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ОДРИЦАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ 

Немамо обавезу да ажурирамо своје налазе и закључке о променама тржишних услова, 
које могу настати након нашег теренског рада. Свака таква промена тржишних услова 
утицаће на валидност наших процена. Будући да ће се вероватно догодити промене у 
тржишним условима, изричито се подразумева да немамо обавезу да ревидирамо 
извештај или анализу потенцијалних услова након подношења наших налаза. 

Наша студија и извештај засновани су на претпоставкама и проценама које су подложне 
неизвесности и променама. Све информације које су дали други прихваћене су без 
ревизије или верификације и претпоставља се да су тачне. Поред тога, направили смо 
претпоставке о будућем понашању потрошача и опште економије, које су неизвесне. 

ИЗЈАВА О ОГРАНИЧАВАЈУЋИМ УСЛОВИМА 

Овај извештај је намењен наручиоцу, као и презентовању постојећим и потенцијалним 
стратешким партнерима. Било која употреба овог извештаја мора укључивати његов 
укупни садржај у облику какав је достављен наручиоцу. Нити један део извештаја не сме 
се цитирати или позивати на њега у било којој врсти изјава, брошура, уговора о кредиту 
или другим врстама докумената без претходног писменог одобрења од стране Horwath 
HTL-a  о форми и контексту у коме ће се појавити. 

Информације садржане у извештају припремио је у доброј намери и са дужном пажњом 
Horwath HTL. Студија садржи информације које су обезбедиле треће стране, а које смо 
сматрали поузданим. Иако је предузета пажња при примени информација, Horwath HTL 
не може да провери њихову тачност. Ако се открије да је било која од ових информација 
нетачна или обмањујућа па би њихова употреба утицала на нашу процену, тада Horwath 
HTL задржава право да измени своје мишљење без одговорности. 

© АУТОРСКА ПРАВА 

HORWATH HTL, 2020. 

Сва права су задржана. Извештај се сме користити само у потпуном издању, у форми у 
којој је предат Наручиоцу. Нити један део овог извештаја не може бити репродукован, 
преписан, пренесен у било којем облику или на било који начин – електронски, 
механички, фотокопирањем, снимањем или на други начин, преведен на било који језик 
у било којем облику или на било који други начин без претходне писане сагласности 
Horwath HTL-а или без издатог овлашћења за ограничено копирање. Ова се публикација 
не може позајмити, препродати, изнајмити или на други начин са њом располагати у 
смислу трговине истом, у било којем увезу или с било којом насловном страном који не 
одговарају онима које је издао Horwath HTL, без претходне сагласности Horwath HTL -а.
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1. ЗАДАЦИ И ПРОЦЕДУРЕ 

1.1. ЗАДАЦИ 

Сврха овог задатка је стварање јединственог стратешког маркетинг плана за 
прекограничне заједничке производе, Сокобања у Србији и Вршец у Бугарској, са циљем 
да креира и промовише заједничке, обједињене, регионалне туристичке производе за 
регионално тржиште. Предуслов постављен приликом креирања маркетинг стратегије је 
истраживање које су спровела два стручњака, један за економију и један за туризам, а које 
је експлицитно обухватило: 

1. Анализу постојећих туристичких производа у прекограничном подручју; 

2. PEST (general framework / context analysis) референтну анализу постојеће 
прекограничне туристичке понуде у две дестинације и SWOT анализу; 

3. Анализу тржишта (постојеће понуде и тражње); 

4. Анализу и евалуацију постојећих промотивних метода. 

На основу претходног, задатак је да се дефинишу циљеви заједничке маркетинг 
стратегије, предложе кључни туристички производи за прекогранично подручје, 
идентификују потенцијална тржишта и тржишни сегменти и дефинишу кључне 
активности / иницијативе за подршку успешној промоцији две дестинације и њиховог 
туристичког потенцијала. 

1.2. ПРОЦЕДУРЕ 

Задатак је извршен следећим поступцима и спроведеним активностима: 

 Прикупљањем података и анализом постојеће туристичке понуде и производа у 
прекограничном подручју (Сокобања и Вршец); 

 Стратешким радионицама и састанцима радне групе за израду стратегије; 

 Анализом општег контекста (ПЕСТ), референтне анализе постојеће туристичке 
понуде у прекограничном региону; 

 SWOT анализом постојећег маркетинг система; 

  Развојем стратешког оквира туристичког маркетинга за прекогранично подручје  
Сокобања – Вршец, као почетним дестинацијама; 

 Идентификацијом визије и стратешких маркетиншких циљева; 
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 Развојем акционог плана за подршку спровођењу идентификованих стратешких 
маркетиншких циљева - са јаким фокусом на дигитално окружење и нове 
иницијативе е-маркетинга; 

 Развојем модела управљања / иницијативе за подршку спровођењу маркетинг 
стратегије. 

Будући да је задатак изведен у тешком окружењу изазваном пандемијом Covid-19, неки 
од задатака изведени су истовремено, у координацији са члановима радне групе. 
Међутим, Horwath HTL је са члановима радне групе организовао и извео 4 радионице, 
на којима се разговарало, објашњавало и потврђивало елементе маркетиншке стратегије. 

У изради ове студије учествовао је следећи тим стручњака: 

 Бранислав Милетић, кључни експерт 1 

 Проф. Др Горан Петковић, кључни експерт 2 

 Др Бранка Новчић Кораћ, Факултет организационих наука Универзитета у 
Београду, сарадник 

 Др Александра Брадић-Мартиновић, Институт економских наука, сарадник 

 Павле Брадић, Horwath HTL, сарадник 

 Јована Петковић, Horwath HTL, сарадник 

 

Маркетинг стратегија је представљена 24. септембра 2020. 
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2. ОПШТИ РАЗВОЈНИ ОКВИР 

2.1. РЕПУБЛИКА БУГАРСКА 

2.1.1. Опште информације 

Бугарска, званично Република Бугарска, је држава у североисточној Европи. Граничи се 
са Румунијом на северу, Србијом и Северном Македонијом на западу, Грчком и Турском 
на југу и Црним морем на истоку. Главни, а уједно и највећи град је Софија, док су други 
већи градови Пловдив, Варна и Бургас. Заузима територију од 110.994 квадратних 
километара (42.855 квадратних миља). Остварила је чланство у НАТО организацији 2004. 
године, а Европској унији 2007. године. Бугарска је шеснаеста највећа држава у Европи. 

 

Званично име: Република Бугарска
Положај: Југо-источна Европа
Клима: Сложен кл. Тип
Званични језик: Бугарски
Главна религија: Православна
Валута: Бугарски лев (BGN)
Главни град: Софија
Површина: 110.994 km2

Становништво: 7,10 мил.

Zvanično ime:

РЕПУБЛИКА БУГАРСКА

Бугарска заузима значајн део 
источког Балканског полуострва и 
граничи се са пет држава: Грчком, 
Турском на југу, Северном 
Македонијом на западу и Румунијом 
на северу. Укупна дужина државне 
границе је 1.808 километара, обале 
354 километара (220 миља).
Бугарска припада GMT+2 
временској зони. Кома је сложена, 
као последица укрштања 
медитеранске, океанске и 
континенталне климе у 
комбинацији са ефектима 
планиских баријера.

Бугарска је јBulgaria is a унитарна 
држава. Од 1880., број 
територијални целина креће се око
26. Између 1987. и 1999. године 
административна стурктура 
подељена је на девет провинција. 
Нова административна стурктура 
усвојена је паралелно са 
децентрализацијом привредног 
система. Састоји је од 27 провинција 
и главног града (Софија-Град).
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Средњеазијско турско племе Бугари спојили су се са локалним словенским 
становништвом крајем VII века да би формирали прву бугарску државу. У наредних 
неколико векова, Бугарска се борила са Византијским царством да успостави своје место 
на Балкану, али до краја XIV века земљу су окупирали Турци Османлије. Северна 
Бугарска је постигла аутономију 1878. године, а цела Бугарска је постала независна од 
Османског царства 1908. године. Године 1946. постала је Народна Република, под 
совјетским утицајем. Комунистичка доминација у Бугарској завршена је 1990. године, 
када су одржани први вишестраначки избори и започет спори процес кретања ка 
политичкој демократији и тржишној економији, уз истовремену борбу против инфлације, 
незапослености, корупције и криминала.  

Бугарска има отворену економију која је забележила снажан раст. Упркос томе приход 
по глави становника је и даље најнижи међу чланицама ЕУ, а ослонац на увоз енергије и 
страну тражњу чини раст осетљив на спољне тржишне услове. 

2.1.2. Демографска кретања 

Демографске тенденције у општини следе оне на националном нивоу, јер су 
продубљивање демографске кризе и старење становништва такође типични за општину 
Варшец. За период 2014-2017, пратећи општи тренд смањења, типичан за округ Монтана, 
као и за целу земљу, број становништва у општини Варшец се непрестано смањује. 

Према подацима НСИ, на дан 31.12.2017. године у Вршецу је живело 7271 особа. 
Становништво општине чини око 0, 001% становништва земље, а 0,05% становништва 
Монтане. 

Тренд урбанизације је очуван, 5668 људи или 79% становништва општине Варшец живи 
у граду Варшец, а 1 603 људи или 21% живи у селима. 

Густина насељености у општини је 30,3 људи / квадратни километар. Показатељ је нижи 
од просека за округ Монтана (36,4 људи/кв. км) и за Бугарску (63,9 људи/кв. км). 

Анкета становништва у општини Варшец, распоређена по старосним групама (закључно 
са 31.12.2019), показује да проценат радно способног становништва и старијег 
становништва знатно премашује проценат млађег становништва које још увек није радно 
способно, што указује на процес старења становништва у општини. То, с једне стране, 
ограничава могућности за природно прираштај становништва, а са друге - ограничава 
радну снагу. Тренд је исти за округ Монтана, северозападни регион и за земљу у целини. 

2.1.3. Образовање 

На територији општине Варсхетс постоје 3 школе: Национална школа Васил Левски, 
Варшец; Софијски универзитет „Иван Вазов“, Варшец; Средња стручна школа за 
економију и туризам (ПГИТ), Варшец. 
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2.1.4. Преглед туристичких перформанси 

2.1.4.1. Економија туризма 

Допринос туризма БДП-у 

Година Укупни допринос  
(USD милијарди) 

Удео у БДП-у (%) 
      

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 

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

 Туризам у Бугарској значајано доприноси економији земље. У периоду 2013.-2018. 
просечни допринос привреди (у номиналним ценама) је износио 6,45 милијарди USD 
са наглим растом између 2017. и 2018 и са просечним уделом од 11,4%. Укупан 
допринос је порастао у посматраном периоду за 3,5% (CAGR). 

Туристички издаци 

 Укупни туристичка потрошња у 2019. години износила је 4.845 милиона USD, од 
којих је потрошња за путовања имала удео од чак 89%, док остатак чини потрошња 
за транспорт. Туристичка потрошња је у периоду од 2015.-2018. године имала 
растући тренд, са малим падом у 2019. години и стопом раста од 7,8% (CAGR).  

 
Извор: UN World Tourism Organization (2020), Compendium of Tourism Statistics dataset 
 

 Удео личне потрошње је доминантан током целог периода, а вредности расту током 
периода 2015.-2018., уз мали пад 2019. године (7,8% CAGR), док је удео пословне 
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потрошње значајно мањи (26%), уз већу стопу раста током истог периода (8,8% 
CAGR).  

