Horwath HTL, член на екипа 

 Јована Петкович, Horwath HTL, член на екипа 

 

Маркетинговата стратегия е представена на 24 септември 2020 г. 
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2. ОБЩ КОНТЕКСТ НА РАЗВИТИЕТО 

2.1. РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

2.1.1. Обща информация 

България, официално Република България, е държава в Югоизточна Европа. Граничи с 
Румъния на север, Сърбия и Северна Македония на запад, Гърция и Турция на юг и 
Черно море на изток. Столицата и най-големият град е София; други големи градове са 
Пловдив, Варна и Бургас. С територия от 110 994 квадратни километра (42 855 кв. Мили), 
страната се присъедини към НАТО през 2004 г. и ЕС през 2007 г. България е 
шестнадесетата по големина държава в Европа.  

 

Официално име: Република България
Местоположение: Югоизточна Европа
Климат: Умерено-континент.
Официален език: Български
Основна религия: Православна
Валута: Български лев (BGN)
Столица: София
Площ: 110.994 km2

Население: 7,10 мил.

Zvanično ime:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

България заема източната част от 
Балканския полуостров и граничи с 
пет държави – Гърция и Турция на 
юг, Северна Македония и Сърбия 
на запад и Румъния на север. 
Границите й имат обща дължина от 
1 808 км и брегова линия с дължина 
354 км (220 мили). България 
принадлежи към GMT+2 часовата 
зона. България има разнообразен и 
променлив климат, който е резултат 
което е резултат от 
позиционирането му на срещата на 
средиземноморските, океанските и 
континенталните течения. 

България е единна държава. От 1880 
г.  териториалните единици за 
управление варират от 7 до 26. 
Между 1987 и 1990 г.  
административната структура се 
състои от девет области. Новата 
административна структура е в 
съответствие с децентрализираната 
икономическа система. Тя включва 
27 области и област София-град.
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Българите, средноазиатско тюркско племе, се сливат с местните славянски жители в края 
на 7 век, за да образуват първата българска държава. През следващите векове България 
се бори с Византийската империя, за да утвърди своето място на Балканите. И все пак, в 
края на XIV век страната е превзета от османските турци. Северна България постига 
автономия през 1878 г. и цяла България става независима от Османската империя през 
1908 г. След като се е борила на губещата страна и в двете световни войни, България 
попада в сферата на съветското влияние и става Народна република през 1946 г. През 
1990г. България проведе първите си многопартийни избори след Втората световна 
война. Тогава започва спорния процес на придвижване към политическа демокрация и 
пазарна икономика, като същевременно се бори с инфлацията, безработицата, 
корупцията и престъпността. 

България има отворена икономика, която в исторически план е демонстрирала силен 
растеж, но нейният доход на глава от населението остава най-ниският сред членовете на 
ЕС. Факътът, че разчита на внос на енергия и външно търсене на нейния износ прави 
растежа й чувствителен към условията на външния пазар. 

2.1.2. Демографски тенденции 

 Демографските тенденции в общината следват тези на национално ниво, като 
задълбочаващата се демографска криза и застаряване на населението са характерни 
и за община Вършец. За периода 2014-2017 г., следвайки общата тенденция на 
намаляване, характерна за област Монтана, както и за цялата страна, броят на 
населението в община Вършец непрекъснато намалява.   

 Броят на населението към 31.12.2017 година е 7271 души по данни на НСИ. 
Населението на общината съставлява около 0, 001% от това на страната, и 0,05%от 
това на област Монтана. 

 Запазва се тенденцията на урбанизация, към 31.12.2017 г. 5668 души или 79 % от 
населението на община Вършец живее в град Вършец, а 1 603 души или 21% живее 
в селата. 

 Гъстотата на населението в общината е 30,3 души/кв.км. (31.12.2017г.) Показателят 
е по-нисък от средния за област Монтана (36,4 души/кв.км) и от този за България 
(63,9 души/кв.км). 

 Възрастовата структура на населението на община Вършец представлява 
съотношението между отделните възрастови групи от населението. Прегледът на 
населението в община Вършец, разпределено по възрастови групи (към 31.12.2017 
г.), показва, че броят на населениетов трудоспособна и над трудоспособна възраст 
значително превишава броя на населението в под трудоспособна възраст, което 
говори за процес на застаряване на населението в общината. Това, от една страна, 
ограничава възможностите за естествено възпроизводство на населението, а от друга 
– ограничава трудовия контингент. Тенденцията е същата за област Монтана, 
Северозападен регион  и за страната като цяло. 
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2.1.3. Образование 

 На територията на община Вършец има 3 училища: НУ „Васил Левски“, гр. Вършец; 
Софийски университет „Иван Вазов“, Вършец; Професионална гимназия по 
икономика и туризъм (PGIT), Вършец. 

2.1.4. Представяне на туристическото състояние 

2.1.4.1. Икономика на туризма 

Принос на туризма към БВП на страната 

Година Общ принос 
(Млрд. Щ. Д.) 

Дял в БВП (%) 
      

2013 6,4 11,5 

2014 6,6 11,6 

2015 5,4 10,8 

2016 6,0 11,2 

2017 6,7 11,5 

2018 7,6 11,7 

Източник: https://knoema.com/atlas/Bulgaria/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP/ 

 Туризмът в България е важен принос за икономиката на страната. В периода 2013-
2018 г. средният принос за икономиката (в номинални цени) е 6,45 милиарда щатски 
долара с рязък наклон между 2017 и 2018 г. и със среден дял от 11,4%. Общият 
принос е нараснал с 3,5% (комбиниран годишен темп на растеж). 

Туристически разходи 

 Общите туристически разходи в България са оценени на 4 845 милиона щатски 
долара през 2019 г., от които 89% са пътни разходи. Може да се отбележи, че 
туристическите разходи са се увеличили през периода 2015-2018 г., с малък спад 
през 2019 г. (комбиниран годишен темп на растеж) през наблюдавания период е 
7,8%. 
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Източник: Световна туристическа организация на ООН (2020), сборник от 
статистически данни за туризма 

 Делът на личните разходи е доминиращ през целия период. Стойностите в тази 
категория също нарастват между 2015-2018 г. с лек спад през 2019 г. (комбиниран 
годишен темп на растеж 7,8%), докато делът на бизнес и професионалните разходи 
е много по-малък (26%). И все пак се увеличава по-бързо (комбиниран годишен темп 
на растеж 8,8%) през същия период. 

 
Източник: Световна туристическа организация на ООН (2020), сборник от статистически данни 
за туризма 

 В бъдеще основното предизвикателство за българския туризъм ще бъде 
конкуренцията на международния туристически пазар, тъй като той е пренаселен. 
Другите страни предлагат специфични туристически продукти, с които искат да 
привлекат колкото се може повече пазарни сегменти. 
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2.1.4.2. Търсене 

 Търсенето на туристи в България следва световната тенденция през 2015-2019 г., а 
увеличаването на броя на туристите е постепенно. 

 
Източник: Евростат, 2020 г. 

2.1.4.3. Предлагане 

 Броят на туристическото предлагане в България непрекъснато се увеличава през 
последните пет години с 3,43%. 

 
Източник: Евростат, 2020 г. 
Обектите включват: хотели, ваканционни и други места за 
краткосрочен престой, къмпинги, паркове за отдих и паркинги 
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Източник: Евростат, 2020 г. 

Вършец - Зелената перла на Северозапада 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ 

 Вършец е национален курорт, разположен в северозападна  България. Град Вършец 
е известен с лечебните свойства на минералните извори, които се използват за 
лечение на заболявания, свързани със сърдечно-съдовата система, ендокринната 
система, стомашно-чревната и нервната система. Не само минералните извори 
отличават града от останалите, но и вторият по големина парк в България. Неговата 
зеленина и чистия въздух го правят желана туристическа дестинация.  

 Вършец е национален курорт, разположен в северозападна  България. Град Вършец 
е известен с лечебните свойства на минералните извори, които се използват за 
лечение на заболявания, свързани със сърдечно-съдовата система, ендокринната 
система, стомашно-чревната и нервната система. Не само минералните извори 
отличават града от останалите, но и вторият по големина парк в България. Неговата 
зеленина и чистия въздух го правят желана туристическа дестинация.   

 Фокусът е върху СПА & Уелнес и индивидуалните пътувания. 
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ГОСТОПРИЕМНОСТ – във Вършец 

 Вършец разполага с 6 хотела с 572 
легла и общо 1070 легла. 

 Разполага с 120 легла в стаи за 
гости.   

 По-голямата част от хотелите са 4 и 
3 звезди; Настаняването в хотелите 
4 звезди представлява 45% от 
общото предлагане на хотелите.  

 Общо нощувките за 2019 година са 
66 000. 

 

ГОСТОПРИЕМНОСТ – Бизнес туризъм във Вършец 

 

 Разполага с чудесни възможности за бизнес пътувания 

o СПА Хотел „АТА“ -180 легла, 2 конферентни зали 

o СПА Хотел „Медикус“ -100 легла, 2 конферентни зали 

o СПА Хотел „Съни гардън“- 60 легла, 1 конферентна зала 

o Балнеохотел „Тинтява“ – 90 легла , 1 конферентна зала 

o Комплекс „Минкови бани“ - 120 легла, 1 конферентна зала 

o Хотел „Чинарите“ - 60 легла, 1 конферентна зала 

o Читалище „Христо Ботев – 1900“гр. Вършец – зала с 390 места 
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АТРАКЦИИ във Вършец 

 Туристическите обекти са музей, галерия и лятно кино. 

 Колекцията на Общинския музей се състой от археологически, антични и 
балнеоложки артефакти. През 2018г. е бил посетен от 150 посетители.   

 Лятното кино е сезонна атракция, с капацитет от 250 места.

 

 

СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ във Вършец 

 Дестинацията изобилства от спортни съоръжения. 

o Вело алея (2,227м дълга и 2м широка) –  350 посетители за 2019г.; 

o Спортни площадки в парка включват: открити игрища за футбол, волейбол и 
баскетбол, 600 посетители за 2019г.; 

o Многофункционална спортна зала, предназначена за волейбол, баскетбол, 
хандбал, тенис - 1200 посетители през 2019 година; 

o Въжен парк; 

o Ледена пързалка; 

o Един обществен басейн в с. Спанчевци. 
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Събития във Вършец - хронология 

 Град Вършец организира различни събития през годината, които привличат 
туристите. 

 Повечето събития са концентрирани през лятото – Юни, Юли и Август 

 

  



МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ЗА  
ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН СОКОБАНЯ-ВЪРШЕЦ 
 

 
Страница 22 oд 91 © 2020 Horwath HTL 24.09.2020. 
 

 

2.2. РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ 

2.2.1. Обща информация 

 Република Сърбия е демократична държава за всички свои граждани. Нейната 
история и постижения го правят неразделна част от съвременната цивилизация и 
международната общност. Сърбия е посочена като кръстопът на Европа. Разделена 
е на две провинции, 29 административни области, със 194 общини, 6 169 населени 
места, 207 градски селища и 5962 други населени места. Белград и Ниш се радват на 
статут на специален район в Сърбия. 