 
Извор: World Tourism Organization (2020), Compendium of Tourism Statistics dataset 

 У наредном периоду, главни изазов бугарског туризма биће надметање на 
међународном туристичком тржишту, због великог броја земаља које нуде 
специфичне туристичке производе, којима желе да привуку што већи број тржишних 
сегмената.  

2.1.4.2. Тражња 

 Туристичка тражња у Бугарској прати глобални тренд у периоду 2015.-2019, уз 
постепен пораст броја гостију. 

 
Извор: Eurostat, 2020. 

2.1.4.3. Понуда 

 Број туристичких објеката у Бугарској се непрестано повећава у последњих пет 
година, по стопи од 3,43%. 
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Извор: Eurostat, 2020. 

Туристички објекти обухватају: хотеле, одморишни и други смештај за 
кратки боравак, кампиралишта, рекреационе паркове за камп кућице и 
слична возила 

 

 
Извор: Eurostat, 2020. 
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Зелена душа Бугарске 

2.1.4.4. Вршец – „Зелена душа Бугарске“ 

Основни подаци 

 Вршец је национално одмаралиште смештено у западном делу Бугарске. Град Вршец 
познат је по лековитим својствима минералних извора. Спа центри нуде третмане 
који лече болести повезане са васкуларним, ендокриним, гастроинтестиналним и 
нервним системом. Не само да га минерални извори разликују од осталих места у 
Бугарској, већ је Вршец други по величини парк природе на Балканском полуострву. 
Његов зелени пејзаж и густа шума обезбеђују подручје изузетно чистим ваздухом. 

 Вршец задовољава потребе породица и појединаца који желе да се уроне у природу, 
истовремено пружајући безброј различитих рекреативних активности. То укључује 
стазе за шетњу у природи, пливање, трчање, бициклизам, одбојку, мото спорт и 
фудбалске терене.  

 Фокус је на велнес и спа, као и на индивидуалном туризму. 

 

Угоститељство у Вршецу 

 Смештај у Вршецу је углавном у хотелима и ризорту. 

 Вршец поседује 6 хотела са 572 
кревета и 1 ризорт са 1.070 кревета.  

 Поседује потенцијал од 120 
додатних кревета, у објектима 
окренутим ка туристичкој понуди.   

 Највећи број хотела има 4 и 3 
звездице, а капацитет смештаја са 4 
звездице чини 45% укупног 
хотелског смештаја.  

 Укупан број ноћења у 2019. години је 
износио 66.000. 
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Извор: Туристичка организација Вршец, 2020. 

Угоститељство – MICE у Вршецу 

 

 MICE (Meetings, Incentives, Congresses, Exibitions) објекти су добро успостављени: 

 Спа Хотел АТА-180, 1 сала за конференције, 1 соба за састанке; 

 Спа Хотел Медикус-100 максимални капацитет, 1 сала за конференције, 1 
соба за састанке; 

 Спа Хотел Сани Гарден- 60 max, 1 сала за конференције; 

 Хотел Тинтиава- 50 мaксимално, 1 сала за конференције; 

 Хотел Минковибани, 120 max, 1 сала за конференције; 

 Хотел Чинарит, 120 max, 1 сала за конференције; 

 "Христо Ботев - 1900 град Вршец" месна заједница - 390 максимално са 
изложбеним салоном.  

Атракције у Вршецу 

 Гостима су на располагању разноврсне атракције у Вршецу.  

 Туристичке локације обухватају музеје, уметничке галерије и летње биоскопе.  

 У збирци Општинског музеја налазе се археолошки, антички и балнеолошки 
предмети. У 2018. години било је 150 посетилаца.   

 Летњи биоскоп је сезонска атракција која има капацитет 250 људи. 
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АКТИВНОСТИ – ОБЈЕКТИ У ВРШЕЦУ 

 Дестинација обилује спортским објектима. 

 Бициклистичка стаза (дужине 2.227 метра и ширине 2 метра) – капацитета од 
350 посетилаца у 2019. години; 

 Спортски центар „Парк“ који укључује фудбалско игралиште, терене за 
одбојку и кошарку на отвореном, капацитет од 600 посетилаца у 2019; 

 Вишенаменска спортска сала, дизајнирана за одбојку, кошарку, рукомет, 
тенис - 1.200 посетилаца у 2019. години; 

 Авантуристички парк са конопцима; 

 Вештачко клизалиште; 

 Један јавни базен у селу Спанчевци (2 хектара) са 50 места на трибини и 
спасилачкој служби. 

 

 

Догађаји у Вршецу – Временска линија 

 Град Вршец током године организује бројне догађаје који привлаче госте. 

 Највећи број догађаја концентрисан је током летњих месеци – јун, јул и август. 
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2.2. РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

2.2.1. Опште информације 

Република Србија је демократска држава. Њена историја и достигнућа чине је саставним 
делом модерне цивилизације и међународне заједнице. Србија се назива раскрсницом 
путева Европе. Подељена је на две покрајине, 29 административних округа, са 194 
општине, 6.169 насеља, 207 градских насеља и 5.962 осталих насеља. Београд и Ниш 
уживају статус посебног округа у Србији.  

 

Срби су дошли на Балкан током велике сеобе у VI и VII веку нове ере. Најраније записе 
о Србима на Балкану налазимо у записима византијског цара Константина VII 
„Порфирогенита“ из X века. После борбе са својом браћом, Стефан Немања, оснивач 
династије Немањића, дошао је на престо 1170. године. Средњовековна Србија уживала 
је високу политичку, економску и културну репутацију у средњовековној Европи. Период 
турске владавине наступио је након пораза српске војске у две кључне битке, Марици 

Званично време Република Србија
Локација Југо-источна Европа
Клима Континентална
Званични језик Српски
Главна религија Православна
Валута Динар (RSD)
Главни град Београд
Површина 88.361 km2

Становништво 7,49 мил (без Косова)

Zvanično ime:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Република Србија је лоцирана у 
централном делу Балканског 
полуострва. Сматра се раскршћем 
европских саобраћајница, смештена 
на Пан-Еврпским коридорима 7 и 
10.

Србија припада централно-европ-
ској временској зони (1 + GMT).

Клима је умерено континентална, са 
благим прелазима измешу 
годишњих доба. 

Реке у Србији припадају сливовима 
Црног мора, Јадранског и Егејског 
мора. Три пловне реке су Дунав, 
Сава и Тиса. Најдужа рекла је Дунав, 
која тече кроз Србију 588 kim.

Србија се граничи са Бугарском на 
истоку, Румунијом на северо-истоку, 
Мађарском на северу, Хрватском и 
Босном и Херцеговином на западу, 
Црном Гором на југо-западу и 
Албанијом и Македонијом на југу.

Existing corridors
Half constuctedcorridors
Highways
Highways in construction
Planned highways
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(1371.) и Косовском боју (1389.). Независна Кнежевина Србија је настала и добила 
међународно признање 1878. године. Током XX века на њеној територији одиграли су 
се и Први и Други светски рат. У периоду после 1944. године Србија је била у саставу 
Социјалистичке Федеративне Републике Југославије.  

Данас је Република Србија, као и већина земаља западне и средње Европе, 
парламентарна демократија. Србија је постала самостална суверена република у лето 
2006. године, након што је Црна Гора гласала на референдуму за независност од уније 
Србије и Црне Горе. 

Чланство у Европској унији је стратешки циљ Србије и било је у првом плану свих влада 
од увођења демократских промена. 

2.2.2. Демографска кретања 

У општини Сокобања, у периоду 1953.–2002. пад броја становника забележен је у 24 
насеља, а једино је у насељу Сокобања забележен раст, као последица миграционих 
кретања становништва. Према попису становништва из 2002. године у Сокобањи је 
живело 18.521 становника, 2011. године 16.021 становника, а према последњим 
пројекцијама Републичког завода за статистику Сокобања има 13.967 становника (2019). 

Представљени подаци указују на негативан тренд кретања броја становника у Сокобањи 
за период 2015.-2019. Фактори који утичу на депопулацију су миграције становништва и 
негативни природни прираштај који у Сокобањи износи -17.0. 

У општини Сокобања просечна старост становништва износи 47 година, при чему је већи 
број жена од мушкараца. 

2.2.3. Образовна структура становништва 

Највећи број становника Сокобање има средњу стручну спрему (38,6%), али велики број 
има непотпуно основно образовање (26,4%) и основно образовање (22,7%). 
Малобројно је становништво са вишим и високим образовањем. 

 У 2018. години 1.318 становника Сокобање није било запослено. Највећи проценат  
укупног броја незапосленог становништва спада у категорију „Квалификовани и са 
средњом стручном спремом“ (58%), затим следи категорија „Неквалификован или са 
нижом стручном спремом“ (27%), а висококвалификованих има најмање (15%). 

У Зајечарском округу постоје три школе које нуде образовање у области трговине, 
туризама и угоститељства, и то: Средња школа „Бранислав Нушић“ у Сокобањи, средњa 
школа „Никола Тесла“ у Бољевцу и Економско-трговинска школа у Зајечару. Све 
наведене школе образују профиле трговац, туристичко-угоститељски техничар и кувар. 
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2.2.4. Преглед туристичких перформанси 

2.2.4.1. Економија туризма 

Укупан допринос туризма БДП-у 

Година 
Укупан допринос 

(USD у милијардама) 
Удео у БДП (%) 

      

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 

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

 Туризам у Србији је званично препознат као примарна област за економски и 
социјални развој, са растом од 5,7% (CAGR) у периоду 2013.-2018. 

Издаци за туризам 

 Укупни издаци за туризам достигли су 1.461 милиона у 2016. години. Путни трошкови 
чине највећи удео (79%), док превоз путника учествује са 21%.  

 
Извор: World Tourism Organization (2020), Compendium of Tourism Statistics 
dataset  

 У периоду од 2015.-2019. укупна потрошња туриста константно расте по стопи од 
8,7% (CAGR). Током истог периода структура издатака је остала иста, око 20% 
путнички превоз, а 80% превоз путника. 
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Извор: World Tourism Organization (2020), Compendium of Tourism Statistics dataset 

 Удео личне потрошње је доминантан у 2019. години (98,7%), док је удео пословне 
потрошње око 1,3%.  

2.2.4.2. Тражња 

 
Извор: Републички завод за статистику РС 

 Број страних туриста значајно расте и бележи стопу од 13,1% (CAGR), са 1,13 
милиона у 2015. на 1,84 милиона у 2019. години. У истој години, долазак страних 
туриста у Србију чини 50,0% укупних долазака. У периоду од 2015.-2019., долазак 
домаћих туриста је порастао за 9,2%.  

 Најважнија емитивна тржишта су Босна и Херцеговина (7,8%), Бугарска (6,8%), 
Турска (6,5%), Црна Гора (6%) и Хрватска (5,9%). 
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 Динамично реструктурирање дестинација у Србији ка савременом производу 
оријентисаном на искуство, подстаћи ће још више тражњу.  

 
Извор: Републички завод за статистику РС 

 Просечна дужина боравка гостију у Србији је 2,7 ноћења.  

2.2.4.3. Понуда 

 Структура понуде се, такође динамички реструктурира у последњих 15 година, 
пратећи мере предвиђене првом Стратегијом за развој туризма од 2006. - 2015. 

 
Извор: Републички завод за статистику РС 

 Застарели, неконкурентни објекти делимично су обновљени, а појавили су се нови 
објекти, углавном мањих капацитета, чиме се објашњава благи раст броја 
расположивих соба. 

 Структура смештајних капацитета у Србији указује да се највећи део капацитета 
(према броју соба) налази у кластерима западне и источне Србије (две трећине). 
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Међутим, када је реч о структури нивоа квалитета смештаја, Београд карактерише 
највећи удео смештајног капацитета вишег квалитета, укључујући међународне 
хотелске брендове. 

“Сокобања, Сокоград, дођеш стар, одеш млад” 

2.2.4.4. Сокобања - “Сокобања, Сокоград, дођеш стар, одеш млад” 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ: Сокобања 

 Сокобања је добро организована и приступачна туристичка атракција смештена у 
југоисточном региону Србије. Названа је „Зелено срце Србије“, а позната је по 
термоминералним изворима, чистом ваздуху и рекреативним активностима. Богати 
природни ресурси су покретач њене привлачности.  

 Сокобања је најстарији бањски центар у Србији, познат по превенцији и лечењу 
болести, посебно плућних болести. 

 Понуда је прилагођена многим интересовањима - одмор, авантура, аутентични српски 
специјалитети, упознавање историје у нетакнутом природном окружењу. То је 
савршено место за побољшање физичког и менталног здравља. Акценат је на спа и 
велнес, као и на индивидуалном туризму.  

 

ПРЕВОЗ у Сокобањи 

 Сокобања има различите начине превоза и током сезоне нуди 34 поласка аутобуса 
са станице дневно. 

 Транспортни капацитет укључује: 

 27 такси возила; 

 25 сезонских аутобуских линија и 10 линија активних током целе године; 

 1 јавно аутобуско предузеће 

 1 приватно транспортно предузеће са 3 возила (2 комбија и 1 аутобус) са 20 
полазака ка туристичким атракцијама дневно; 

 Простор за паркинг: 10 за аутомобиле и 2 за аутобусе. 
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 Према саопштењу ТО Сокобања, гости углавном долазе колима, и путем авиона са 
аеродрома „Никола Тесла“.  

 
Извор: ТО Сокобања 

 
Извор: ТО Сокобања 

УГОСТИТЕЉСТВО – СМЕШТАЈ у Сокобањи 

 Улагање у смештајне капацитете је неопходно због недостатка висококвалитетног 
хотелског смештаја. 

 Преовлађује приватни смештај, са малим бројем хотела.  

 Према подацима добијеним од ТО, Сокобања је регистровала 6 хотела, 2.142 
приватне собе са 1.248 кревета; 771 приватног смештаја са 7.805 кревета; 8 сеоских 
туристичких домаћинстава са 55 кревета (ноћења); 2.465 регистрованих 
пољопривредних домаћинстава (без ноћења) и 2 специјалне болнице са 800 кревета.  

 Смештајни капацитет у последње три године растао је по стопи од 12% (CAGR). 

 Квалитет хотелског смештаја није задовољавајући - готово половина кревета је у 
хотелима најнижег квалитета. 

 Капацитет хотелских конгресних сала је такође скроман, хотели са 4 * имају 2 сале 
(230 учесника), док хотели са 3 * имају 1 дворану (250 учесника).  
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Извор: ТО Сокобања 

УГОСТИТЕЉСТВО – ОБЈЕКТИ ЗА ХРАНУ И ПИЋЕ у Сокобањи 

 Сокобања поседује бројне ресторане и објекте брзе хране, који нуде локалну храну 
(печено месо, роштиљ, кувана традиционална јела), али такође има и међународну 
понуду (сендвичи, пице, гирос). 

 
Извор: ТО Сокобања 

ПОСЛОВНЕ НАГРАДЕ у Сокобањи  

 Квалитет објеката широко је препознат, и предузећа у Сокобањи су добила бројне 
награде, укључујући: 

 Ресторан Чикаго – Златна медаља за квалитет на сајму 2009. године у Новом 
Саду,  

 Апартмани Николић – Златна медаља за квалитет смештаја на Међународном 
сајму туризма у Новом Саду, 2009, 2010. и 2015. године, и   

 Nataly Spa – Престижна награда Туристички цвет за најбољи угоститељски 
смештајни објекат, додељен од стране ТО Србија 2019. године. 
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Ресторан „Chicago“ Апартмани „Николић“ Nataly Spa 
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ДОГАЂАЈИ У СОКОБАЊИ – Временска линија 

 Бројни догађаји у Сокобањи привлаче туристе и обогаћују туристичку понуду. 

 Највећа концентрација догађаја је у мају, јулу и августу. 
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ДЕО 3 
АНАЛИЗА СТАЊА 

Маркетинг стратегија пограничне области 
Сокобања-Вршец 
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3. АНАЛИЗА СТАЊА 

3.1. МЕГАТРЕНДОВИ ГЛОБАЛНОГ ТУРИЗМА 

 Мегатрендови глобалног туризма су вођени дигиталном технологијом. 

 10 мегатрендова глобалног туризма су:  

 На страни тражње: 

1. Туристи сребрне косе, 

2. Генерације Y и Z, 

3. Растућа средња класа, 

4. Одредишта у настајању, 

5. Политичка питања и тероризам, 

 На страни понуде: 

6. Технолошка (р)еволуција, 

7. Дигитални канали, 

8. Лојалност v.X.0., 

9. Здравље и здрав начин живота, 

10.  Одрживост. 

 

 Дестинације се морају брзо адаптирати, имајући у виду значај дигиталних трендова и 
њиховог утицаја на примарни бизнис. 
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ПРЕГЛЕД КЉУЧНИХ ТРЕНДОВА ВЕЗАНИХ ЗА ДИГИТАЛНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

 

 Туристички дигитални екосистем постао је знатно сложенији. 

 

 Дигитално искуство постало је кључни појам за разумевање интензивних промена у 
навикама и понашању туриста. 
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 Дигиталне платформе постале су неопходни алат неопходан за ефикасну промоцију 
и веће задовољство купаца. 
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3.2. АНАЛИЗА ДИГИТАЛНЕ ПРИСУТНОСТИ 

3.2.1.1. Анализа дигиталне присутности – Вршец 

Општина Вршец 
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Град Вршец 
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Портал Вршец 
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3.2.1.2. Анализа дигиталне присутности-Сокобања 
 

Туристичка организација Сокобања 
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Сокобања портал и Туристички центар 
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Сокобања травел 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ДЕО 4 
SWOT И БЕНЧМАРК 

АНАЛИЗА 
Маркетинг стратегија пограничне области 

Сокобања - Вршец 
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4. SWOT И БЕНЧМАРК АНАЛИЗА 

 За потребе израде мастер плана извршена је SWOT анализа, као метода 
структурираног планирања за процену одређених елемената тренутне ситуације и 
будућег туристичког развоја. Истакнута су четири аспекта анализиране јединице: 

 Снаге - карактеристике на које се може ослонити да би се постигао успех. 
Кључне, најрелевантније и најинтензивније снаге су оне које имају потенцијал 
да се претворе у дугорочно одрживе конкурентске предности; 

 

 Слабости - унутрашње карактеристике које представљају препреку 
постизању успеха изабраног пројекта, посла или правца развоја. Слабости 
мањег значаја или интензитета могу се дугорочно превазићи, али оне важне 
и интензивне снажно утичу на основне стратешке обавезе и амбиције ранга; 

 Шансе - спољни аспекти који имају позитиван утицај на брзину 
имплементације и атрактивности подухвата, али углавном имају ограничен 
утицај на саме стратешке обавезе; 

 Претње - аспекти који потенцијално могу ограничити или донети додатне 
ризике за подухват. 
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4.1. SWOT АНАЛИЗА ВРШЕЦ 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Природни ресурси 
 Разнолика понуда за особе са 

разноврсним интересовањима 
 Чист ваздух и нетакнута природа 

 Транспорт није добро развијен 
 Перципирана слика центра за старије 

и болесне 

 Неразвијена инфраструктура 
 Занемаривање коришћења 

туристичких агенција 
 Недостатак виртуелних (Интернет) 

ресурса о атракцији 

ПРИЛИКЕ ОПАСНОСТИ 

 Додатна туристичка понуда 
 Маркетинг на друштвеним мрежама 
 Свеобухватни маркетинг за комплетну 

туристичку понуду 
 Повећан развој туристичке атракције 
 Маркетинг за младе породице са децом 

 Туристичке дестинације са појачаним 
маркетиншким стратегијама 

 Влада омета сарадњу са приватним 
сектором 

 Политичка корупција 
 Остале развијене спа и велнес 

конкурентне дестинације 
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4.2. SWOT АНАЛИЗА СОКОБАЊА 

 

СНАГЕ СЛАБОСТИ 

 Разноврсна туристичка понуда 
 Добро развијен туризам 
 Опције за све (спорт и рекреација, спа 

и велнес, сеоски туризам, активан 
одмор и здрав живот) 

 Богата понуда смештајног капацитета 
 Организован транспорт до Сокобање 
 Распон цена је прихватљив и 

прикладан за буџет свих старосних 
група 

 Природни ресурси 
 Разноврсни догађаји и културне 

атракције за посетиоце 
 Подршка туристичке организације у 

финансирању и извођењу догађаја 

 

 Перципирана слика велнес центра за 
старије и болесне 

 Већина гостију је из Србије и са 
Балканског полуострва 

 Недовољна инфраструктура 

ПРИЛИКЕ ОПАСНОСТИ 

 Привлачење млађих генерација (многе 
активности које ће изазвати њихово 
интересовање) 

 Појачана употреба платформи 
друштвених медија за промоцију 

 Потенцијално проширење тренутне 
понуде новим турама концентисаним на 
сједињавање са природом (Спора 
Авантура)  

 Повећан туристички обим 
 Нова тржишта у настајању 
 Додатна инфраструктура 
 Млађи почињу да улажу у здравље - 

нови талас генерације која је свесна 
здравља 

 Економска нестабилност/пандемија 
 Влада може ометати сарадњу са 

приватним сектором 
 Остале иновативне туристичке 

дестинације које креирају туристичке 
производе боље и брже 

 Понуда ниског квалитета 
 Политичка корупција 
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4.3. БЕНЧМАРК АНАЛИЗА 

Benchmarking је начин откривања онога што је најбоље остварити у одређеном систему 
(предузећу, туристичкој дестинацији и сл.) поређењем са  конкуренцијом или са 
примерима добре праксе у конкретном сектору. Ове информације се затим могу 
користити за идентификацију „празнина“ у процесима како би се постигла конкурентна 
предност. 

У случају бањских дестинација као што су Сокобања и Вршец одабрани су следећи 
примери најбоље праксе: 

 „Баден Баден“, Немачка; 

 „Karlovy Vary“, Чешка; 

 „Терме Чатеж“, Словенија; 

 „Сапарева бања“, Бугарска. 

У наредном делу студије приказани су основни параметри наведених дестинација. 
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Дестинација: Баден Баден (Немачка) 
 

  

 

Врста комплекса 
Спа дестинација намењена за 
одмор и опоравакз 

Врста садржаја: 

Локација: Баден Баден је удаљен око 
160км од аеродрома у 
Франкфурту, 300км од 
Минхена, 100км од Штутгарта 
и 180км од Базела. Смештен је 
на обронцима планине 
Шварцвалд, покрајина Баден 
Виртенберг. 
Популација- 50.000 становника 

Смештај:  У понуди 42 хотела, од тога 
3 хотела са 5*, 13 хотела са 4*. Поред хотела велики 

број других смештајних објеката (куће за одмор, 
апартмани) 

Један од најпопуларнијих хотела на овој дестинацији 
јесте Бренерс Парк-Хотел & Спа. Овај хотел са 5 

звездица нуди ексклузивне спа садржаје. Смештен је у 
оквиру живописних вртова у Баден-Бадену, на 10 

минута хода од спа центра Курхаус. 