 

 Сърбите са дошли на Балканите по време на голямото преселение през 6 и 7 век 
след Христа. Най-ранните сведения за сърби на Балканите можем да намерим в 
записките на византийския император Константинос VII “Порфирогенат” през 10 

Официално име: Република Сърбия
Местоположение: Югоизточна Европа
Климат: Умерено-континент.
Официален език: Сръбски
Основна религия: Православна
Валута: Сръбски динар (RSD)
Столица: Бялград
Площ: 88.361 km2

Население: 7,49 мил (без Косово)

Zvanično ime:

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Република Сърбия се намира в 
централната част на Балканския 
полуостров. Счита се за кръстопът 
на европейски пътища, разположен 
на паневропейските коридори 7 и 
10.

Сърбия принадлежи към 
Централно-европейската часова 
зона (1 + GMT).

Климатът е умерено континентален, 
с леки преходи между сезоните.

Реките в Сърбия принадлежат към 
басейните на Черно море, 
Адриатическо и Егейско море. Трите 
плавателни реки са Дунав, Сава и 
Тиса. Най-дълго казаният е Дунав, 
който тече през Сърбия 588 km.

Сърбия граничи с България на изток, 
Румъния на североизток, Унгария на 
север, Хърватия и Босна и 
Херцеговина на запад, Черна гора на 
югозапад и Албания и Македония на 
юг.

Existing corridors
Half constuctedcorridors
Highways
Highways in construction
Planned highways
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век., който след като се бие с братята си, Стефан Неманя, основателят на династията 
Неманичи, се качва на престола през 1170 г. Средновековна Сърбия се радва на 
висока политическа, икономическа и културна репутация в Средновековна Европа. 
Периодът на турско управление настъпва, след победи над сръбската армия в две 
решаващи битки, Марица (1371) и Косовската равнина (1389). Независимото 
Княжество Сърбия е създадено и получи международно признание през 1878 г. През 
20-ти век Първата и Втората световни войни са на нейна територия. В периода след 
1944 г. Сърбия е част от СФРЮ, като комунистическа държава. 

 Днес Република Сърбия е, както повечето страни в Западна и Централна Европа, 
парламентарна демокрация. Сърбия стана самостоятелна суверенна република през 
лятото на 2006 г., след като Черна гора гласува на референдум за независимост от 
Съюза на Сърбия и Черна гора. 

 Членството в Европейския съюз е стратегическата цел на Сърбия и е най-важно за 
всички правителства след демократичните промени. 

2.2.2. Демографски тенденции 

 В община Сокобаня през периода 1953-2002 г. е регистриран спад в броя на 
жителите в 24 населени места, а само в населеното място Сокобаня е регистриран 
ръст, като последица от миграционните движения на населението. 

 Според преброяването от 2002 г. в Сокобаня е имало 18 521 жители, през 2011 г. 16 
021 жители, а според последните прогнози на Статистическата служба на Република 
Сърбия Сокобаня има 13 967 жители (2019). 

 Представените данни показват отрицателна тенденция в броя на жителите в 
Сокобаня за периода 2015-2019. Фактори, влияещи върху обезлюдяването, са 
миграциите на населението и отрицателният естествен прираст, който в Сокобаня е 
-17,0. 

 В община Сокобаня средната възраст на населението е 47 години, с по-голям брой 
жени, отколкото мъже. 

2.2.3. Образователна структура на населението 

 Най-голям брой жители на Сокобаня имат средно образование (38,6%), но голям 
брой са с непълно основно образование (26,4%) или начално образование (22,7%). 
Има малко население с университетско и колеж образование. 

 През 2018 г. 1318 жители на Сокобаня не са били заети. Най-висок процент от 
общото безработно население принадлежи към категорията "Квалифициран и със 
средно образование" (58%), следван от категорията "Неквалифициран или с по-
ниско образование" (27%), а най-малък е броят на висококвалифицираните (15 %). 

 Три училища в област Зайчар предлагат образование в областта на търговията, 
туризма и ресторантьорството, а именно: гимназия "Бранислав Нушич" в Сокобаня, 
гимназия "Никола Тесла" в Болевац и Училището по икономика и търговия в Зайчар. 
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Всички горепосочени училища имат профили на търговец, туристически и кетъринг 
техник и готвач. 

2.2.4. Представяне на туристическото състояние 

2.2.4.1. Икономика на туризма 

 Принос на туризма (общо) към БВП на страната 

Година Общ принос 
(Млрд. Щ. Д.) 

Дял в БВП (%) 
      

2013 2,5 5,6 

2014 2,6 5,9 

2015 2,4 6,4 

2016 2,5 6,6 

2017 2,9 6,9 

2018 3,3 6,9 

Източник: https://knoema.com/atlas/Bulgaria/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Total-Contribution-to-GDP/ 

 Туризмът в Сърбия е официално признат като основна област за икономическо и 
социално развитие, с ръст от 5,7% (CAGR) в периода 2013-2018 г. 

Туристически разходи 

 Общите разходи за туризъм в Сърбия достигнаха 1,461 милиона през 2016 г. 
Разходите за туристически пътувания са най-много разходи (79%), докато 
пътническият транспорт е 21%.  

 
Източник: Световна туристическа организация (2020), сборник от данни за 
статистиката на туризма 

 През наблюдавания период 2015-2019 г. общите разходи на туристите непрекъснато 
нарастват с 8,7% (комбиниран годишен темп на растеж). През същия период 
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структурата на разходите остава същата, приблизително. 20% от туристическите 
пътуванията и 80% от пътническия транспорт. 

 
Източник: Световна туристическа организация (2020), сборник от данни за 
статистиката на туризма 

 Делът на личните разходи е доминиращ през 2019 г. (98,7%), докато делът на бизнес 
и професионалните разходи е незначителен (1,3%). 

2.2.4.2. Търсене 

 
Източник: Статистическа служба на Република Сърбия 

 Броят на чуждестранните туристи нараства значително с 13,1% (комбиниран 
годишен темп на растеж), от 1,13 милиона през 2015 г. на 1,84 милиона през 2019 г. 
През същата година пристигането на чужденци в Сърбия представлява 50,0% от 
общия брой пристигащи. За периода 2015-2019 г. вътрешните пристигания са се 
увеличили с 9,2% 
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 Най-важните пазари  за Сърбия по отношение на дела в общия брой на 
пристигащите са от Босна и Херцеговина (7,8%), България (6,8%), Турция (6,5%), 
Черна гора (6%) и Хърватия (5,9%). 

 Динамичното преструктуриране на дестинациите в Сърбия към модерен продукт ще 
засили търсенето още повече. 

 
Източник: Статистическа служба на Република Сърбия 

 Средната продължителност на престоя в Сърбия е 2,7 нощувки. 

2.2.4.3. Предлагане 

 Структурата на предлагането се преструктурира динамично през последните 15 
години, следвайки мерките, предвидени в първата Стратегия за развитие на туризма 
от 2006 - 2015 г. 

 
Източник: Статистическа служба на Република Сърбия 
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 Остарелите, неконкурентни места за настаняванебяха частично обновени, в същото 
време се появиха нови съоръжения, главно с по-малък капацитет, което обяснява 
лекото нарастване на броя на наличните стаи. 

 Структурата на капацитета за настаняване в Сърбия показва, че най-големият дял от 
капацитета (според броя на стаите) се намира в курортите в Западна и Източна 
Сърбия (две трети). Що се отнася обаче до структурата на нивото на качеството на 
настаняването, Белград се характеризира с най-значителния дял от капацитета за 
настаняване с по-високо качество, включително и международни хотелски брандове. 

Сокобаня – Зеленото сърце на Сърбия: 
“Сокобаня, Сокоград, човек идва стар, но си 

тръгва млад” 

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ: Сокобаня 

 Сокобаня е добре организирана туристическа дестинация, разположен в югоизточна 
Сърбия. Наречена “Зеленото сърце на Сърбия”, е известна със своите минерални 
извори, чист въздух и развлекателни дейности.  Нейните изобилни природни 
ресурси са движеща сила за привлекателността й.  

 Сокобаня е най-стария СПА курорт в Сърбия и е добре известен със своята 
профилактика и лечение на белодробни заболявания. 

 Предлагането е съобразено з разнообразни интереси - релакс, приключения, 
автентични сръбски специалитети, история и недокосната природна среда.  Това е 
идеалното място за подобряване на физическото и психическо здраве.  Голям 
интерес са СПА & уелнес процедурите и индивидуални посещения. 

 

ТРАНСПОРТ във Сокобаня 

 Сокобаня разполага с много добра транспортна достъпност и през сезона има 34 
автобусни линии. 

 Транспортния транспорт включва: 

o 27 таксита; 
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o 25 сезонни автобусни линии и 10 целогодишни; 

o 1 обществено автобусно предприятие и  

o 1 частна компания с 3 превозни средства (2 вана и 1 автобус) с 20 пътувания 
на ден до туристическите дестинации.  

o Паркинг места: 10 за коли и 2 за автобуси. 

 Както съобщават от ТО Сокобаня, гостите идват предимно с кола, през летище 
„Никола Тесла“ в Белград.  

 

 

 

 

НАСТАТЯВАНЕ в Сокобаня 

 Необходимо инвестиране поради липсата на висококачествена хотелска база за 
настаняване 

 Частните квартири преобладават в Сокобаня, както и малък брой хотели. 

 Според информация, получена от Туристическата организация, в Сокобаня са 
регистрирани 6 хотела, 2142 стаи с 1248 легла; 771 частни квартири с 7 805 легла; 8 
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селски туристически домакинства с 55 легла (предлагат нощувка); 2465 регистрирани 
земеделски домакинства (без нощувки) и 2 специални болници с 800 легла.  

 Капацитетът за настаняване през последните три години нарасна с 12% (CAGR). 

 Качеството на хотелското настаняване не е задоволително - почти половината от 
настанителната база от най-ниско качество. 

 Капацитетът на конгресните зали в хотелите също е скромен (хотелите с 4 * 
разполагат с 2 зали (230 места), докато хотелите с 3 * разполагат с 1 зала (250 места). 

 

 

ГОСТОПРИЕМСТВО – ХРАНИ И НАПИТКИ в Сокобаня 

 Сокобаня предлага многобройни ресторанти и заведения за бързо хранене, които 
предлагат местна храна (печено месо, барбекю, бавно приготвени традиционни 
ястия), но се предлага и международна кухня (сандвичи, пици, гирос). 

 

БИЗНЕС НАГРАДИ в Сокобаня 

 Местата за настаняване в Сокобаня са получили множество награди, включително: 

o Ресторант Чикаго - Златен медал за качество на панаира в Нови Сад през 
2009г; 
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o Апартаменти Николич - Златен медал за качествено настаняване през 2009, 
2010 и 2015г. на Международния туристически панаир в Нови Сад, и 

o Натали СПА - Престижната награда „Туристическо цвете“за най-добро 
гостоприемство за настаняване през 2019 г. от Туристическата организация 
на Сърбия. 