Позиционирање:  Здравље и wellness Културне 
атракције:  

 Дворац фестивал (нем. Festspielhaus) 
 Штифкирхе (храм у готик стилу) 
 Музеј Фаберже 
 Статуа Лудвига Вилхелма 
 Нови замак (изграђен 1479.године) 
 Евангелистичка црква у центру на Аугустплац-у 
 дворац Хохенбаден 

Циљна тржишта:  Старије особе 
 Пословни људи 
 Спортисти 

Бањски 
садржаји: 

 Ароматерапија 
 Фридрихсбад – купалиште изграђено у римском и 

ирском стилу и традицији 
 Salina Sea Salt Grotto - лековито слано ‘’море’’ 
 Caracella Spa - 12 термалних извора и купалишта, 

Спа центар (откривени пре 2000 година)  
Активности:  Базени и пливање 

 Вожња бициклом 
 Планинарење 
 Голф 
 Хиподром 
 Културни садржаји 

Природне 
атракције: 

 Лихтенталска алеја 
 термални извори 
 водопад Геролдсау 
 планина Меркур 
 Фрајбург 
 језера Solmsee, Waldsee, Bergsee  

www.baden-baden.com  
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Дестинација: Karlovy Vary, (Чешка) 

 

 

 

 

Врста комплекса Спа дестинација намењена 
здрављу и релаксацији Врста садржаја: 

Локација: Дестинација се налази у 
западном делу Чешке. 
Површина је 59 km2. Број 
становника je 50.594, 
надморска висина 370-600 m. 
Најближи градски центар је 
удаљен 50 km, а главни град 
120 km. Први велики град у 
иностранству је удаљен 320 km 
(Михнен). 

Смештај: Укупан капацитет је већи од 10.000 кревета 
 
На располагању је 9 хотела 5*, 60 хотела 4*, 58 хотела 
3*, 21 хотел 2*, 8 хотела 1*, као и 41 апартман и 32 
пансиона. Бања располаже са 5 MediSpa хотела. 
  

Позиционирање: Дестинација за wellness и спа 
одмор, позната по квалитету 
лечилишних (medical spa) 
третмана, традицији у лечењу и 
релаксацији.  

Културне 
атракције: 

 Музеј стакла MOSER 
 Црква свете Марије Магдалене 
 Дијанин видиковац 
 Православна црква Св. Петра и Павла 
 Музеј и галерија  

Циљна тржишта:  MediSpa 
 Well-being активан одмор и 

релаксација 
 Голф 
 Старије особе 
 Пословни људи 

Бањски 
садржаји: 

Минералне воде се већином користе као лековити 
напитак и као најважнији део спа третмана. Постоји 12 
топлих извора. Познат је и по колонадама, музејима и 
галеријама, парковима, бројним црквама. Хотели нуде 
све савремене спа садржаје. 

Активности:  Пешачке стазе и стазе 
здравља 

 Базени и пливање 
 Теретана и фитнес 
 Тенис, куглање 
 Вожња бицикла 
 Ролери, хокеј, клизање 
 Paintball 
 Коњичке трке, јахање 
 Догађаји који наглашавају 

културу и традицију 
дестинације 

Природне 
атракције: 

 Река Орга, која тече између дворца Локет и округа 
Карлови Вари у Доубију 

 Парк у центру града Александар Дворжак 
 Река Тепла 

ttps://www.karlovyvary.cz/en   
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Дестинација: Терме Чатеж, Чатеж на Сави (Словенија) 
 

  

 

Врста комплекса Спа дестинација намењена 
здрављу, релаксацији  и забави    

Врста садржаја: 

Локација: Чатеж на Сави 420 km од 
Београда, 30 км од Загреба, 
104  км од Љубљане 

Смештај:  Хотели 4/ 492 собе, 
Апартманско насеље/ 400 смештајних објеката, 
Камп/ 450 места  

Позиционирање: Медицински третмани, 
Wellness, Well-being,  
породични одмор 

Културне 
атракције:   Дворац Мокрице 

 Брежички замак  
 Манастир Плетерје  

Циљна тржишта:  Парови 
 Пословни људи 
 Породице са децом 
 Старије особе 

Бањски 
садржаји: 

Летња Термална ривијера протеже се на 10.000м 2 и 
обухвата разне водене атракције и  базене са термалном 
водом  температуре од 26 до 36°Ц. Гостима је на 
располагању олимпијски базен, базен са таласима, базен 
са whirpool-om, спора река дужине 450 м, као и 
тобогани. Најмлађе госте највише привлачи гусарско 
острво и дечији водени парк на 900м2. 
Зимска Термална ривијера се простире испод три 
куполе на 2.300 м 2. У њеном саставу је велики базен 
неправилног облика, дечији базен, гусарски брод, базен 
са таласима, дивља река и whirpool-i. 
 Сауна парк (кристална сауна, парна сауна, екстремна 
сауна, индијанска сауна, слана сауна, инфрацрвена, 
финска арома сауна, аqуавива сауна);  - центар здравља 
и лепоте (фитнес студио, соларијум, козметички салон, 
просторије за терапију и индивидуалне ручне технике 
масаже, ручна лимфна дренажа и рефлексно-зонска 
масажа стопала, хидротерапија, кинезитерапија, 
електротерапија, термотерапија) 
  

Активности:  Купање, масаже 
 Излети  
 Мини голф, тенис 
 Вожња бициклом 
 Посета винаријама 
 Забавни водени паркови 

Природне 
атракције: 

 Природни парк Јовси 
 Бижевско – виноградарски крај 
 Горјанци – шумско-ливадски предео 
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Дестинација: Сапарева Бања (Бугарска) 
 

  

 

Врста комплекса 
Спа дестинација за здравствено 
опуштање и рекреацију 

Врста садржаја: 

Локација: Сапарева Бања је град на 
југозападу Бугарске. Налази се 
на северним падинама Риле, 15 
км од Дупнице. Град је познат 
по врућој минералној и бистрој 
планинској води, као и гејзир у 
центру града. Сапарева Бања је 
позната као град са најтоплијом 
минералном водом у 
континенталној Европи - 103 °. 

Смештај:  Хотели, породични хотели, куће и собе за госте. 
Укупни капацитет кревета - 2000 

Позиционирање: Медицински третмани, велнес, 
породични одмор 

Културне 
атракције:  

 Средњовековна црква Светог Николе 
 Манастир Ресилово "Покров Богородице" 
 Градска галерија 
 Старо турско купатило 

Циљна тржишта:  Старије особе 
 Пословни људи 
 Спортисти 

Бањски 
садржаји:  Хидротерапија минералном водом, минерални туш, 

затворени затворени минерални базен и спољни 
отворени минерални базен, купке са минералном 
водом, купке за подводну масажу; 

 Терапија блатом; 
 Лечење лугом; 
 Физиотерапија; 
 Механотерапија и терапијска вежба. 

Активности:  Купање, масаже 
 Излети 
 Вожња бициклом 
 Планинарење и еко-

туризам 
 Верски туризам 

Природне 
атракције: 

 Гејзирска фонтана 
 Седам Рилских језера 
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4.4. ЗАКЉУЧАК SWOT И БЕНЧМАРК АНАЛИЗЕ 

Претходне табеле приказују елементе SWOT анализе са највећим утицајем на даље 
формирање развојне стратегије: 

1.1.1. Вршец 

 Снаге на којима је могуће и неопходно заснивати даљи развој туризма претежно 
потичу из његових природних ресурса, чистог ваздуха и нетакнуте природе. посебно 
је важно нагласити разноликост понуде која омогућава гостима различитих интереса 
да задовоље њихове потребе. 

 Слабости су углавном повезане са елементима туристичке понуде и општом 
конкурентношћу, тј. улазним факторима будућег развоја - саобраћајем и другом 
инфраструктуром (Интернет) и недовољним ангажовањем стручњака (ТА); 

 Анализа је такође указала на могућности Вршeца, као туристичке дестинације. 
Потенцијал се види у обогаћивању туристичких услуга и привлачењу и промоцији 
путем друштвених мрежа, као и побољшању комплетног туристичког маркетинга, са 
нагласком на породице са малом децом. 

 Главна претња на коју је анализа указала је конкуренција развијених спа и велнес 
дестинација, посебно оних које већ примењују савремене маркетиншке стратегије. 
Поред тога, политичка корупција и неуспех у сарадњи са приватним сектором 
успоравају развој и смањују конкурентску предност. 

1.1.2. Сокобања 

 Међу кључним снагама може се закључити да Сокобања има добро препознату 
туристичку дестинацију у Србији, са добро структурираном и упућеном туристичком 
понудом. Снажно се залаже за реструктурирање своје туристичке инфраструктуре, 
кроз различите општинске иницијативе, подржане од Туристичке организације 
Сокобања, што ствара јаку основу за привлачење нових гостију који ће потрошити 
више и отвара простор за примену савременог маркетинг концепта. 

 Слабости су углавном повезане са елементима туристичке понуде и опште 
конкурентности, односно улазним факторима неког будућег развоја (финансије, 
људски ресурси); 

 На страни прилика јасно се истиче оријентација и развојна начела ЕУ која посебно 
подстиче рурални развој, културу, подршку запошљавању жена и млађег 
становништва, као и мало и средње предузетништво, што су такође и битна развојна 
опредељења  општине Сокобања у развоју (не само) туризма. Позитивни су и 
одређени глобални туристички трендови, пре свега тенденције у развоју кратких 
одмора, глобални раст health & wеllness индустрије, као и тренд старења путујуће 
популације, с обзиром на то да је ресурсно – атракцијска основа Сокобање повољна 
за креирање производа који су привлачни старијим тржишним сегментима (бањски 
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туризам, гастрономија, културни туризам, туре у природи,). Посебну прилику чини 
брендинг и нова стратегија туристичког маркетинга Сокобање која би требало да 
буде још више окренута дигиталним платформама и online присуству; 

 Главна претња дугорочном развоју туризма на подручју Сокобање је повезана са 
евентуалном оријентацијом на моделе урбаног  развоја који се тешко комбинују са 
развојем туризма додате вредности, попут искључиве оријентације на масовни  
туризам, неселективну градњу туристичких објеката без паркинга, послуживање 
јефтине масовне хране које би могло умањити заступљеност аутохтоних култура и 
слично. Остале претње су везане за даље демографско и економско назадовање, 
којим би се даље убрзано губиле претпоставке за будући развој; 

 Међутим, један од кључних изазова за заједничку маркетиншку иницијативу у 
прекограничном подручју је недостатак платформе за сарадњу и координацију 
активности, прво за заинтересоване стране из Сокобање и Вршеца, а касније и за 
друге заинтересоване дестинације и туристичке субјекте у том региону. Стога, једна 
од најважнијих препорука из ове стратегије треба да предложи флексибилно 
решење за модел управљања који би подржао спровођење ове стратегије и 
овде предвиђених и представљених мера. 