 

 

Събития в Сокобаня - Хронология 

 Многобройните събития в Сокобаня привличат туристите и обогатяват 
туристическото предлагане. 

 Най-голямата концентрация на събития е през май, юли и август. 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

ГЛАВА 3 
СИТУАЦИОНЕН 

АНАЛИЗ 
Маркетингова стратегия за  

трансграничния район Сокобаня-Вършец 
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3. СИТУАЦИОНЕН АНЛИЗ 

3.1. МЕГАТЕНДЕНЦИИТЕ В СВЕТОВЕН МАЩАБ СЕ ДВИЖАТ 
ПРЕДИМНО ОТ ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 Мегатенденциите в световен мащаб се движат предимно от цифровите технологии 

 Десет глобални туристически мегатенденции са: 

o От страна на търсенето: 

1. Туристи със сребърна коса 

2. Поколение Y & Z 

3. Нарастваща средна класаEmerging destinations, 

4. Възникващи дестинации 

5. Политически въпроси и тероризъм 

o От страна на предлагането: 

6. Technological (r)evolution, 

7. Digital channels, 

8. Loyalty v.X.0., 

9. Health & healthy lifestyle, 

10.  Sustainability. 

 

 Дестинациите трябва да се адаптират бързо предвид значението на цифровите 
тенденции по отношение на туристическия бизнес. 
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Преглед на основните тенденции, свързани с цифровите технологии 

 

 

 Цифровата екосистема на туризма стана значително по-сложна. 

 

 

 Дигиталният опит се превърна в ключов термин за разбиране на интензивните 
промени в навиците и поведението на туристите. 



МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ЗА  
ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН СОКОБАНЯ-ВЪРШЕЦ 
 

 
Страница 35 oд 91 © 2020 Horwath HTL 24.09.2020. 
 

 

 

 Следователно цифровите платформи са необходими инструменти, необходими за 
ефективно популяризиране и повишена удовлетвореност на клиентите. 
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3.2. ДИГИТАЛЕН АНАЛИЗ НА ПРИСЪСТВИЕТО 

3.2.1.1. Дигитален анализ на присъствието на Вършец,  

Община Вършец 
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Град Вършец 
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Град Вършец 
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3.2.1.2. Дигитален анализ на присъствието - Сокобаня 
 

Туристическа организация на Сокобаня 
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Сокобаня, портал Сокобаня и Туристически център    
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Сокобаня Travel 
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ГЛАВА 4 

SWOT И БЕНЧМАРКИНГЪТ 
АНАЛИЗЪТ 

Маркетингова стратегия за  
трансграничния район Сокобаня-Вършец 
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4. SWOT И БЕНЧМАРКИНГЪТ АНАЛИЗЪТ 

 За целите на изготвянето общия план SWOT анализът беше извършен като метод на 
структурирано планиране за оценка на някои елементи от настоящата ситуация и 
бъдещото туристическо развитие на дестинацията. Той подчертава четири аспекта 
на анализираните единици:  

o Силни – характеристики, на които може да се разчита за постигане на успех. 
Ключовите, най-подходящите и най- силните са тези, които имат потенциал 
да се превърнат в дългосрочни устойчиви конкурентни предимства; 

 

o Слабости – вътрешни характеристики, които са бариера за постигане на 
успеха на проекта, безнеса или посоката на развитие. Слабостите с по-малко 
значение или интензивност могат да бъдат преодолени в дългосрочен план, 
но важните влияят силно на основните стратегически ангажименти и 
амбиции; 

o Възможности – външни аспекти, които имат положително въздействие 
върху скоростта на изпълнение и привлекателността на начинанието, но като 
цяло имат ограничено въздействие върху самите стратегически ангажименти; 

o Заплахи – аспекти, които потенциално могат да ограничат или да донесат 
допълнителни рискове за начинанието. 

  



МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ЗА  
ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН СОКОБАНЯ-ВЪРШЕЦ 
 

 
Страница 46 oд 91 © 2020 Horwath HTL 24.09.2020. 
 

 

4.1. SWOT АНАЛИЗ ВЪРШЕЦ 

 

СИЛНИ СЛАБИ 

 Природни ресурси 
 Разнообразно предлагане за хора с 

различни интереси 
 Чист въздух и недокосната природа 

 Транспортът не е добре развит 
 Възприема се само като място само 

за лечение 
 Не добре развита инфраструктура 
 Не достатъчно използване на 

съществуващите туристически 
атракции 

 Липса на виртуални (интернет) 
ресурси за атракцията 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Допълнително туристическо 
предлагане 

 Маркетинг в социалните медии 
 Цялостен маркетинг за туристическата 

дестинация 
 Развитие на туристическите атракции 
 Насочване към нова таргет група - 

млади семейства с деца 

 Съществуването на други 
туристически дестинации с 
разширени маркетингови стратегии 

 Правителството възпрепятства 
сътрудничеството с частния сектор 

 Други развити СПА и Уелнес 
конкурентни дестинации 
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4.2. SWOT АНАЛИЗ СОКОБАНЯ 

СИЛНИ СЛАБИ 

 Добре познато туристическо 
предлагане 

 Добре развит туризъм 
 Възможности за всички (спорт и отдих, 

СПА и Уелнес, селски туризъм, активна 
почивка и здравословен начин на 
живот) 

 Добре развита настанителна база 
 Добре организиран транспорт в 

Сокобаня 
 Ценовият диапазон е разумен и 

достъпен за всички възрастови групи 
 Природни ресурси 
 Различни събития и културни прояви за 

посетителите 
 Подкрепа от Туристическата 

организация при финансиране и 
провеждане на събития 

 Възприет образ на здравен център за 
възрастни и болни 

 Повечето гости са от Сърбия и 
Балканския регион 

 Недостатъчна инфраструктура 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

 Привличане на младото поколение 
(нови дейности, които ще предизвикат 
техния интерес) 

 Повече промоции в платформите за 
социални медии  

 Потенциално разширяване на 
актуалните предложения чрез нов 
екскурзовод с преживяване и 
сближаване с природата (Бавно 
приключение)  

 Увеличение на капацитета на туризма 
 Нововъзникващи пазари 
 Създаване допълнителна 

инфраструктураПо-младите започват 
да инвестират в здраве - нова вълна от 
поколение, съобразено със здравето 

 Икономическа нестабилност / 
пандемия 

 Правителството може да 
възпрепятства сътрудничеството с 
частния сектор 

 Съществуването на други 
иновативни туристически 
дестинации, които създават 
туристически продукти по-добре и 
по-бързо 

 Предлагане с ниско качество 

 



 

 

4.3. БЕНЧМАРКИНГЪТ АНАЛИЗЪТ 

Бенчмаркингът е начин за откриване на това, което е най-добре постигнато в дадена 
система (компания, туристическа дестинация и т.н.), като се сравнява с конкуренцията 
или с примери за добри практики в определен сектор. След това тази информация може 
да се използва за идентифициране на „пропуски“ в процесите за постигане на 
конкурентно предимство. 

В случая със спа дестинации като Сокобаня и Вършец бяха избрани следните примери за 
най-добри практики: 

 „Баден Банден“, Германия; 

 „Карлови Вари“, Чехия; 

 „Баня Чатеж“, Словения; 

 „Сапарева баня“ България. 

Следващата част от изследването представя основните параметри на тези дестинации. 
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Дестинация „Баден Баден“ Германия 
 

  

 

Тип на комплекса: Спа дестинация за почивка и 
възстановяване з 

Съдържание: 

Местоположение: Баден Баден се намира на 
около 160 км от летището във 
Франкфурт, на 300 км от 
Мюнхен, на 100 км от Щутгарт 
и на 180 км от Базел. Намира 
се по склоновете на планините 
Шварцвалд, провинция Баден-
Вюртемберг. Население - 50 
000 жители 

Настаняване:  Предлага 42 хотела, от които 35 * хотели и 13 хотели 4 
*. В допълнение към тях има голям брой други 
съоръжения за настаняване (ваканционни къщи, 
апартаменти). Един от най-популярните хотели в тази 
дестинация е Breners Park-Hotel & Spa. Този 5-звезден 
хотел предлага ексклузивни спа съоръжения. 
Разположен е сред живописните градини на Баден-
Баден, на 10 минути пеша от спа центъра Kurhaus. 

Позициониране:  Здраве и красота Културни 
атракции:  

 Замъков фестивал (на немски: Festspielhaus) 
 Stiftskirche (храм в готически стил) 
 Музей Фаберже  
 Статуя на Лудвиг Вилхелм  
 Нов замък (построен през 1479 г.) 
 Евангелистка църква в центъра на Августплац  
 Замъкът Хоенбаден 

Целеви пазари:  Пенсионери  
 Бизнесмени  
 Спортисти 

Спа 
съоръжения:  Ароматерапия 

 Фридрихсбад - спа център, построен в римски и 
ирландски стил и традиция 

 Salina Sea Salt Grotto - лечебна "морска" сол 
 Спа Карацела - 12 термални извора и бани, спа 

център (открит преди 2000 години) 

Дейности:  Басейни и плуване 
 Велосипедни разходки  
 Планинско катерене 
 Голф  
 Хиподрум  
 Културни събития 

Природни 
атракции: 

 Лихтентал алея 
 Термални извори 
 Водопад Геролдсау 
 Меркурий планина 
 Фрайбург 
 Езера Sulmsee, Waldsee, Bergsee  

www.baden-baden.com  
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Дестинация „Карлови Вари “ Чехия 

 

 

 

 

Тип на комплекса: Спа дестинация за здраве и 
релакс Съдържание: 

Местоположение: Дестинацията се намира в 
западната част на Чешката 
република. Площта е 59 km2. 
Населението е 50 594, 
надморска височина 370-600 м. 
Най-близкият център на града 
е на 50 км, а столицата е на 120 
км. Първият голям град в 
чужбина е на 320 км (Мюнхен). 

Настаняване: Общият капацитет е повече от 10 000 легла.  
 
Има 9 хотели с 5 *, 60 хотели с 4 *, 58 хотели с 3 *, 21 
хотели с 2 *, 8 хотели с 1 *, както и 41 апартамента и 32 
пансиона.  
 
Спа центърът разполага с 5 хотела MediSpa. 

Позициониране: Дестинация за уелнес и спа 
почивка, известна с качеството 
на (медицински спа) 
процедури, традиция на 
лечение и релаксация. 

Културни 
атракции: 

 Музей на стъклото MOSER 
 Църква Света Мария Магдалина 
 Наблюдение на Даяна 
 Православна църква "Св. Петър и Павел" 
 Музей и галерия 

Целеви пазари:  MediSpa 
 Активна почивка и 

релаксация 
 Голф 
 Пенсионери 
 Бизнес хора 

Спа 
съоръжения: 

Минералните води се използват най-вече като лечебна 
напитка и като най-важната част от балнеолечението. 
Има 12 горещи извора. Известен е и със своите 
колонади, музеи и галерии, паркове и множество 
църкви. Хотелите предлагат всички съвременни спа 
съоръжения. 