1.1.3. Закључци бенчмарк анализе 

 Холистички интегративни концепти, као и они који се односе на савремени животни 
стил, који наглашавају потрагу за избалансираним начином живота (укључујући 
холистичке ризорте, бањске и велнес центре); 

 Концепти активних одмора (нпр. спортски и авантуристички туризам), који се све 
више комбинују са здравственим и спа туризмом; 

 Одрживи и еколошки приступ, принципи градње и пројектовања, као и операције 
прилагођене употреби свих категорија корисника – укључујући „еко-бање“, „спору“ 
органску храну и природну козметику засновану на коришћењу минерала; 

 Гости који користе услуге капацитета у здравственом туризму посебно цене мирне и 
лепо уређене дестинације, који имају опуштајући и инспиративан утицај на ум, тело и 
опште стање добробити човека – на пример – тзв. „dreamscapes“ (предели из снова), 
еко-фит ризорти, итд.; 

 Туристи чији је главни мотив путовања здравствени туризам имају потребу да траже 
и да се повезују са људима који имају сличне ставове и потребе, или који деле сличне 
проблеме и потрагу за новим навикама (губитак телесне масе, активни програми, 
детокс програми и сл.); 

 Радионице, тренинзи и едукације постају кључни део „здравствених“ одмора, пошто 
људи не желе само да повремено доживљавају ефекте боравка у оваквом типу 
објеката, већ, такође, желе да прихвате нов начин живота као животну философију и 
да примене „савете и препоруке“ у свакодневном животу; 

 Утицај технологије је свеприсутан; технологија се често користи као инструмент за 
побољшану и појачану интеракцију са велнес клијентима, нудећи варијете услуга и 
програма (нпр. виртуални тренери који чак и самим бањским / лечилишним објектима 
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омогућава приступ врхунским инструктивним материјалима и великом броју тренера, 
„клауд“ (cloud) софтвери који омогућавају хотелима у операцијама да елиминишу 
рецепције и, уместо тога, пожеле добродошлицу госту преко таблет рачунара и кроз 
персонализоване поруке, итд.); 

 Појачана оријентација хотела ка имплементацији концепта здравља, која представља 
боље интегрисан концепт здравих стилова живота и свести о здрављу и велнесу у 
свим сегментима понуде хотела, радије него само у оквиру ограничене понуде у 
простору предвиђеном за спа и велнес садржаје у оквиру хотела. Ово представља 
фундаменталну промену, која је једна од две такве промене у хотелима будућности и 
која ће променити концептуални и оперативни приступ у велнес хотелијерству; 

 Хотелски инвеститори и менаџмент компаније у највећој мери препознају економске 
користи од велнес садржаја и велнес оријентације у објектима, а гости то умеју да 
цене. Глобални хотелски брендови у све већој мери представљају здравствене и 
велнес концепте у оквиру својих производа и услуга, односно у оквиру искуства које 
нуде гостима, креирајући чак и нове брендове на основу ове нове парадигме (нпр. 
EVEN Hotels – Wellness Hotels from IHG, Accor Thalasso, иновативне фитнес опције 
„уграђене“ у саме собе – Omni Hotel’s Get Fit Rooms, Westin WORKOUT собе за 
госте, итд.). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА ПОГРАНИЧНЕ ОБЛАСТИ   
СОКОБАЊА - ВРШЕЦ 
 

 
Страница 59 од 93 © 2020 Horwath HTL 24.09.2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕО 5 
СТРАТЕШКИ МАРКЕТИНГ 

ПЛАН 
Маркетинг стратегија пограничне области 

Сокобања - Вршец 
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5. МАРКЕТИНГ, ПРОМОЦИОНА СТРАТЕГИЈА И 
АКЦИОНИ ПЛАН  

5.1. ДЕФИНИЦИЈА ТРЖИШНИХ ЦИЉЕВА  
И СТРАТЕШКИ ОКВИР  

ЦИЉЕВИ 

 Створити платформу за унапређење сарадње између природних и велнес и спа 
дестинација у ширем региону Балкана (прекогранично подручје између Републике 
Србије и Републике Бугарске), са циљем да се оствари значајна маркетиншка сарадња 
са свим важним заинтересованим странама у ниво кластера; , 

 Побољшање општег нивоа конкурентности туризма кроз идентификацију и 
артикулацију заједничког интереса чланова кластера и коришћење синергијских 
ефеката у облику заједничких напора, побољшане координације и планирања. 

ОПИС МОДЕЛА / ПЛАТФОРМЕ 

 Да би се ефикасније развили и артикулирали интереси пружалаца услуга 
здравственог и велнес туризма у предметној области, препоручљиво је комбиновати 
снаге, знање и ресурсе како би успешно продрли на регионална и међународна 
тржишта. Основа задовољавајућег нивоа конкурентности заснива се на сарадњи 
између јавног и приватног сектора, где би успостављање кластера требало да буде 
ефикасно и флексибилно решење, прво као платформа за маркетиншку сарадњу - 
Balkan Wellness Cluster (BWC)1. 

 У складу са тиме предлаже се формирање кластера велнес туристичких субјеката / 
дестинација и других заинтересованих страна у прекограничном подручју између 
Србије и Бугарске, као платформе за маркетиншку сарадњу главних актера у кластеру 
и заједничку комуникацију са главним доносиоцима одлука. Кластер има за циљ 
повећање општег нивоа конкурентности привредних субјеката који послују у сектору 
здравственог и велнес туризма, пре свега идентификовањем и коришћењем 
синергетских ефеката у виду заједничких напора за повећање конкурентности, 
ефикаснијег маркетинга, побољшања координације, заједничког планирања и 
коришћење унутрашњег и спољног знања. 

 BWC окупља водеће стручњаке из области велнес и бањског туризма, медицине, 
здравствене индустрије и других сродних делатности који својим искуством и знањем 
желе да унапреде постојеће институције и предузећа како би побољшали квалитет 
услуга и производа заједничком промоцијом на домаћем, регионалном и 
међународном тржишту. Поред тога, Кластер као врста услуге у сарадњи са својим 

 
1 Балкански спа кластер. 
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стратешким партнерима, обезбеђује повољније услове набавке, организује едукацију 
кроз Ресурсни центар и промовише интересе својих чланова. 

 Кластер координира напоре при дефинисању нових производа или побољшању 
постојећих, спроводи истраживање кроз свој Ресурсни центар, идентификује 
производе и тржишта са већим потенцијалом, развија производе и маркетиншке 
стратегије, креира извештаје, привлачи партнере и ради на изградњи стабилне 
административне структуре и система животне средине. Суштина је у стварању 
платформе за сарадњу која ће омогућити проактивни приступ производима и 
тржиштима по факторима понуде (сви заинтересовани туристички субјекти) у самом 
Кластеру. 

 Управљање Кластером требало би да буде одговорност туристичких и развојних 
организација дестинација које ће делимично финансирати активности. Међутим, ради 
пословне и финансијске одрживости неопходно је обезбедити додатна средства од 
представника туристичке понуде у оквиру кластера (поједини чланови кластера). 

ОСНОВНИ ЗАДАЦИ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 

 Основни кораци укључују скуп елемената који се морају посматрати интегрално, а 
чија примена може створити синергетске ефекте: 

 Успостављање платформе за сарадњу и подстицај заинтересованих страна 
стварањем правила и процедура за рад кластера; 

 Организација првог радног састанка и представљање циљева рада широј 
јавности; 

 Формирање програма и планова рада; 

 Непрекидно одржавање интереса свих ентитета у кластеру; 

 Идентификација уских грла у системском оквиру и координирани рад на 
њиховом отклањању; 

 Идентификација кључних производа, производа са додатом вредношћу и 
стварање листе могућих искустава; 

 Избор чланова и њихово умрежавање и пројектни рад и 

 Организација месечних састанака за интерактивно учешће и решавање 
различитих изазова, са циљем давања конкретних предлога за развој. 

КРИТИЧНИ ФАКТОРИ УСПЕХА 

1. Стварање формалне основе, правила и обавеза за чланове кластера; 

2. Дефинисање стратешких производа носиоца, којима треба додати нове 
производе и искуства (предложено у оквиру ове маркетиншке стратегије); 

3. Мотивација представника привреде и јавног сектора за учешће у заједничким 
активностима и 
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4. Изградња међусобног поверења, заузимање заједничких ставова, планирање 
и лобирање. 

КЉУЧНИ СУБЈЕКТИ УКЉУЧЕНИ У РЕАЛИЗАЦИЈУ 

 Туристичке организације и субјекти из јавног, приватног и / или цивилног сектора за 
промоцију туризма; 

 Регионалне развојне агенције или други субјекти који подржавају одрживи развој, а 
које послују у прекограничном подручју (жупаније Зајечарски и Монтана); 

 Приватни сектор, професионалци у туристичком сектору и други субјекти, носиоци 
кључне туристичке понуде у дестинацијама чланицама. 

5.2. ДЕФИНИЦИЈА ТРЖИШНИХ ЦИЉЕВА И СТРАТЕШКИ 
ОКВИР 

ВИЗИЈА 

Следећа маркетиншка визију Balkan Wellness Cluster (BWC) представља сажет и 
инспиративан поглед на будуће жељено позиционирање дестинације. Опис онога што 
дестинација жели да постигне у наредних пет до десет година. 

2025 визија 

Balkan Wellness Cluster је нова европска велнес дестинација за будуће генерације, која 
се ослања на своје природно, историјско и гастрономско богатство и истицање 
јединствене мешавине лековите традиције и аутентичне привлачности узбудљивим, 
активним и проницљивим искуствима у нетакнутом природном окружењу. 

ПОЗИЦИОНИРАЊЕ БРЕНДА БУДУЋЕГ ТУРИСТИЧКОГ ПОДРУЧЈА 

Након постављања маркетиншке визије, позиционирање BWC дефинише се као покушај 
утицаја на имиџ дестинације према регионалним и међународним тржиштима. Циљ је 
постићи повољан, јасан и јединствен положај BWC -а у уму циљних сегмената тржишта. 
Успешним позиционирањем одредишта постаје могуће разликовати и преферирати 
друге дестинације. 

Тржишно позиционирање BWC дефинисано је на следећи начин: 
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„Поново откријте себе“ 

„Balkan Wellness Cluster је простор срдачних и веома гостољубивих људи, у коме се 
сви осећају добродошло и као код куће. То је место изванредне природне лепоте 

где се може уживати у лековитим потенцијалима дестинација заснованих на 
термалним изворима (Сокобања и Вршец), чистом и свежем ваздуху, нетакнутој 

природи, високим планинама, плавом небу, рекама, језерима и руралном окружењу. 
Околина одредишта ствара ескапистичку сценографију, изазивајући своје госте да 

поново открију и ступе у контакт са собом на дубок и обазрив начин, користећи 
природна богатства тог подручја. Ово је место за откривање најразноликије локалне 

гастрономије Европе, заједно са укусним локалним винима и јаким алкохолним 
пићима. Balkan Wellness Cluster је скривени драгуљ Европе, одредиште у настајању 

које нуди привилегију приватности, открића, мира и сигурности.“ 

 

5.3. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ВРШЕЦА - СОКОБАЊА 
КАО ТУРИСТИЧКА ДЕСТИНАЦИЈА  

Основа за позиционирање туристичког бренда Вршеца и Сокобање проистекла је из 
резултата примарних истраживања и разговора са заинтересованим странама. У 
истраживању се од гостију и заинтересованих страна тражило да наведу диференцијалне 
предности Вршеца и Сокобање, односно како се препознаје у односу на друге 
дестинације.  

Шест кључних диференцијалних предности, у случају Вршеца, биле су: Кристално чист 
и свеж ваздух; Мирни ризорт на северу Бугарске; Минерална купалишта; Саобраћајна 
доступност; Разноврсне атракције за целу породицу и Мото дестинације: „Вршец је град 
здравља!“ 

Перцепција стејколдера - Вршец 

 
Извор: Резултати радионице, Horwath HTL, 2020. 



МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА ПОГРАНИЧНЕ ОБЛАСТИ   
СОКОБАЊА - ВРШЕЦ 
 

 
Страница 65 од 93 © 2020 Horwath HTL 24.09.2020. 
 

 

У случају Сокобање, заинтересоване стране опажају: Природу, воду и ваздух; Стрес и 
олакшавање менаџерских болести; Гостопримство; Прва хармоника; Хајкинг и 
бициклизам и Освајање планине Ртањ, као различите предности. 

Перцепција стејкхолдера- Сокобања 

 
Извор: Резултати радионице, Horwath HTL, 2020. 

5.4. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ МАРКЕТИНГА ТУРИЗМА 

Дефинисана су три стратешка циља - управљање даљим туристичким развојем и 
маркетингом две прекограничне дестинације, са потенцијалом формирања 
потенцијалног Balkan Wellness Cluster-а (BWC). 

Стратешки маркетинг циљеви 

 
Извор: Horwath HTL, 2020. 

Вођени визијом туристичког маркетинга BWC и идентификованим основама за 
позиционирање туристичког бренда, постављена су три кључна стратешка маркетиншка 
циља која воде развој и примену три постављене маркетиншке стратегије: 1) Повећати 
број гостију који посећују дестинације, 2) Повећати атрактивност (обе) туристичке 
дестинације и 3) Побољшати свеукупно искуство гостију који долазе на дестинације. 
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5.5. КЉУЧНА ГЕОГРАФСКА ТРЖИШТА 

 

Чланови радне групе идентификовали су следећа географска тржишта за Сокобању и 
Вршец (одвојено): 

ВРШЕЦ 

Кључна географска тржишта – јак фокус на маркетинг напоре: 

 Бугарска (домаће тржиште) 

 Румунија 

 Србија 

 Турска 

Тржишта за будући развој  кроз усклађивање маркетиншких иницијатива: 

 Македонија 

 Грчка 

 Немачка 

 Велика Британија 

 Израел 

Тржишта за праћење, без изразитог маркетиншког напора (у овом тренутку): 

 Финска 

 Норвешка 

 Данска 

 Шведска. 

СОКОБАЊА 

Кључна географска тржишта – јак фокус на маркетинг напоре: 

 Србија (домаће тржиште) 

 Бугарска 

 Земље региона (Хрватска, Босна и Херцеговина, Румунија, Македонија, Словенија) 

 Грчка 

Тржишта за будући развој  кроз усклађивање маркетиншких иницијатива: 

 Немачка 

 Аустрија 

 Русија 
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 Француска 

 Шведска 

Тржишта за праћење, без изразитог маркетиншког напора (у овом тренутку): 

 Кина 

 САД 

 Уједињени Арапски Емирати 

5.6. ТУРИСТИЧКИ ТРЖИШНИ СЕГМЕНТИ 

Чланови радне групе су идентификовани као идеални гости и за Сокобању и за Вршец, на основу 
њиховог претходног искуства и стручности / укључености у туристичко пословање: 

ВАРШЕЦ ИДЕАЛАН ГОСТ 

Дама стара између 30 и 60 година, запослена, високообразована, има породицу, али путује сама 
на краћу паузу / одмор. 

СОКОБАЊА – ИДЕАЛАН ГОСТ 

Мушкарац у тридесетим / четрдесетим годинама (30-45 година), са већом потрошном моћи, путује 
са породицом, тражи квалитетан (хотелски) смештај, користи сопствени аутомобил за путовања, 
троши око 150 EUR дневно. 

Идентификовано је седам туристичких циљних сегмената за две дестинације / кластер: 
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5.6.1. DINKS - Double incomes, No kids 

DINKS – двоструки приход, без деце, путују неколико пута у години како би квалитетно 
провели време заједно и „напунили батерије“. 

 

5.6.2. EMPRTY NESTERS 

Дуготрајност живота, ревитализација и подмлађивање главни су мотиви који покрећу 
путовања EMPTY NERSTER-а 
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5.6.3. ПОРОДИЦЕ СА МАЛОМ ДЕЦОМ 

Породице са малом децом путују ређе, а главни мотив је провођење квалитетног времена 
заједно и стварање успомена. 

 

 

5.6.4. ПОРОДИЦЕ СА ОДРАСЛОМ ДЕЦОМ 

Одмор је компромис између потреба родитеља и деце - комбинација породичне 
атмосфере и забаве. 
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5.6.5. GOLDEN OLDIES 

Углавном путују у оквиру организованих туристичких група или се враћају на одредишта 
која су посећивали у прошлости. 

 

5.6.6. АВАНТУРИСТИ (BACKPACKERS) 

Авантуристи теже авантуристичким, флексибилним путовањима по приступачним ценама 
која ће донети нова искуства. 
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5.6.7. MICE (Meetings, Incentive, Conventions, Exhibitions) 

Главна мотивација за путовање је посао, али поред посла уживају и у осталим 
активностима за одмор и забаву. 

 

 

Тржишни сегменти и дисперзија времена током целе године 
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5.7. ПРИОРИТЕТНИ ПРОИЗВОДИ 

Са циљем да се дефинишу приоритетни производи Балкана, који су у стању да 
комуницирају са гостима, критично је комбиновати њихове потребе и навике, као и 
тржишне специфичности, својства и ресурсе. На основу претходно обављених анализа, 
упитника ТО и увида у туристичке профиле, издвојени су следећи производи за Balcan 
Spa Claster до 2022. године, али и касније. У позадини одабира приоритетних производа 
је потреба да се осигура међугранична сарадња и креира такав производ који ће 
омогућити синергију укључених земаља. Националне туристичке организације ће, након 
тога омогућити развој портфолија производа за сваку земљу понаособ. 

Кроз колаборативни приступ треба развити следеће производе:  

 Здравље и велнес; 

 Кратки одмори; 

 Догађаји и култура; 

 Туринг. 
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5.7.1. Здравље и велнес 

Као један од најбрже растућих сегмената, здравље и велнес су основа за развој 
средњорочних дестинација. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА 

Здравствени туризам је сложен туристички производ који укључује велики број 
специјализованих објеката и услуга.  

Основна мотивација за путовање је потреба за јачањем здравља и побољшањем квалитета 
живота. Спа/велнес и здравље посматрају се кроз међусобну повезаност појединих облика 
здравственог туризма.  

Велнес производ подразумева проактиван, интегрисан приступ који би требало да побољша 
квалитет живота и здравља гостију на дестинацији. Бави се превенцијом болести, пружајући 
гостима искуство и најчешће нематеријалне резултате.  

Велнес и бањске дестинације изграђене су на концепту општег благостања, а главни задатак 
је постизање здравствених циљева, како психолошких, тако и емоционалних, као и 
физичких. 

Тржишни потенцијал 
Неопходна туристичка 

инфраструктура 
Кључни фактори успеха 

 Према најновијим 
подацима Global Wellness 
Institute, светска велнес 
економија обухвата десет 
сектора који за-једно 
вреде 4,5 млрд. USD у 
2019. години, уз раст од 
7,1% од 2017. до 2019., 
што је скоро двоструко 
брже поређење 
глобалном економском 
расту (3,5%). 

 Индустрија велнеса 
представља 5,3% 
глобалног бруто 
друштвеног производа. 

 Здравствени туризам – 
специјализоване клинике, 
просторије за третмане 
опоравка и 
(не)инвазивних 
медицинских захвата; 

 Велнес – велнес хотели, 
простори за медитације и 
оријенталне технике, 
термални извори, базени, 
вода са лековитим 
својствима; 

 Обезбеђивање 
јединствених доживљаја 
кроз природу. 

 Природна и незагађена 
животна средина; 

 Квалитетна понуда хране 
и пића; 

 Специјализована 
подршка/експертиза; 

 Сертификати квалитета и 
професионалности; 

 Менаџмент са знањима о 
овом производу. 
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5.7.2. Кратки одмор 

Кратке паузе мотивисане разним посебним интересима могу бити посебно драгоцен 
производ за позиционирање обе дестинације. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА 

Кратки одмори, у форми посебних интереса, уско су повезани са појединачним, посебним 
интересима („нишама“) туриста који посећују дестинацију. Обично се дефинише као 
путовање у трајању од 1 до 3 ноћења, са циљем бега од свакодневице.  

Производ укључује више скупова производа, при чему било која од њих представља главни 
мотив доласка појединог сегмента гостију на дестинацију. Гости на кратке одморе путују 
због културе, хране, догађаја и манифестација, специјалних интереса, класичних одмора и 
сл.  

Током боравка гост конзумира различите елементе истовремено, стога се из перспективе 
организовања и управљања производом сви елементи посматрају заједно. Овакав тип 
производа се обично остварује преко викенда, продужених викенда, празника и слично.  

Корисник кратких одмора често је домаће становништво. Гости ову врсту путовања већ 
данас доминантно организују преко интернета, где прикупљају све потребне информације. 

Тржишни потенцијал 
Неопходна туристичка 

инфраструктура 
Кључни фактори успеха 

 Обим производа је 
процењен на више од 7 
млрд. евра, а просечни 
издаци износе од 300 до 
600 евра по путовању. 

 Процењује се да 
годишње више од 30 
милиона eвропљана 
путује на неки од облика 
кратког одмора.  

 У региону, најчешће 
странци између 25-45 
година, из средње и више 
класе, путују на активне 
одморе у трајању 2-5 да-
на. 

 Квалитетни и разнолики 
облици смештаја; 

 Природна и културна 
богатства стављена у 
туристичку функцију; 

 Богата гастрономска 
понуда контролисаног 
квалитета; 

 Конкурентан систем 
маркетинга и продаје; 

 Сигнализација и ознаке; 

 Квалитетни трговачки 
центри и трговачки 
брендови. 

 Добра инфраструктура и 
доступност дестинацији, 
са акцентом на ваздушни 
саобраћај; 

 Безбедност дестинације; 

 Понуда активности и 
излета, као и 
одговарајуће 
инфраструктуре; 

 Вредност за новац; 

 Доступност основних и 
пратећих услуга. 
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5.7.3. Догађаји и култура 

Догађаји и култура су важан део позиционирања на тржишту за све професионално 
вођене дестинације. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА 

Културни туризам подразумева путовање туриста изван свог места боравка, мотивисаних 
интересовањем за културу и догађаје, са циљем унапређења знања о историји, уметности 
наслеђу, архитектури, обичајима, религији и стилу живота становништва у некој 
дестинацији, као и присуство културним догађајима и представама. Ова група туриста се 
може поделити на: туристе који доминантно путују са мотивом доживљаја целокупне 
културне понуде конкретне дестинације или специфичног дела понуде и туристе чије 
путовање није примарно мотивисано културом, али током боравка у дестинацији, у мањој 
или већој мери конзумирају културне садржаје. 

Развој технологије омогућава модернизовање културне понуде и начина представљања 
историје дестинације, као и наслеђа и појединих археолошких артефаката. 

Тржишни потенцијал 
Неопходна туристичка 

инфраструктура 
Кључни фактори успеха 

 У Европи чак 42% свих 
туриста конзу-мира 
одређени културни 
производ то-ком свог 
општег путовања и 
боравка на дестинацији;  

 40% свих културних 
путовања углавном је 
кратког трајања, углавном 
до 4 дана. 