Дейности:  Туристически и здравни 
пътеки 

 Басейни и плуване 
 Фитнес 
 Тенис 
 Боулинг 
 Каране на колело, Ролери, 

хокей, кънки 
 Пейнтбол 
 Конни надбягвания, конна 

езда 
 Събития, които 

подчертават културата и 
традицията на 
дестинацията 

Природни 
атракции: 

 Река Орга, която тече между замъка Локет и окръг 
Карлови Вари в Дубия 

 Парк в центъра на града Александър Дворжак 
 Река Тепла 

ttps://www.karlovyvary.cz/en   
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Дестинация: Баня Чатеж (Словения) 
 

  

Тип на комплекса: 
Спа дестинация за здравен 
релакс и забавление 

Съдържание: 

Местоположение: Чатеж на Сава е на 420 км от 
Белград, 30 км от Загреб, 104 
км от Любляна 

Настаняване:  Терме Чатеж разполага с 4 хотела / 492 стаи 
Апартаментно селище 400 обекта за настаняване 
Камп селище 450 места 

Позициониране: Медицински процедури, 
уелнес, семейни ваканции 

Културни 
атракции:   Замъкът Мокрице 

 Замъкът Брежнице 
 Манастир Плетерже 

Целеви пазари:  Пенсионери  
 Двойки 
 Бизнесмени  
 Семейства с деца  

Спа услуги: Лятната термална ривиера се простира на над 
10000 м2 и включва различни водни атракции и 
басейни с температури на термалната вода от 26 до 
36 ° C. На разположение на гостите са басейн с 
олимпийски размери, басейн с вълни, басейн с 
джакузи, бавен 450 м дълга река, както и водни 
пързалки. Най-малките гости са най-привлечени от 
пиратския остров и детския воден парк на 900м2. 
Зимната термална ривиера се простира под три 
купола на 2300 м2. Състои се от голям басейн с 
неправилна форма, детски басейн, пиратски кораб, 
басейн с вълни, дива река и водовъртежи. Сауна 
парк (кристална сауна, парна сауна, екстремна 
сауна, индийска сауна, солена сауна, 
инфрачервена, финландска арома сауна, сауна с 
аквавива); - център за здраве и красота (фитнес 
студио, солариум, салон за красота, терапевтични 
кабинети и масажи с индивидуални техники на 
ръцете, ръчен лимфен дренаж и рефлекс-зонен 
масаж на стъпалата, хидротерапия, кинезитерапия, 
електротерапия, термотерапия) 

Дейности:  Къпане, масажи 
 Екскурзии 
 Мини голф, тенис 
 Каране на велосипед 
 Посещение на винарни 
 Забавни водни паркове 

Природни 
атракции: 

 Природен парк Йовси 
 Бризевско – лозарски площи 
 Горянци - горско-ливадна местност 
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Дестинация: Сапарева баня (България) 
 

  

 

Тип на комплекса: 
Спа дестинация за здравен 
релакс и отдих 

Съдържание: 

Местоположение: Сапаревабаня е град в 
ЮгозападнаБългария. 
Намирасе в 
севернитесклоновенаРилана 15 
km отДупница. Градът е 
известен с 
горещатасиминерална и 
чистапланинскавода, както и с 
гейзера в центъранаграда. 
Сапаревабаня е 
известенкатограда с най-
горещатаминералнаводав 
Континентална Европа - 103°. 

Настаняване:  Хотели, семейни хотели,  къщи и стаи за гости. Обща 
леглова база  - 2000 

Позициониране: Медицински процедури, 
уелнес, семейни ваканции 

Културни 
атракции:  

 Средновековнацърква „СветиНикола“ 
 Ресиловскиманастир „ПокровБогородичен“  
 Градска галерия 
 Стара турска баня 

Целеви пазари:  Пенсионери  
 Двойки 
 Семейства с деца 

Спа услуги: 
 Водолечение с минерална вода, минерален душ, 

вътрешен закрит минерален басейн и външен 
открит минерален басейн, вани с минерална вода, 
вани за подводен масаж 

 Калолечение 
 Лечение с луга 
 Физиотерапия 
 Механотерапия и лечебна физкултура 

Дейности:  Къпане, масажи 
 Екскурзии 
 Каране на велосипед 
 Пешеходен и екотуризъм 
 Религиозен туризъм 

Природни 
атракции: 

 Гейзер-фонтан 
 Седемте рилски езера  
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4.4. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТ SWOT И БЕНЧМАРК АНАЛИЗА 

Таблиците показват елементите на SWOT анализа с най-голямо влияние върху по-
нататъшното формиране на стратегията за развитие: 

4.4.1. Вършец  

 Силните страни, на които е възможно и необходимо да се основава по-нататъшното 
развитие на туризма, произтичат предимно от неговите природни ресурси, чист въздух 
и непокътната природа. Особено важно е да се подчертае разнообразието на 
предлагането, което позволява на туристите с различни интереси да отговарят на 
техните нужди.  

 Слабостите са свързани главно с елементите на туристическото предлагане и общата 
конкурентоспособност, т.е. факторите за някакво бъдещо развитие - транспорт и 
друга инфраструктура (интернет) и недостатъчно ангажиране на експерти (ТА). 

 Анализът също така посочи възможностите на Вършец, като туристическа 
дестинация. Потенциалът се вижда в обогатяването на туристическите услуги и 
привличането и популяризирането чрез социални медии, както и подобряването на 
цялостния туристически маркетинг, с акцент върху семействата с малки деца.  

 Основната заплаха, посочена от анализа, е конкуренцията на развитите спа и уелнес 
дестинации, особено тези, които вече прилагат съвременни маркетингови стратегии. 
Освен това политическата корупция и неспособността за сътрудничество с частния 
сектор забавят развитието и намаляват конкурентното предимство. 

4.4.2. Сокобаня 

 Сред ключовите силни страни може да се заключи, че Сокобаня е добре 
разпознаваема туристическа дестинация в Сърбия, с добре структурирано и познато 
туристическо предлагане. Тя се нуждае от преструктуриране на своята туристическа 
инфраструктура, чрез различни общински инициативи, подкрепени от Туристическата 
организация на Сокобаня, което създава силна основа за привличане на нови туристи, 
които ще харчат повече и отваря пространство за модерна маркетингова концепция.  

 Слабостите са свързани главно с елементите на туристическото предлагане и общата 
конкурентоспособност, т.е. факторите за някакво бъдещо развитие (финанси, 
човешки ресурси). 

 От страна на възможностите ясно се подчертават ориентацията и принципите на 
развитие на ЕС, което особено насърчава развитието на селските райони, културата, 
подкрепата за заетост на жените и младите хора, както и малкото и средното 
предприемачество, които също са важни за развитие на община Сокобаня в 
развитието на (не само) туризма. Определените глобални туристически тенденции 
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също са положителни, главно тенденциите в развитието на кратките ваканции, 
глобалния растеж на индустрията на здравеопазването и уелнеса, както и тенденцията 
на застаряване на пътуващото население, като се има предвид, че ресурсно 
привлекателната основа на Сокобаня е благоприятна за създаване продукти, 
привлекателни за по-старите пазарни сегменти (спа туризъм, гастрономия, културен 
туризъм, природни обиколки,). Специална възможност е брандирането и новата 
стратегия на туристическия маркетинг на Сокобаня, която трябва да бъде още по-
фокусирана върху дигиталните платформи и онлайн присъствието. 

 Основната заплаха за дългосрочното развитие на туризма в района на Сокобаня е 
свързана с възможната ориентация към модели за градско развитие, които е трудно да 
се съчетаят с развитието на туризъм с добавена стойност, като изключителна 
ориентация към масов туризъм, безразборно застрояване на туристически 
съоръжения без паркинг, сервирането на евтина масова храна, която може да 
редуцира представянето на традиционните местните култури. Други заплахи са 
свързани с по-нататъшния демографски и икономически спад, което допълнително 
бързо ще намали предпоставките за бъдещото развитие. 

 Въпреки това, едно от ключовите предизвикателства пред съвместната маркетингова 
инициатива в трансграничния регион остава липсата на платформа за сътрудничество 
и координация на дейностите, първо на заинтересованите страни от Сокобаня и 
Вършец, а по-късно и на други заинтересовани дестинации и туристически субекти в 
областта. По този начин, една от най-важните препоръки от тази стратегия трябва да 
предложи гъвкаво решение за модел на управление в подкрепа на прилагането на тази 
стратегия и мерките, предвидени и представени тук. 

4.4.3.  Заключения от бенчмарк анализа 

 Холистични интегративни концепции, както и тези, свързани със съвременния начин 
на живот, които подчертават търсенето на балансиран начин на живот (включително 
холистични курорти, спа центрове и уелнес центрове); 

 Концепции за активна почивка (например спортен и приключенски туризъм), които 
все повече се комбинират със здравен и спа туризъм; 

 Устойчив и екологичен подход, принципи на изграждане и дизайн, както и операции, 
адаптирани към използването на всички категории потребители - включително „еко-
спа", „бавни" органични храни и естествени и козметични продукти, базирани на 
използването на минерали; 

 Гостите, които използват услугите на капацитета в здравния туризъм, особено ценят 
спокойните и красиво подредени дестинации, които имат релаксиращо и 
вдъхновяващо въздействие върху ума, тялото и общото състояние на човешкото 
благосъстояние - например, така наречените „пейзажи на мечтите“ , екологични 
курорти и др .; 
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 Туристите, чийто основен мотив за пътуване е здравният туризъм, имат нужда да 
търсят и да се свързват с хора, които имат сходни нагласи и нужди или които споделят 
подобни проблеми и търсят нови навици (загуба на тегло, активни програми, програми 
за детоксикация и др.); 

 Семинарите, обученията и образованието се превръщат в ключова част от „здравните“ 
ваканции, тъй като хората не само искат от време на време да изпитат ефектите от 
престоя в този тип удобства, но и искат да приемат нов начин на живот като 
философия на живота и да прилагат „съвети и препоръки“ в ежедневието; 

 Въздействието на технологиите е повсеместно; технологията често се използва като 
инструмент за подобрено и засилено взаимодействие с клиентите на уелнес, 
предлагайки разнообразни услуги и програми (напр. виртуални обучители/ здравните 
заведения имат достъп до най-добрите учебни материали и голям брой обучители, 
облачен софтуер, който позволява на хотелите в експлоатация да елиминират 
приемите и вместо това да приветстват гостите чрез таблет и персонализирани 
съобщения и др.); 

 Повишена ориентация на хотела към прилагане на здравната концепция, която 
представлява по-добре интегрирана концепция за здравословен начин на живот и 
осведоменост за здравето и уелнес във всички сегменти на хотелската оферта, а не 
само в рамките на ограничената оферта, при условие че има спа и уелнес съоръжения 
в хотела. Това представлява фундаментална промяна, която е една от двете такива 
промени в хотелите в бъдещето и която ще промени концептуалния и оперативния 
подход в индустрията за уелнес хотели; 

 Инвеститорите в хотелиерството и ръководството на компаниите признават най-вече 
икономическите ползи от уелнес съдържанието и уелнес ориентацията на услугите, а 
гостите знаят как да оценят това. Глобалните хотелски брандове все повече 
представят концепции за здраве и уелнес в своите продукти и услуги, т.е. в рамките 
на опита, който предлагат на гостите, създавайки дори нови марки, базирани на тази 
нова парадигма (напр. EVEN Hotels - Wellness Hotels от IHG, Accor Thalasso, 
иновативни фитнес опции " вграден "в стаите - стаите Get Fit Rooms на хотел Omni, 
стаи за гости Westin WORKOUT и др.). 
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ГЛАВА 5 
СТРАТЕГИЧЕСКИ 

МАРКЕТИНГОВ ПЛАН 
Маркетингова стратегия за  

трансграничния район Сокобаня-Вършец 
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5. МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМНА СТРАТЕГИЯ И ПЛАН 
ЗА ДЕЙСТВИЕ 

5.1. СЪЗДАВАНЕ НА ПЛАТФОРМА ЗА МАРКЕТИНГОВО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО – КЛЪСТЪР НА БАЛКАНСКИТЕ СПА 
КУРОРТИ (BWC) 

ЦЕЛИ 

 Да се създаде платформа за подобряване на сътрудничеството между 
природните и уелнес и спа дестинации в по-широк регион на Стара планина 
(трансгранична зона между Република Сърбия и Република България), с цел да 
се направи значимо маркетингово сътрудничество с всички важни 
заинтересовани страни на нивото на клъстера; 

 Подобряване на общото ниво на конкурентоспособност на туризма чрез 
идентифициране и формулиране на общия интерес на членовете на клъстера и 
използване на синергични ефекти под формата на съвместни усилия, подобрена 
координация и планиране. 

ОПИСАНИЕ НА МОДЕЛА/ ПЛАТФОРМА 

За да се развият и изразят по-ефективно интересите на доставчиците на услуги за 
здравен и уелнес туризъм в съответната област, препоръчително е да се обединят сили, 
знания и ресурси, за да се проникне успешно на регионалните и международните пазари. 
Основата на задоволително ниво на конкурентоспособност се основава на 
сътрудничеството между публичния и частния сектор, където създаването на клъстер 
трябва да бъде ефективно и гъвкаво решение, първо, като платформа за маркетинговото 
сътрудничество - Балкански уелнес клъстер. 

Поради това се предлага да се създаде клъстер от уелнес туристически обекти / 
дестинации и други заинтересовани страни в трансграничната зона между Сърбия и 
България, като платформа за маркетингово сътрудничество между основните 
заинтересовани страни в клъстера и съвместна комуникация с основните лица, вземащи 
решения . Клъстерът има за цел да повиши общото ниво на конкурентоспособност на 
икономическите субекти, работещи в сектора на здравния и уелнес туризъм, предимно 
чрез идентифициране и използване на синергични ефекти под формата на съвместни 
усилия за повишаване на конкурентоспособността, по-ефективен маркетинг, 
подобряване на координацията, съвместно планиране и използване на вътрешно и 
външно ноу-хау. 

Балкански уелнес клъстер обединява водещи експерти в областта на уелнес и спа 
туризма, медицината, здравната индустрия и други свързани дейности, които със своя 
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опит и знания искат да подобрят съществуващите институции и бизнеса с цел 
подобряване на качеството на услугите и продуктите и обща промоция на вътрешния, 
регионалния и международния пазар. Освен това клъстерът, като вид услуга в 
сътрудничество със своите стратегически партньори, осигурява по-благоприятни 
условия за обществени поръчки, организира обучение чрез Ресурсния център и 
насърчава интересите на своите членове. 

Клъстерът координира усилията за дефиниране на нови продукти или подобряване на 
съществуващи, провежда изследвания чрез своя Ресурсен център, идентифицира 
продукти и пазари с по-голям потенциал, разработва продуктови и маркетингови 
стратегии, създава отчети, привлича партньори и работи за изграждане на стабилна 
административна структура и система. Същността е в създаването на платформа за 
сътрудничество, която ще позволи проактивен достъп до продукти и пазари от 
факторите на предлагането (всички заинтересовани туристически субекти) в самия 
клъстер. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Основните стъпки включват набор от елементи, които трябва да се наблюдават 
интегрално и изпълнението на които може да създаде синергични ефекти: 

1. Създаване на платформа за сътрудничество и стимулиране на заинтересованите 
страни чрез създаване на правила и процедури за работа на клъстера 

2. Организиране на първата работна среща и представяне пред обществеността на 
целите на работа 

3. Формиране на програми и работни планове 

4. Постоянно поддържане на интереса на всички субекти в клъстера 

5.  Идентифициране на слабите места в рамката на системата и координирана работа 
по тяхното отстраняване 

6. Идентифициране на ключови продукти, продукти с добавена стойност и създаване 
на списък с възможни преживявания 

7. Избор на членове и тяхната обща работа по проекти 

8. Организиране на ежемесечни срещи за интерактивно участие и решаване на 
различни предизвикателства, с цел даване на конкретни предложения за развитие 

КРИТИЧНИ ФАКТОРИ ЗА УСПЕХ 

 Създаване на формална основа, правила и задължения за членовете на 
клъстера; 

 Определяне на стратегически цели, към които трябва да се добавят нови 
продукти и опит (предложени в тази маркетингова стратегия) 

 Мотивация на представители на икономиката и публичния сектор за участие в 
съвместни дейности 
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 Изграждане на взаимно доверие, заемане на общи позиции, планиране и 
лобиране 

КЛЮЧОВИ ЛИЦА, УЧАСТНИЦИ В РЕАЛИЗАЦИЯТА 

 Tourism organizations and tourism promotion entities from public, private and/or civil 
sectors; 

 Regional development agencies, or other entities supporting sustainable development 
operating in the cross-border area (Zaječarski and Montana counties); 

 Private sector, professionals in tourism sector and other entities, carriers of key 
tourist offer within member destinations. 

5.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ЦЕЛИ И 
СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 

ВИЗИЯ 

Маркетинговата визия на Балканския уелнес клъстер е кратък и вдъхновяващ поглед за 
бъдещото желано позициониране на дестинацията, описанието на това, което 
дестинацията иска да постигне през следващите пет до десет години.  

 Визия 2025г. 

Балканският уелнес клъстер е бъдеща, уелнес европейска дестинация, 
използваща своето природно, историческо и гастрономическо богатство, 
подчертаваща уникалната комбинация от лечебна традиция и автентична 

привлекателност с вълнуващи, активни и проницателни преживявания в девствена 
природна среда за бъдещи поколения. 

 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА БЪДЕЩИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ БРАНД ЗА ОБЛАСТА 

След определяне на маркетинговата визия, позиционирането на Балканският уелнес 
клъстер се определя като опит за въздействие върху имиджа на дестинацията спрямо 
регионалните и международните пазари. Целта е да се постигне благоприятна, ясна и 
уникална позиция на Балканският уелнес клъстер в съзнанието на целевите пазарни 
сегменти. Успешното позициониране на дестинацията е възможност да се диференцира 
и предпочита пред останалите дестинации. 

Пазарното позициониране на Балканите се определя по следния начин: 
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“Преоткрий себе си” 

„Балканският уелнес клъстер е място на сърдечни, отзивчиви и истински 
гостоприемни хора, където всеки се чувства добре дошъл и у дома си. Това е място 

с изключителна природна красота, където човек може да се наслади на лечебния 
потенциал на дестинациите, базирани на термални извори (Сокобаня и Вършец), 
чист въздух, девствена природа, високи планини, синьо небе, реки, езера и селска 
среда. Околностите на дестинациите създават атмосфера, предизвиквайки своите 

гости да се преоткрият и да влязат в контакт със себе си по задълбочен и 
внимателен начин, използвайки природните богатства на района. Тук е мястото да 
откриете най-разнообразната местна гастрономия в Европа, съчетана с автентични 

местни вина и силни алкохолни напитки. Балканският уелнес клъстер е скрития 
скъпоценен камък на Европа, нововъзникваща дестинация, която предлага 

привилегия за поверителност, открития, мир и безопасност.“ 

5.3. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ВЪРШЕЦ И 
СОКОБАНЯ КАТО ТУРИСТИЧСКИ ДЕСТИНАЦИИ 

Основата за позициониране на туристическата марка на Вършец и Сокобаня възникна от 
първоначални изследвания и разговори със заинтересованите страни. В проучването 
гостите и заинтересованите страни бяха помолени да изброят различните предимства на 
Вършец и Сокобаня, т.е. как се разпознават по отношение на други дестинации. 

Шестте ключови диференциални предимства в случая на Вършец бяха: Кристално чист 
и свеж въздух; Спокоен курорт в Северозападна  България; Минерална вода; 
Транспортна достъпност; Различни видове атракции за цялото семейство и Девиз на 
дестинацията: „Вършец е град на здравето!“ 

Възприятие за Вършец (резултати от семинара) 

 
Източник: Резултати от работната група, Horwath HTL, 2020. 
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В случая на Сокобаня ключовите диференциални предимства са: Природа, минерална 
вода, чист въздух; Намаляване на стреса; Гостоприемство; Фестивалът за надсвирвания 
„Първи акордеон“; Изкачване на планини, колоездене и покоряване на връха на 
планината Ртан. 

Възприемане на заинтересованите страни - Сокобаня 

 

Източник: Резултати от работната група, Horwath HTL, 2020. 

5.4. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА МАРКЕТИНГОВИЯ ТУРИЗЪМ 

Дефинирани са три стратегически цели от които ще се ръководим при по-нататъшно 
развитие на туризма и маркетинга на двете трансгранични дестинации, с потенциал за 
формиране на потенциален Балкански СПА клъстер (BSC) 

Стратегически маркетингови цели 

 

Източник: Horwath HTL, 2020. 