 Манифестације и догађаји 
међународне 
привлачности; 

 Подизање креативности 
израде и дистрибуције 
рукотворина и аутохтоних 
производа; 

 Добра мрежа 
информационих центара; 

 Квалитетан систем 
управљања посетиоцима; 

 Иновативна 
интерпретација културног 
садржаја – 
интерпретацијски и 
центри за посетиоце. 

 Доступност информација 
на интернету и на самој 
дестинацији; 

 Повезаност најзначајнијих 
најатрактивнијих 
природних и културних 
локалитета на подручју 
Војводине, њихово 
смислено повезивање и 
означавање; 

 Интерпретација 
историјских и културних 
садржаја – употреба 
модерне технологије; 

 Разнолики типови 
смештаја; 

 Квалитетни водичи; 

 Имиџ дестинације. 
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5.7.4. Туринг 

Тоуринг може бити важан производ за развој балканских бања. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОИЗВОДА 

Туринг је врста туризма која подразумева индивидуално и групно организовано кретање 
одређеним простором са циљем откривања и упознавања специфичности неке дестинације. 
Туринг може укључивати унапред дефинисане тематске руте, усклађене са 
карактеристикама дестинације (култура, природне атракције, гастрономија, вино и сл.). 

Туринг има два појавна облика: 

1. Индивидуални туринг – путници креирају сопствени итинерер који укључује 
обилазак најзанимљивијих атракција, а одвија се индивидуалним превозним 
средством и 

2. Групни туринг – путници кроз организоване туре, најчешће креиране од стране 
туроператора или туристичке агенције, у групи обилазе тачке од интереса. 

Тржишни потенцијал 
Неопходна туристичка 

инфраструктура 
Кључни фактори успеха 

 Туринг  чини готово 
петину европског 
одморишног тржишта, а 
на глобалном нивоу је 
приметан сталан раст 
тражње за овим обликом 
путовања. 

 Око 43 мил. свих 
путовања су туринг 
путовања. 

 Просечни издаци по 
путовању, по особи крећу 
се од 1.100 до 1.400 евра.  

 Из године у годину 
примећује се раст 
потражње за овом врстом 
путовања, па тако број 
долазака расте између 1-
3% просечно годишње. 

 Квалитетна путна 
инфраструктура; 

 Луке и пристаништа на 
рекама; 

 Међуградска повезаност; 

 Сигнализација и ознаке; 

 DMC/DMO; 

 Квалитет и 
интерпретација културних 
садржаја; 

 Квалитетни ресторани – 
на нивоу конку-рентских 
земаља. 

 Обликовање производа у 
складу са потребама 
тржишта: 

1. Културне туре, 
2. Природне туре, 
3. Градске туре, 
4. Туре мешовите 

тематике, 
5. Гастро туре; 

 Доступност основних 
услуга; 

 Квалитетни водичи; 

 Промоција могућих 
итинерера; 

 Вредност за новац; 

 Сарадња са туринг 
агенцијама. 
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5.8. СТРАТЕШКИ МАРКЕТИНГ И ПРОМОТИВНЕ 
ИНИЦИЈАТИВЕ 

У циљу достизања маркетиншких стратешких циљева, састављена је листа иницијатива 
које треба имплементирати. Свака иницијатива се касније имплементира кроз мере које 
представљају интегрисану групу акција ко је потребно спровести. 

Укупно је креирано 13 иницијатива и 27 мера.  

У наредном делу дате су стратешки циљеви са припадајућим иницијативама и мерама. 

 

  



МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА ПОГРАНИЧНЕ ОБЛАСТИ   
СОКОБАЊА - ВРШЕЦ 
 

 
Страница 78 од 93 © 2020 Horwath HTL 24.09.2020. 
 

 

 

 

 

  



МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА ПОГРАНИЧНЕ ОБЛАСТИ   
СОКОБАЊА - ВРШЕЦ 
 

 
Страница 79 од 93 © 2020 Horwath HTL 24.09.2020. 
 

 

 

 

  



МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА ПОГРАНИЧНЕ ОБЛАСТИ   
СОКОБАЊА - ВРШЕЦ 
 

 
Страница 80 од 93 © 2020 Horwath HTL 24.09.2020. 
 

 

5.9. СТРАТЕШКИ МАРКЕТИНГ ЦИЉЕВА И МЕРА 

У циљу достизања визије, потребно је следити наведене циљеве и иницјативе: 

5.9.1. Повећање броја гостију који посећују дестинације 

“Buy Balkan Spas” 

КРАТАК ОПИС 

“Buy Balkan Spas" је радни састанак на којем је 
ограничен број туроператора са циљних тржишта 
позван да посети дестинације како би са 
пружаоцима туристичких услуга упознао и доживео 
дестинације. Састанак треба да има два одвојена 
дела: 
 Тура - где ће позвани туроператори учество-

вати у одабраном обиласку; 
 Радионица – која ће укључивати презентације компанија и одржавање комерцијалних 

састанака, користећи флексибилан систем унапред договорених сусрета. 

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ 

 Креирање B2B базе података која ће бити ажурирана током времена; 
 Посветити B2B микро сајт на главном Balkan Spas вебсајту; 
 Обратити се релевантним стејкхолдерима за помоћ (DMCs, хотелијери и сл.) 
 Идентификовање ТО и ТА који ће бити позивани на догађаје; 
 Структурисање временски ефикасног догађаја и уверавање пословних партнера у 

атрактивност дестинација и професионалну пословну културу; 
 Тематска подела радионица и догађаја; 
 Држати се строгог временског оквира за пословне сусрете; 
 Одржавање контаката и могућих потенцијалних купаца и мерење резултата. 

ДОПРИНОС ЦИЉУ 

Догађај “Buy Balkan Spas” помоћи ће закључењу већег броја 
бољих понуда, побољшати имиџ одредишта на циљним 
тржиштима и помоћи релевантним заинтересованим странама 
да упознају боље дестинације у кластеру. 
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Кооперативни маркетинг 

КРАТАК ОПИС  

 Кооперативни маркетинг укључује споразуме о сарадњи 
са ТО и другим заинтересованим странама на одабраним 
циљним тржиштима у циљу спровођења заједничких 
промотивних акција. 

Главни циљ је помножити расположиви (ограничени) 
промотивни буџет удруживањем снага са партнерима 
који су заинтересовани за промоцију бања Балкана како 
би продали више аранжмана, као што је, на пример, 

случај са туроператорима / агентима. 

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ 

 Креирање привлачне рекламне кампање за традиционалне и дигиталне медије; 
 Рекламна кампања за туроператере посвећене балканским бањама (у масовним и дигиталним 

медијима специјализованим за посебна интересовања);  
 Повећање броја страница посвећених балканским бањама у главној брошури туроператора; 
 Представљање производа од посебног интереса које дестинација нуди (у брошури 

туроператора); 
 Активности према тренутним клијентима туроператора спроведене директном е-поштом, 

како би се представиле посебне понуде балканских бања. 

ДОПРИНОС ЦИЉУ 

 

Кооперативни маркетинг омогућиће досезање великог броја 
потенцијалних гостију и подизање свести о дестинацијама 
кроз традиционалне и дигиталне промотивне активности које 
спроводе туроператори. 
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ФАМ путовања 

КРАТАК ОПИС 

 ФАМ путовања су едукативна путовања за 
техничке службе са циљних тржишта, али 
такође и за организаторе конгреса, 
подстицајне компаније и друге туристичке 
агенте. ФАМ путовања обично организују 
националне, регионалне или градске ТО у 
сарадњи са локалним предузетницима и 
туроператорима који могу да дају новчани 
допринос или пружањем услуга (нпр. 
смештај, превоз, ручавање у ресторанима итд.). Свако путовање треба да се усредсреди на 
једну групу (ТА, ТО или организатори конгреса) због различитих интереса и потреба. Да би 
се олакшало адекватно искуство учења, величина групе треба да буде ограничена на највише 
15 особа по путовању. 

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ 

 Одлука о броју и списку учесника; 
 Упознавање различитих локалних актера, како би се анализирали њихови интереси и 

могућности за придруживање програму; 
 Пажљиво планирање организације ФАМ путовања, тако да учесници креирају сопстевна 

искуства, а не да само разлгедају; 
 Усклађивање ФАМ путовања са туристичким производима и годишњим добима; 
 Реализација ФАМ путовања; 
 Прикупљање повратних информација и мерење ефеката (стечено знање о балканским 

бањама, пре или после слике, развој продаје). 

ДОПРИНОС ЦИЉУ 

 Путовање ФАМ-ом требало би да резултира већом спремношћу ТА-а и 
ТО-а да укључе бање у своју туристичку понуду, обезбеђујући тако 
бољу видљивост према потенцијалним путницима и последично 
повећавајући број долазака. 
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Имиџ кампања 

КРАТАК ОПИС 

 Балканске бање треба да имплементирају имиџ 
кампању путем традиционалних медија који 
комуницирају и подржавају одабрано 
позиционирање, истичући оне атрибуте који 
разликују балканске бање од региона. Фокус 
имиџ кампање је углавном на областима 
оглашавања у традиционалним медијима на 
одабраним циљним тржиштима, попут огласа у 
штампаним и електронским медијима. 

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ 

 Ангажовање креативне агенције; 
 Креирање информативног извештаја о кампањи, са назнаком сврхе и главних циљева 

кампање; 
 Креирање информативног извештаја о кампањи са назнаком сврхе и главних циљева 

кампање; 
 Дефинисати датум почетка и краја кампање; 
 Усклађивање главне поруке са кључним производима, сезоном и брендом; 
 Креирање промотивног материјала; 
 Креирање промотивног материјала; 
 Креирање садржаја (визуали и видео прилози); 
 Лансирање кампање; 
 Праћење резултата кампање; 
 Прилагођавање кампање у складу са повратном информацијом (резултатима праћења). 

ДОПРИНОС ЦИЉУ 

 

Имиџ кампања има за циљ комуникацију бања Балкана, као 
туристичке дестинације, како би се створила општа свест 
потенцијалних туриста и побољшао имиџ дестинације. 
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Дигитална кампања 

КРАТАК ОПИС 

Дигитална онлајн кампања ће бити позив на 
акцију и фокус на летњу сезону, 
комуницирање главних туристичких 
производа и узимање у обзир свих активности 
везаних за бренд. Комбиноваће SEO, 
AdWords и кампању на друштвеним медијима. 
Фокус дигиталне огласне кампање биће на 
представљању Balkan Spas млађим циљним 
сегментима као што су DINKs и породице са 

млађом децом која су углавном доступна дигиталном. 

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ 

 Ангажирање дигиталног стручњака за креирање и спровођење кампање; 
 Развијање налога на друштвеним мрежама (Instagram, Twitter и Facebook); 
 SEO и Google AdWords кампања; 
 Креирање информативног извештаја о кампањи са назнаком сврхе и главних циљева 

кампање; 
 Усклађивање главне поруке са кључним производима, сезоном и брендом; 
 Креирање дигиталног садржаја (видео записе, визуелне слике и ауторска права); 
 Повезивање садржаја са веб локацијом и свим налозима на друштвеним мрежама; 
 Покретање кампање; 
 Надгледање резултата кампање. 