Водени от визията за туристически маркетинг на Балканският уелнес клъстер и 
идентифицираните основи за позициониране на туристическата марка, са зададени 
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четири ключови стратегически маркетингови цели, които ръководят разработването и 
прилагането на три набора маркетингови стратегии:  

1. Увеличете броя на туристите, посещаващи дестинации, 

2. Повишаване на привлекателността на (и двете) туристически дестинации и 

3. Подобрете цялостното изживяване на туристите, идващи в дестинациите 

5.5. КЛЮЧОВИ ГЕОГРАФСКИ ПАЗАРИ 

ВЪРШЕЦ 

Основни географски пазари – силен фокус на маркетинговите усилия: 

 България (вътрешен пазар) 

 Румъния 

 Сърбия 

 Турция 

Пазари за по-нататъшно развитие чрез приспособяване на маркетинговите усилия: 

 Македония 

 Гърция 

 Германия 

 Англия 

 Израел 

Пазари, които трябва да се следват, без значителни маркетингови усилия (в момента): 

 Финландия 

 Норвегия 

 Дания 

 Швеция 

СОКОБАНЯ 

Основни географски пазари - силен фокус на маркетинговите усилия: 

 Сърбия (вътрешен пазар) 

 България 

 Държави в региона (Хърватия, Босна и Херцеговина, Румъния, Македония, 
Словения) 

 Гърция 
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Пазари за по-нататъшно развитие чрез приспособяване на маркетинговите усилия: 

 Германия 

 Австрия 

 Русия 

 Франция 

 Швеция 

Пазари, които трябва да се следват, без значителни маркетингови усилия (в момента): 

 Китай 

 Съединени щати 

 Обединени арабски емирства 

5.6. ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕЛЕВИ СЕГМЕНТИ 

Членовете на работната група определиха „идеални“ гости както за Сокобаня, така и за 
Вършец, въз основа на техния предишен опит и участие в туристическия бизнес: 

СОКОБАНЯ – „ИДЕАЛЕН“ ГОСТ 

Човек на около тридесет / четиридесет години (на възраст 30-45 години), с по-висока 
разходна възможност, пътува със семейството си, търси качествено (хотелско) 
настаняване, използва собствената си кола за пътуване, харчи около 150 евро на ден. 

ВЪРШЕЦ – „ИДЕАЛЕН“ ГОСТ 

Дама между 30 и 60 години, заета, с високо образование, има семейство, но пътува сама 
за кратка почивка / ваканция. 

7 туристически целеви сегмента са дефинирани  за двете дестинации 
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5.6.1. DINKS - Double incomes, No kids 

Младежи без деца- двойни доходи, без деца, пътуват няколко пъти в годината, за да 
прекарват качествено време заедно и да „зареждат батериите си“. 
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5.6.2. EMPTY NESTERS 

Дълголетието на живота, съживяването и подмладяването са основните мотиви, които 
карат да пътуват двойките с пораснали деца. 

 

5.6.3. СЕМЕЙСТВА С МАЛКИ ДЕЦА 

Семействата с по-малки деца пътуват по-рядко и основният мотив е прекарването на 
качествено време заедно и създаването на спомени. 
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5.6.4. СЕМЕЙСТВА С ГОЛЕМИ ДЕЦА 

Ваканцията е компромис между нуждите на родителите и децата - комбинация от 
семейна атмосфера и забавления. 

 

5.6.5. GOLDEN OLDIES 

Предимно пътуват в организирани туристически групи или се връщат към дестинациите, 
които са посетили в миналото. 
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5.6.6. BACKPACKERS 

Пътуващите на стоп се стремят към приключенски, гъвкави пътувания на достъпни цени, 
които ще донесат нови преживявания. 

 

5.6.7. MICE (Meetings, Incentive, Conventions, Exhibitions) 

Основната мотивация за пътуване е бизнесът, но освен работата те се радват и на други 
забавни дейности. 
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5.7. ПРИОРИТЕТНИ ПРОДУКТИ 

За да се определят приоритетните продукти на Балканите, които ще комуникират с 
гостите, е от решаващо значение да се съчетаят техните нужди, навици и специфики на 
пазара. Въз основа на предишния анализ, проучване на туроператорите и туристическия 
профил, следните са приоритетни продукти, върху които регионът да се съсредоточи 
през периода до 2022 г. и след това. Логиката зад избора на приоритетни продукти беше 
да се осигури трансгранично сътрудничество и да се създаде такъв продукт, който да 
осигури синергия между участващите държави. Всяка национална туристическа 
организация се насърчава допълнително да разработи специфично продуктово 
портфолио за туристите на национално ниво. 

Продуктите, които трябва да се разработят чрез съвместен подход между страните, са: 

 Здраве и уелнес; 

 Кратка почивка; 

 Събития и култура; 

 Туристическа обиколка. 
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5.7.1. ЗДРАВЕ И УЕЛНЕС 

Като един от най-бързо развиващите се сегменти, здравето и уелнесът са основата за 
развитие на средносрочната дестинация. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА 

Здравният туризъм е комплексен туристически продукт, който включва голям брой 
специализиране съоръжения и услуги. Основната мотивация за пътуване е необходимостта 
от укрепване на здравето и повишаване качеството на живот. СПА/уелнес и здравен 
туризъм са в тясна взаимовръзка.  

Уелнес продуктът предполага проактивен, интегриран подход, който трябва да подобри 
качеството на живот и здравето на гостите в дестинацията. Занимава се с профилактика на 
заболяванията, като резултат са нематериални резултати. Уелнес и СПА дестинациите са 
изградени върху концепцията за цялостно благосъстояние, като основната задача е 
подобряване на здравето, както психологически и емоционално, така и физически. Това се 
постига чрез специално разработени лечения, обучения и курсове, както и чрез насърчаване 
на дългосрочен устойчив здравословен начин на живот. В профила на поведение на 
продуктовите подвидове потребителите на СПА/ Уелнес имат голяма нужда да го съчетаят 
с културни събития и гастрономия. 

Пазарен потенциал 
Необходима туристическа 

инфраструктура 
Ключови фактори  

за успех 

 Днес Уелнес и СПА е 
един от най- бързо 
развиващите се 
туристически продукти в 
световен мащаб; 

 Глобалната стойност на 
Уелнес пазара през 2013г. 
се оценява на 494 
милиарда щатски долара, 
докато през 2017г. тя е 
била 678.5 милиарда 
щатски долара. 

 Здравна – 
специализирани клиники, 
съоръжения за 
рехабилитация и (не) 
инвазивни медицински 
лечения; 

 Уелнес – уелнес хотели, 
пространства за 
медитация, ориенталски 
техники, басейни с 
минерална вода; 

 Осигуряване на уникални 
преживявания сред 
природата. 

 Естествена и незамърсена 
природна среда; 

 Качествени храни и 
напитки; 

 Специализирана 
поддръжка ; 

 Сертификати за качество 
и професионализъм; 

 Управление чрез 
познаване на продуктите. 
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5.7.2. SHORT BREAKS 

Кратките почивки, мотивирани от различни специални интереси, могат да бъдат особено 
ценен продукт за позициониране на двете дестинации. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА 

Кратките почивки под формата на специални интереси са тясно свързани с индивидуалните, 
специални интереси („ниши“) на туристите, посещаващи дестинацията. Туристите пътуват 
най-вече, за да се насладят на някакъв специален  интерес, независимо дали става на въпрос 
за хоби, физическа активност или интерес към определена тема или дестинация. 

Специален интерес представлява развлекателна дейност, която се случва в необичайна или 
дива среда и е свързана с високото ниво на участие на туристите в дейности и най- често се 
случва на открито. Потребителят очаква да изпита определено ниво на (контролиран) риск 
и / или вълнение, докато от друга страна, спокойствие при което той иска преди всичко да 
тества способностите си в предпочитаната дейност.  

Като продукт това обикновено е третата ваканция през годината или допълнителна дейност 
по време на основната ваканция и продължава между 3 и 5 дни, когато става въпрос за трета 
ваканция и ден, ако става на въпрос за завършване на основна ваканция. 

Включва следните „меки“ дейности: къмпинг, колоездене, риболов, лов, конна езда и 
наблюдение на птици. 

Пазарен потенциал 
Необходима туристическа 

инфраструктура 
Ключови фактори  

за успех 

 В региона средният 
турист, който пътува за 
кратка почивка е 
чужденец на възраст 25-
45 години, средни или 
по-високи доходи, който 
остава 2-5 дни; 

 Средните пътни разходи 
на пътуване на човек са 
300 евро; 

 Международния пазар се 
оценява на 5 милиона 
пътувания, като около 
800,000 до 1 милион 
пътувания са само в 
Европа. 

 Изобилие от ресурси и 
съоръжения за дейности 
на открито; 

 Разнообразно предлагане 
на настанителната база; 

 Информационни табла и 
сигнализация; 

 Екскурзии с екскурзовод; 

 Маркетингова 
инфраструктура – онлайн 
и офлайн съдържание, 
насочено към различни 
сегменти в съответствие с 
техните интереси; 

 Местен транспорт. 

 Гостоприемство на 
местните; 

 Вид на продуктите в 
съответствие с нуждите 
на пазара; 

 Предлага наличност и 
модулност (възможност 
за туристите  да 
организират напълно 
пътуването си сами); 

 Транспортна достъпност; 

 Изображение на 
дестинацията, 
автентичност; 

 Реклама в 
специализирани списания 
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5.7.3. СЪБИТИЯ И КУЛТУРА 

Събитията и културата са важна част от позиционирането на пазара за всяка 
професионално управлявана дестинация. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА 

Културният туризъм  е пътуване извън местоживеенето на човек за период по- дълъг от 24 
часа, за да се усети определено културно съдържание. Културните събития като продукт 
дават на туристите допълнителна причина да посетят дестинацията.  

Събитията могат да бъдат решаващ фактор при вземане на решение за дестинацията. 
Събития, фестивали и културни прояви предоставят голяма възможност за диференциация 
и могат да повлияят на по-голям процент посещения.  

Събитията могат да окажат значително влияние върху управлението на дестинацията, както 
и за подобряване на имиджа както на вътрешния, така и на целеви чуждестранни пазари – 
чрез PR, статии и доклади в специализирани списания и интернет портали.  

По видове събитията са с различни подпродукти: 1) Архитектура, музеи, галерии, 
археологически обекти , 2) Културни събития (театър, кино фестивали), 3) Музикални 
събития  (концерти, фестивали, състезания), 4) Спортни мероприятия (по вид спорт), 5) 
Специални интереси (Гастрономия, изкуство). 

Пазарен потенциал 
Необходима туристическа 

инфраструктура 
Ключови фактори  

за успех 

 В Европа, 42% от 
всички туристи 
консумират 
определен културен 
продукт по време на 
пътуването си и 
остават в 
дестинацията; 

 40% от всички 
културни пътувания са 
предимно кратки, с 
продължителност до 
4 дни. 

 Качествена система за 
управление на посетителите; 

 Международни атрактивни 
прояви и събития; 

 Места, подходящи за 
събития; 

 Подобряване на 
производствената и 
дистрибуторската 
креативност на занаятите и 
автохтонните продукти; 

 Изобилие от развлечения, 
отдих и разглеждане на 
забележителности; 

 Иновативна интерпретация 
на културното съдържание – 
интерпретационни  

 и посетителски центрове. 

 Специално разработени 
маршрути; 

 Налична информация в 
интернет; 

 Връзка между най- 
значимите природни и 
културни обекти; 

 Използване на 
съвременни методи на 
интерпретация на 
културното съдържание; 

 Разнообразие на 
настанителната база; 

 Квалифициран персонал; 
 Изображение на 

дестинацията. 
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5.7.4. TOURING 

Туристическите обиколки могат да бъдат важен продукт за развитието на Балканските 
курорти (Balkan Spas). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА 

Туристическата обиколка като продукт има две основни форми, тоест две основни 
подгрупи: 

1. Индивидуална обиколка – индивидуална обиколка в определена зона с лично 
превозно средство  (с частен, нает или обществен транспорт). 

2. Групова обиколка – Пътуващи, които искат да опознаят нови области, като общуват 
в хора с подобен интерес.  

Обиколката се дефинира като придвижване из определено пространство, за да се открият 
и запознаят с различни характеристики на тази област или да се следва определен 
тематичен маршрут (култура, природа, гастрономия). 

Туристическата обиколка е една от най-старите туристически концепции, от която в крайна 
сметка се развива туризма (големи обиколки в Европа между 17 и 19в.). 

Туристическата обиколка трябва да свърже сегменти от оферта и да опакова отделни 
елементи в смислен и атрактивен продукт, но също така да се свърже със световни системи 
за комерсиализация, специализирани в тези продукти. 

Пазарен потенциал 
Необходима туристическа 

инфраструктура 
Ключови фактори  

за успех 

 Около 43 милиона от 
всички пътувания са 
туристически, т.е. 15-20% 
от европейския пазар е за 
отдих и почивка; 

 Средните пътни разходи за 
човек варират от 1,100 до 
1,400 евро; 

 Нарастващо търсене – броят 
на пристигащите расте 
между 1-3% годишно; 

 Туризмът може да свърже 
всички държави в региона и 
да увеличи синергичните 
ефекти от туризма. Туровете 
могат да включват най- 
добрите преживявания в 
региона.  

 Качествена пътна 
инфраструктура; 

 Речни пристанища; 
 Междуградска свързаност; 
 Знаци и марки; 
 ДМО; 
 Качество и интерпретация 

на културното съдържание; 
 Качествени ресторанти – на 

ниво на конкурентни 
държави. 

 Вид на продукти според 
нуждите на пазара: 
1. Културни обиколки; 
2. Турове сред природата; 
3. Обиколки на града; 
4. Смесени турове; 
5. Гастро турове; 

 Достъп до основни услуги; 
 Качество на туристическите 

водачи; 
 Популяризиране на 

възможни маршрути; 
 Сътрудничество с 

туристически агенции; 
 Съотношение цена-

качество; 
 Автентични преживявания. 
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5.8. СТРАТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГ И ПРОМОЦИОНАЛНИ 
ИНИЦИАТИВИ 

In order to achieve strategic marketing objectives, a list of initiatives to be implemented is 
given. Each initiative is further implemented through measures that are an integrated group of 
actions to be performed.  

There are a total number of 13 initiatives and 27 measures.  

Linking the strategic objectives with initiatives and measures: 
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5.9. СТРЕТЕГИЧЕСКИ МАРКЕТИНГОВИ ЦЕЛИ И МЕРКИ 

За да се изпълни визията, се поставят следните маркетингови цели: 

5.9.1. Увеличете броя на туристите, посещаващи дестинации 

“Buy Balkan Spas” 

КРАТКО ОПИСАНИЕ 

 “Купете Балканските курорти“ е работна среща, на 
която ограничен брой туроператори от целевите 
пазари са поканени да посетят дестинации, за да се 
запознаят с доставчиците на туристически услуги и 
да усетят дестинациите: 
 Турове където поканените туроператори ще 

участват в избраната туристическа обиколка; 
 Уъркшоп – ще включва фирмени презентации и 

провеждане на търговски срещи, използвайки гъвкава система от предварително уговорени 
срещи. 

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ 

 Създайте B2B база данни, които ще се актуализират с течение на времето; 
 Отделете B2B микросайт от основния уебсайт;  
 Помолете съответните заинтересовани страни за помощ (DMC, хотелиери) 
 Идентифицирайте ТО и ТА, които да поканите на събитието; 
 Структурирайте ефективно събитието във времето и убедете бизнес партньорите за 

привлекателността на дестинациите и професионалната бизнес култура;  
 Разделете тематично семинарите и събитията; 
 Строга времева рамка на бизнес срещите; 
 Измерване на резултатите-последващи контакти и възможни клиенти. 

ПРИНОС ЗА ЦЕЛТА 

 “Купете Балканските курорти” събитието ще помогне за 
сключване на повече и по-добри сделки, ще подобри имиджа 
на дестинацията на целевите пазари, ще помогне на 
съответните заинтересовани страни да опознаят по-добри 
дестинации в клъстера. 
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Cooperative marketing 

КРАТКО ОПИСАНИЕ 

Кооперативния маркетинг включва споразумения за 
сътрудничество с ТО и други заинтересовани страни 
на избрани целеви пазари с цел осъществяване на 
съвместни промоционални действия. 

Основната цел е да се умножи наличния (ограничен) 
промоционален бюджет чрез обединяване на усилия 
с партньори, които се интересуват от популяризиране 
на „Балканските курорти“, за да се продадат повече 
договорености. 

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ 

 Създаване на привлекателна рекламна кампания, както за традиционните, така и за 
цифровите медии; 

 Рекламна кампания на туроператорите, посветена на „Балканските курорти“ в масови и 
специализирани медии ; 

 Увеличаване на броя страници, посветени на „Балканските курорти“, в основната брошура 
на туроператорите; 

 Представяне на продукти със специален интерес, предлагани от дестинацията в брошурата 
на туроператорите; 

 Директен имейл до настоящите клиенти на туроператори, за да са представят специални 
оферти за „Балканските курорти“,. 

ПРИНОС ЗА ЦЕЛТА 

Кооперативният маркетинг ще позволи да се достигне до 
голям брой потенциални туристи и да се повиши 
осведомеността за дестинациите чрез традиционни и 
дигитални промоционални дейности, извършвани от 
туроператори.  
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Образователни турове - FAM trips 

КРАТКО ОПИСАНИЕ 

 Образователните пътуванията са 
образователни пътувания за Туристически 
агенции от целевите пазари, но също така и 
за организатори на конгреси, стимулиращи 
компании и други туристически агенти. 
Образователните пътуванията обикновено 
се организират от национални, регионални 
или градски туроператори в сътрудничество 
с местни предприемачи и туроператори, 
които могат да допринесат финансово, или чрез предоставяне на услуги (например 
настаняване, транспорт, хранене в ресторанти и т.н.). Всяко пътуване трябва да се фокусира 
върху една група (Туристически агенции, туроператори или организатори на конгреса) поради 
различни интереси и нужди. За да се улесни адекватният учебен опит, размерът на групата 
трябва да бъде ограничен до максимум 15 души на пътуване. 

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ 

 Направете списък с участниците; 
 Запознайте се с различни местни заинтересовани страни, за да анализирате техните 

интереси и възможности за присъединяване към програмата; 
 Планирайте внимателно организацията на образователните пътувания, накарайте ги да 

преживеят сами; 
 Съгласувайте съдържанието и организацията на образователните пътувания с 

туристическите продукти; 
 Изпълнете образователното пътуване 
 Обратна връзка и измерване на ефектите (придобити знания за Балканските курорти, 

развитие на продажбите). 

ПРИНОС ЗА ЦЕЛТА 

 Образователните пътувания трябва да доведат до по-голяма готовност 
на Туристически агенции и туроператори да включат Балканските 
курорти в туристическото си предлагане, като по този начин намерят 
потенциалните пътници и следователно увеличават броя на 
пристигащите. 
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Имидж кампания 

КРАТКО ОПИСАНИЕ 

 Балканските курорти трябва да приложат имидж 
кампанията чрез традиционни медии, които 
комуникират и подкрепят избрано 
позициониране, като наблягат на тези атрибути, 
които отличават Балканските курорти от 
региона. Фокусът на имидж кампанията е 
основно върху рекламни сайтове в 
традиционните медии на избрани целеви пазари 
като реклами в печатни и електронни медии. 

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ 

 Наемете агенция; 
 Създайте кратка кампания, посочвайки основните цели; 
 Определете начална и крайна дата на кампанията; 
 Подредете основните послания с ключови продукти и марка; 
 Създаване на рекламни материали; 
 Създаване на съдържание (видеоклипове); 
 Стартирайте кампанията; 
 Наблюдавайте резултатите от кампанията;; 
 Коригирайте кампанията според резултатите от мониторинга. 

ПРИНОС ЗА ЦЕЛТА 

 

Имидж кампанията има за цел да промотира Балканските 
курорти като туристическа дестинация, за да създаде обща 
информираност за потенциалните туристи и да подобри имиджа 
на дестинацията. 
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Дигитална кампания 

КРАТКО ОПИСАНИЕ 

Дигиталната онлайн кампания ще бъде с 
фокус върху летния сезон, основните 
туристически продукти и отчитане на всички 
дейности, свързани с марката. Тя ще 
комбинира SEO, AdWords и кампания в 
социалните медии. 

 
Фокусът на дигиталната рекламна кампания 
ще бъде върху представянето на Балканските 

курорти на по-млади целеви сегменти като младежи без деца и Семейства с по-малки деца, 
които са достъпни главно на дигитални устройства. 

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ 

 Наемете дигитален специалист за създаване и изпълнение на кампания;  
 Разработване на акаунти в социалните медии (Instagram, Twitter и Facebook); 
 SEO и Google AdWords кампания; 
 Създайте брифинг за кампанията, посочвайки основните цели; 
 Подредете основните послания с ключови продукти и марка; 
 Създаване на съдържание (видеоклипове)  
 Свържете съдържанието към уебсайта и всички акаунти в социалните медии; 
 Стартирайте кампанията; 
 Наблюдавайте резултатите от кампанията. 

ПРИНОС ЗА ЦЕЛТА 

 

Рекламната кампания ще изпраща подходящи маркетингови 
съобщения, ще гарантира по-добра видимост и ще увеличи 
трафика на уебсайта / акаунтите в социалните медии и с призива си 
към действие ще увеличи броя на туристите. 
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5.9.2. Повишаване на привлекателността на туристически дестинации 

Брандиране на дестинацията 

КРАТКО ОПИСАНИЕ 

Брандирането на дестинация е процес на 
разработване на уникална идентичност на 
марката туристическата дестинация, която ще я 
отличава от конкурентите. Създателите на 
марки ще оценят текущото възприятие на 
дестинацията и ще разработят комбинация от 
елемент на марката, която ще идентифицира и 
диференцира дестинацията чрез изграждане 
на положителен имидж. В резултат на това 
марката на дестинацията ще осигури: диференциация на дестинацията от конкуренцията, 
последователен външен вид, който всички заинтересовани страни могат постоянно да 
използват и е начин да представи уникалността на дестинацията на туристи. 

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ 

 Представяне на актуалния образ на дестинацията сред местните жители и гостите; 
 Идентифицирайте уникални характеристики на дестинацията (забележителности, събития, 

природни красоти, гастрономия и др.); 
 Разработете платформа за брандиране на дестинация (набор от елементи на марката, които 

ще представят дестинацията по най-добрия начин и ще създадат желаното изображение); 
 Предоставете подробни насоки за използване на марката; 
 Създайте книга с марки (книга със стандарти); 
 Обучете заинтересованите страни как да внедрят дестинацията в марка; 
 Наблюдавайте резултатите от кампанията. 