ДОПРИНОС ЦИЉУ 

 

Огласна кампања ће послати релевантне маркетиншке поруке, 
обезбедити бољу видљивост и повећати промет на веб локацији / 
налозима на друштвеним мрежама и својим позивом на акцију 
последично повећати број гостију. 
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5.9.2. Повећање атрактивности (обе) туристичке дестинације 

Брендинг дестинације 

КРАТАК ОПИС 

Брендирање дестинације је процес развијања 
јединственог идентитета бренда и личности 
туристичке дестинације који ће је разликовати 
од конкурената. Креатори бренда ће 
проценити тренутну перцепцију дестинације и 
развити комбинацију елемената бренда који 
ће одредити и разликовати дестинацију кроз 
стварање позитивне слике. Као резултат, 
одредишни бренд ће пружити: 
диференцијацију одредишта од конкуренције, доследан изглед који све заинтересоване 
стране могу непрестано користити и начин да туристима саопште јединственост одредишта. 

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ 

 Истраживање тренутне слике дестинације међу локалним становништвом и гостима; 
 Идентификовање јединствене карактеристике одредишта (знаменитости, догађаја, 

природне лепоте, гастрономија итд.) 
 Развијање платформе за брендирање дестинација (скуп елемената бренда који ће на 

најбољи начин представити дестинацију и створити жељену слику) 
 Обезбеђивање детаљних смерница за коришћење бренда; 
 Прављење књиге брендова (књиге стандарда); 
 Едукација заинтересованих страна како да примене одредишни бренд; 
 Праћење бренда. 

ДОПРИНОС ЦИЉУ 

 

Брендирање дестинације је суштински корак у стварању Balkan 
Spas, јер ће пружити средства за подизање свести о дестинацији и 
пружити темеље за комуникацију. 
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Промотивни материјали 

КРАТАК ОПИС 

 Промотивни материјал треба да буде физичка подршка 
за бренд, направљен у различитим облицима и 
величинама и углавном дистрибуиран на сајмовима и 
изложбама, на посебним презентацијама потенцијалним 
туристима, техничким и техничким службама. Сав 
промотивни материјал мора бити усклађен са смерницама 
марке производа, користити идентификоване симболе и 
пружити додатну вредност. 

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ 

 Дефинисање промотивног материјала: 

 USB stick који садржи ТВ рекламе, брошуре, фото и видео банку, музику, унапред 
припремљене текстове за употребу од новинара, контакт информације итд .; 

 Брошуре би требало да буду врло емоционалне, атрактивне и да имају иновативни 
дизајн, облик и величину; 

 Ограничена серија постера, која се сваке године ажурира квалитетним 
фотографијама; 

 Јединствени сувенири попут компаса, преносивих дискова, кабаница, итд. 

 Локални производи означени са Balkan Spas који представљају локалне произвођаче 
хране и вина. 

 Ангажовање професионалних дизајнера који ће креирати материјале; 
 Дистрибуција промотивног материјала. 

ДОПРИНОС ЦИЉУ 

 

Промотивни материјал има двоструку улогу: подсетити 
заинтересоване стране на дестинацију због стварања свести 
и имати функционалну сврху у свакодневном животу. 
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Дигитални toolkit 

КРАТАК ОПИС 

Дигитални toolkit представља скуп мрежних додирних 
тачака купаца, пре свега налога веб страница и 
друштвених медија, који се користе за комуникацију са 
путницима и успостављање мрежног присуства 
одредишта. Главни циљ друштвених медија је стварање 
дигиталног односа са путницима и омогућавање 
успостављања директне комуникације са одредиштем, 
постављања било каквих питања и добијања информација 

о дестинацији у реалном времену. 

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ 

 Ангажовати веб девелопера/маркетинг/креативну агенцију; 
 Припремити садржај за веб-сајт; 
 Лансирати веб-сајт користећи последње трендове и најбоље примере; 
 Пратити саобраћај на мрежи; 
 Креирати налоге на друштвеним мрежама (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram) 
 Креирати садржај и делити га регуларно (не повремено); 
 Проширити дигиталну заједницу; 
 Управљати заједницом; 
 Спроводити ослушкивање заједнице и успоставити кориснички сервис на медијима 

друштвених платформи; 
 Пратити друштвене медије, перформансе и резултате (лајкови, коментари, шеровање…). 

ДОПРИНОС ЦИЉУ 

 

Дигитални toolkit је дизајниран да створи дигиталну свест о 
бренду и пружи подршку на мрежи као део интегрисане 
маркетиншке стратегије. 
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#BalkanSpas 

КРАТАК ОПИС 

#BalkanSpas је радни наслов кампање која окупља блогере и ауторе на друштвеним мрежама 
позивајући их да остану на одредишту и да га промовишу под јединственим хаштагом. 

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ 

 Дефинисати број инфлуенсера, отворених/послатих позивница, оценити пристигле 
апликације, одабрати и контактирати инфлуенсере 

 Креирати листу инфлуенсера 
 Дефинисати потребе за спонзорисањем кампање 

(авио карте, аутомобили, ….) 
 Контактирати и одабрати најбоље стратешке 

партнере 
 Дефинисати микросајт за потребе пројекта и 

садржаја 
 Ангажовати професионалног веб девелопера, 

дати му инпут и упутити у жељени резултат 
 Поставити циљеве кампање, дефинисати циљну 

пубику и теме/активности/искуства/догађаје који 
ће бити покривени 

 Подржати и координирати инфлуенсере током 
њихове посете/поставити итинерере 

 Управљати креираним садржајем на друштвеним 
мрежама 

 Пратити резултате планираног итинерера/искуства 

ДОПРИНОС ЦИЉУ 

Утицаји промовишу земљу и њене врхунске туристичке производе и искуства на аутентичне и 
веродостојне начине уско повезане са дестинацијама. 

  

Примедба: #BalkanSpas није креативни наслов нити предложени хаштаг кампање. Требало би га дефинисати 
пре лансирања како би се осигурала њихова препознатљивост и корисност, претраживост итд. 
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Односи са јавношћу и рекламе 

КРАТАК ОПИС 

Односи са јавношћу и рекламе преносе 
поруке повезане и у складу са 
успостављеним брендом Balkan Spas и 
ефикасно подржавају друге продајне и 
маркетиншке активности. 

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ 

 Дефинисати ПР садржај 
 Потражити конкурентну, 

специјализовану ПР агенцију 
 Тестирати ПР агенције ПР путним 

садржајем 
 Одабрати најбољу ПР агенцију 
 Укључити ПР агенцију у 

активности комуникације бренда 
 Одабрати тему о којој ће се писати 

(туризам, производ, искуство….) 
 Унајмити професионалног 

писца/фриленсера/фотографа 
специјализованог за путовања 

 Обезбедити детаљни инпут и 
жељене резултате 

 Изменити/допунити/унапредити 
рекламу пре објављивања 

 Објавити рекламу 
 Диструбуирати рекламу главним тачкама интереса. 

ДОПРИНОС ЦИЉУ 

Односи са јавношћу и рекламе подржаће постојеће маркетиншке алате и обезбедиће још 
боље разумевање туристичке понуде дестинације. 
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5.9.3. Побољшање целокупног искуства гостију 

 

Креирање вредности 

КРАТАК ОПИС 

 

Креирање вредности је иницијатива за развој 
производа која дефинише комплементарни скуп 
искустава повезаних са сваким од идентификованих 
примарних туристичких производа. 

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ 

 Истражити, проценити и категоризовати најатрактивнија места и активности у дестинацији 
које су занимљиве путницима током сезоне; 

 Креирати различите туре, по темама и трајању; 
 Обезбедити све важне сервисне информације на једном месту, и онлајн и уживо Визитор 

центар; 
 Одржавати комуникацију између туристичких агенција и локалних стејкхолдера; 
 Развити јасну подршку НТО за сваки производ; 
 Упознати представнике TOs’ и TAs’ са понудом; 
 Охрабривати TOs’ и TAs’ да активно нуде Balkan Spas;  
 За индивидуалне туре ,интегрисати све различите опције и сугерисати оптимално трајање, 

место посете, спавања, исхране… 
 Обезбедити информације за продужетак пута у суседне дестинације (смештај, места за 

обилазак, догађаји које могу посетити….) 
 Интегрисати све понуде на једну веб страницу и штампани материјал; 
 Промовисати искуства преко односа са јавношћу и рекламних кампања.  

ДОПРИНОС ЦИЉУ 

 Креирање вредности допринеће искуству гостију јер ће обезбедити 
све потребне информације и створити пакете искустава спремних за 
продају и продају. 
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Медијска библиотека 

КРАТАК ОПИС 

 Медијска библиотека представља једноставан, разумљив и 
атрактиван преглед туристичких производа који ће бити 
доступан на приоритетним циљним тржиштима приказан 
кроз фотографије, видео записе и иновативна ВР искуства. 
Кроз иновативне начине презентације одредишта 
потенцијални гости ће моћи да се повежу и упознају 
дестинацију и пре него што су је посетили. 

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ 

 Одабрати примарни туристичке производе и искуства који ће бити приказани у медијској 
библиотеци кроз фотографије, видео прилоге и ВР (виртуелна реалност); 

 Одабрати 5-10 најбољих искуства који ће бити пребачени у ВР; 

 Унајмити професионалног фотографа/филмску компанију/ВР продуцента; 

 Обезбедити инпут за фотографије, видео снимке и жељене ефекте/поруке, укључујући 
панорамске фотографије (360 степени)/видео снимке; 

 Дати повратну информацију и упозорити на недостатке, уколико је потребно; 
 Урадити аплоуд фотографије, видео снимака и ВР искуства у медијску библиотеку; 
 Развити интуитивне линкове који воде од веб странице/друштвених мрежа до ВР видео 

снимака. 

ДОПРИНОС ЦИЉУ 

  

Медијска библиотека осигурава да се путници упознају са 
главним туристичким производима и искуствима и помаже им 
да визуализују искуство и инспирише их да посете дестинацију. 
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Штампани материјали 

КРАТАК ОПИС 

Припрема две врсте главних штампаних материјала 
на одабраним језицима - Искусите Balkan Spas и 
одвојене дестинације које су намењене појединцима 
да планирају своје путовање. Искуство брошура 
Balkan Spas представља понуде, ресурсе и атракције, 
док онај за одвојене дестинације нуди детаљне описе 
доступних тура, календар догађаја, мапе путева и 
скривене тајне. Материјал се дистрибуира кроз TO’s 
и TA’s, као и TИЦ у дестинацијама. 

КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ 

 Креирање једне опште брошуре – Искусите Experience Balkan Spas – да би се подигао ниво 
свесности; 

 Креирање посебних брошура за сваку дестинацију као помоћ индивидуалним плановима 
путовања; 

 Обезбедити примере различитих туринг опција повезаних са главним мотивима и 
интересима, као и сезоном; 

 Обезбедити кључне сервисне информације, сугерисати опције у вези трајања, шта видети, 
шта радити и сл. 

 Обезбедити јасно и концизно објашњење за сваку туру; 
 Дистрибуирати брошуре кроз TO’s и TA’s, као и локалним TИЦ. 

ДОПРИНОС ЦИЉУ 

  
Штампани материјали помажу у изградњи свести о бренду и 
препознатљивости и често се користе за привлачење купаца и на 
крају за резервацију путовања / излета / обиласка. 
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Ова публикација је настала уз подршку Европске уније кроз Interreg-IPA CBC Бугарска-
Србија програм CCl N0 2017TC16I5CB007. Садржај ове публикације искључива је 
одговорност Horwath HTL -а и Туристичке организације Сокобања и ни на који начин не 
може бити узета да одражавају ставове Европске уније или управљачког тела Програма. 
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