ПРИНОС ЗА ЦЕЛТА 

 

Брандирането на дестинация е съществена стъпка при 
създаването на Балканските курорти, защото ще осигури 
средства за повишаване на осведомеността относно дестинацията 
и ще осигури основи за комуникация. 

  

 

  



МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ЗА  
ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН СОКОБАНЯ-ВЪРШЕЦ 
 

 
Страница 84 oд 91 © 2020 Horwath HTL 24.09.2020. 
 

 

 

Рекламни материали 

КРАТКО ОПИСАНИЕ 

 Рекламните материали трябва да бъдат материална 
подкрепа за марката, направена в различни форми и 
размери и главно разпространявани на панаири и 
изложения, при специални презентации пред 
потенциални туристи, TA и TO. Всички рекламни 
материали трябва да бъдат приведени в съответствие с 
насоките на марката, да използват идентифицираните 
символи и да осигуряват добавена стойност. 

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ 

 Определете набора от рекламни материали; 
 USB, съдържащ телевизионни реклами, брошури, фото и видео, музика, 

предварително подготвени текстове за журналисти, информация за контакти; 
 Брошурите трябва да бъдат силно емоционални, атрактивни и с иновативен 

дизайни, форми и размери; 
  Ограничен брой постери, които се актуализират всяка година с качествени снимки; 
  Уникални сувенири като дискове, дъждобрани и др.; 
  Местни продукти с надпис Балкански курорти; 

 Наемете професионален дизайнер, който да го създаде; 
 Разпространете рекламните материали; 

ПРИНОС ЗА ЦЕЛТА 

 

Рекламният материал има двойна роля: да напомня на 
заинтересованите страни за дестинацията, да създава 
информираност и да има функционално предназначение във 
всекидневния живот. 

  

 

  



МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ЗА  
ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН СОКОБАНЯ-ВЪРШЕЦ 
 

 
Страница 85 oд 91 © 2020 Horwath HTL 24.09.2020. 
 

 

 

 

Цифров инструментариум (Digital toolkit) 

КРАТКО ОПИСАНИЕ 

 Цифровият инструментариум представлява набор от 
онлайн точки за допир на клиентите, предимно уебсайтове 
и акаунти в социалните медии, които се използват за 
комуникация с пътуващите и установяване на онлайн 
присъствието на дестинацията. Основната цел на 
социалните медии е да създадат цифрова връзка с 
пътуващите и да им позволят да установят директна 
комуникация с дестинацията, да зададат въпрос и да 

получат информация за дестинацията в реално време. 

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ 

 Наемете професионалист, които да разработи уеб страница / маркетинг / креативна 
агенция; 

 Дайте информация за съдържанието на уеб страницата; 
 Стартирайте уеб страницата, като използвате най-новите тенденции и най-добрите 

примери; 
 Наблюдавайте трафика на уебсайта; 
 Създавайте акаунти в социалните медии (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram); 
 Създавайте съдържание и го споделяйте редовно; 
 Разширяване на дигиталната общност; 
 Общностно управление; 
 Провеждайте социално слушане и настройте обслужването на клиенти на платформа за 

социални медии; 
 Наблюдавайте представянето и резултатите в социалните медии (харесвания, коментари, 

споделяния ...). 

ПРИНОС ЗА ЦЕЛТА 

 

Цифровият инструментариум е предназначен да създаде 
дигитална информираност за марката и да предостави онлайн 
поддръжка като част от интегрирана маркетингова стратегия. 
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#BalkanSpas 

КРАТКО ОПИСАНИЕ 

#BalkanSpas е работно заглавие на кампанията, която обединява блогъри и автори в социалните 
мрежи, приканвайки ги да останат в дестинацията и да я популяризират под уникален хаштаг. 

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ 

 Определете броя на инфлуенсърите, отворете / изпратете покани, прегледайте 
подадените заявления, изберете и се свържете с най-добрите; 

 Създайте списък на инфлуенсърите; 
 Определете нуждите на кампанията (самолетни 

билети, коли ...); 
 Свържете се и изберете най-добрите 

стратегически партньори; 
 Определете нуждите и съдържанието на 

микросайта на проекта; 
 Наемете професионален уеб разработчик, дайте 

принос към желания резултат; 
 Поставете цели на кампанията, дефинирайте 

целевата аудитория и теми / дейности / опит / 
събития, които ще бъдат обхванати; 

 Подкрепете и координирайте влиятелните лица 
по време на тяхното посещение / задайте 
маршрут; 

 Управлявайте създаденото съдържание и го публикувайте в социалните медии; 
 Проследете резултатите от планирания маршрут / опит. 

ПРИНОС ЗА ЦЕЛТА 

Инфлуенсърите популяризират страната и нейните най-добри туристически продукти и опит 
чрез автентични и надеждни начини, тясно свързани с дестинациите. 

  

Note: #BalkanSpas не е креативното заглавие, нито е предлаганият хаштаг на кампанията. Той 
трябва да бъде дефиниран преди стартирането, за да се гарантира тяхната разпознаваемост и 
удобство за ползване, възможност за търсене и т.н. 
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PR и реклама 

КРАТКО ОПИСАНИЕ 

 

PR и рекламата предават съобщения в 
съответствие с утвърдената марка 
Балкански курорти и ефективно подпомагат 
други продажби и маркетингови дейности.  

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ 

 Определете PR съдържанието; 
 Потърсете конкурентна, специализирана PR агенция; 
 Тествайте PR агенцията с PR съдържание за пътуването; 
 Изберете най-добрата PR агенция; 
 Включете PR агенция в дейности по комуникация с марката; 
 Изберете тема, по която да пишете (туристически продукт, опит ...); 
 Наемете професионален писател за пътуванията / писател на свободна практика / 

фотограф; 
 Дайте подробни данни за желаните резултати; 
 Редактирайте или подобрете рекламата преди публикуване; 
 Публикувайте редакционната статия; 
 Разпределете редакционния материал до основните точки; 

ПРИНОС ЗА ЦЕЛТА 

PR и рекламата ще подкрепят съществуващите маркетингови инструменти и ще осигурят още 
по-добро разбиране на туристическото предлагане на дестинацията. 
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5.9.3. Подобрете цялостното изживяване за туристите 

 

Стойностен дизайн 

КРАТКО ОПИСАНИЕ 

Стойностният дизайн е инициативата за 
разработване на продукт, който определя допълващ 
набор от преживявания, свързани с всеки от 
идентифицирания първичен туристически продукт. 

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ 

 Проучете и подредете най-атрактивните места и дейности в дестинацията за туристите 
през сезона; 

 Създайте различни опции за обиколка по отношение на тема и продължителност; 
 Предоставяйте цялата важна служебна информация на едно място както онлайн, така и на 

хартия; 
 Улесняване на комуникацията между туристическите агенции и местните заинтересовани 

страни; 
 Разработване на ясни функции за поддръжка на TO за всеки продукт; 
 Съобщавайте офертата на представителите на TO и TA; 
 Насърчавайте ТО и ТА да предлагат активно Балканските курорти; 
 За индивидуален тур интегрирайте всички опции в различни варианти и предложете 

оптимална продължителност, място за посещение, храна, ... 
 Предоставете информация за удължаване на пътуването до съседни дестинации 

(настаняване, места за разглеждане, събития за посещение); 
 Интегрирайте цялата оферта в нова уеб страница и на печатни материали; 
 Популяризирайте този опит чрез PR, рекламна кампания. 

ПРИНОС ЗА ЦЕЛТА 

 Стойностният дизайн ще допринесе за пълноценното изживяването 
на гостите, тъй като ще осигури цялата необходима информация и ще 
създаде пакети готови за продажба. 
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Медийна библиотека 

КРАТКО ОПИСАНИЕ 

Медийната библиотека представлява прост, обяснителен и 
атрактивен преглед на туристическите продукти, който ще 
бъде достъпен на приоритетни целеви пазари, показвани 
чрез снимки, видеоклипове и иновативни VR преживявания. 
Чрез иновативни начини за презентация на дестинация 
потенциалните гости ще могат да се свържат и да опознаят 
дестинацията дори преди да са я посетили. 

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ 

 Изберете първични туристически продукти и преживявания, които да се показват в 
медийната библиотека чрез снимки, видеоклипове и VR; 

 Изберете топ 5-10 преживявания, които да бъдат преведени във VR; 
 Наемете професионален фотограф / компания за правене на видео / VR производител; 
 Дайте достъп за снимки, видеозапис и желаните от него ефекти / съобщения, както и за 

360-градусови снимки / видеоклипове; 
 Правете снимки, записвайте видеоклипове и 360-градусови снимки / видеоклипове; 
 Търсете обратна връзка и извършете промени, ако е необходимо; 
 Качвайте снимки, видеоклипове и VR преживявания в медийната библиотека; 
 Разработете интелигентни връзки, които насочват посетителите от уеб страница / 

социални медии към VR видеоклипове. 

ПРИНОС ЗА ЦЕЛТА 

  

Медийната библиотека гарантира, че пътуващите се запознават 
с основните туристически продукти и преживявания и им 
помага да визуализират преживяването и ги вдъхновява да 
посетят дестинацията.  

  

 

  



МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГИЯ ЗА  
ТРАНСГРАНИЧНИЯ РАЙОН СОКОБАНЯ-ВЪРШЕЦ 
 

 
Страница 90 oд 91 © 2020 Horwath HTL 24.09.2020. 
 

 

 

 

 

Печатни материали 

КРАТКО ОПИСАНИЕ 

 Подготовка на 2 вида основни печатни материали на избрани 
езици – „Насладете се на Балканските курорти“ е обща и 
отделни брошури  за дестинациите, които са насочени към 
хората, за да планират пътуването си. Брошурите на 
Балканските курорти предлагат оферти, ресурси и атракции, 
докато тези за отделните дестинации представят подробни 
описания на наличните турове, календар на събитията, пътни 

карти. Материалите се разпространяват чрез TO и TA, както и в ТИЦ в дестинациите.. 

КЛЮЧОВИ ДЕЙНОСТИ 

 Създайте една обща брошура – „Насладете се на Балканските курорти “- за повишаване 
на осведомеността; 

 Създайте отделни брошури за всяка дестинация, за да помогнете на хората да планират 
пътуването си; 

 Дайте примери за различни възможности за тур, свързани с основните мотиви и интереси, 
както и според сезоните; 

 Предоставете ключова информация за услугата, предлагайте опции въз основа на 
продължителността, какво да видите, какво да правите и т.н.; 

 Осигурете ясно и кратко описание за всеки тур; 
 Разпространете брошурите чрез TO и TA, както и в местните ТИЦ. 

ПРИНОС ЗА ЦЕЛТА 

  
Печатните материали помагат за изграждането на осведомеността и 
разпознаваемостта на марката и често се използват за привличане на 
клиенти и в крайна сметка за резервиране на пътуването / 
екскурзията / обиколката. 
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