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РЕЗЮМЕ — Целта и задачите на нашето изследване е да се направи анализ на моментното
състояние на развитието на туристическите услуги на територията на община Пловдив и да се
анализира стратегическият маркетингов подход при позиционирането на туристическа  дестинация
Пловдив. Да се опишат ресурсите, да се изследва пазарната позиция на туристическа дестинация
Пловдив, да се анализират условията, налагащи необходимостта от позициониране на съвременния
туристически пазар, да се изведат чрез събиране и анализиране на емпирични данни на
положителните тенденции в позиционирането на Пловдив като атрактивна туристическа
дестинация, да се разгледат стратегическите цели за изграждане на благоприятна позиция на
туристическия продукт на Пловдив.
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ABSTRACT - The purpose and objectives of our study is to analyze the current state of development
of tourist services in the municipality of Plovdiv and analyze strategic marketing approach in
positioning tourist destination Plovdiv. Describe the resources to investigate the market position of
the tourist destination of Plovdiv, to analyze the conditions requiring the positioning of the modern
tourist market to be displayed by collecting and analyzing empirical evidence of positive trends in
the positioning of the city as an attractive tourist destination to explore strategic goals to build a
favorable position of the tourism product of the city Plovdiv.
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1. ВЪВЕДЕНИЕ

Всяко нещо (процес, явление) в природата или обществото, се появява и развива ако
има нужда от него. Туризмът също се “ражда” в резултат на количествени и качествени
изменения, които настъпват в системата на човешките потребности. Постепенната им и
продължителна трансформация, на определен етап от развитието на цивилизацията,
обективно предизвиква и появата на първичните форми на туристическата потребност.

Според д-р Крипендорф: „туристическия маркетинг е систематизирано насочване и
координиране на политиката на туристическите фирми, а също така и на частната и
държавната политика на местно, национално и международно равнище, към възможно най-
доброто задоволяване на потребностите на потребителя(те) на определени групи туристи, при
осъществяването на съответната печалба” ( Нешков, 2007 ). Необходимо е да се отбележи, че
маркетингът в туризма е един особен вид маркетинг, тъй като това не е маркетинг на
материалните продукти – стоки, а на туристически услуги, материални и природни блага и се
продават представи, което предопределя съществената роля на рекламата и стимулирането на
продажбите в неговия маркетингов микс. Проф. д-р Бернекер (Bernecker, P., 1984) един от
създателите на туристическия маркетинг, прави следното описание на етапите:

 откриване и възбуждане на желанията за пътуване в потребителите;
 трансформиране на тези желания в определени видове туристически стоки и услуги;
 предлагане на тези стоки и услуги чрез методи и средства за насърчаване на

продажбите;
 продажба с цел печалба;
 установяване на удовлетвореността и мнението на туристите.

Международният туризъм е “невидима” експортна стока, която има редица характерни
черти, отличаващи го от стоките, търгувани в класическата международна търговия. Ключов
проблем на маркетинга в туризма е да се отговори на желанието на потребителите като се
представят силните страни и притегателната сила на дестинацията и въз основа на това се
разработят и се представят туристическите продукти (Анастасова, Л., 2004, Кръстева. Н.,
2005). Целта на маркетинга е да се създадат условия за повишаването на туристическите
посещения и свързаните с това приходи и печалба, която ще допринесе за постигането на
икономическите и екологически цели на туристическата политика (Котлър, Ф., 2002).

Съществуват множество определения за туристически пазар но едно от най- кратките и
може би най-смислените е определението на полския академик професор Корнак, според
който “туристическият пазар е абстрактно понятие за съсредоточено търсене и предлагане на
туристически услуги и стоки“.

Целта и задачите на нашето изследване е да се направи анализ на моментното
състояние на развитието на туристическите услуги на територията на община Пловдив и да се
анализира стратегическият маркетингов подход при позиционирането на туристическа
дестинация Пловдив. Да се опишат ресурсите, да се изследва пазарната позиция на
туристическа дестинация Пловдив, да се анализират условията, налагащи необходимостта от
позициониране на съвременния туристически пазар, да се изведат чрез събиране и
анализиране на емпирични данни на положителните тенденции в позиционирането на
Пловдив като атрактивна туристическа дестинация, да се разгледат стратегическите цели за
изграждане на благоприятна позиция на туристическия продукт на Пловдив.
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Ясно е, че крайната цел на туристическия маркетинг е икономически облаги и развитие
на конкретна регионална икономика. За да постигне тези резултати, всяка община, курорт,
област или държава трябва да развие туристическата си инфраструктура и да обедини
природните, историческите и културните си дадености в туристически продукт. На практика
нещата не стоят толкова сложно – необходими са неголеми ресурси, експертен капацитет или
консултант, мотивация, време и последователност. В основата на всичко обаче стои
изграждането на туристическия продукт, който е съвкупност от различни компоненти. За
съжаление, в България все още до някъде се вярва, че в основата на туристическия продукт
стои настаняването. Причините за това в повечето случаи са некомпетентността и това, че
основен мотор на индустрията и браншовите организации са продуктите на хотелиерската
индустрия и обслужването на нейните интереси. Изключително погрешен е подходът и
разбирането, че туризмът е настаняване и изхранване. Всъщност клиентът може да спи и да се
храни навсякъде. Един от основните мотори на успешно развита туристическа индустрия е
емоцията и изживяването. Именно това привлича туристите и кара хората да посещават
дадена страна, район, град, крепост, музей, квартал, улица, забележителност и т.н. Хотелите и
ресторантите допълват атмосферата и се съобразяват с нея, а не обратното. Изхождайки от
тази правилна отправна точка, всеки град, община или регион в България трябва да изгражда
своя продукт, за да привлича повече български и чуждестранни туристи, тъй като
благодарение на дългата ни история, в страната почти няма място, в което да няма история и
забележителности (Сомов, Г., и кол., 2014).

Независимо от това, че съвременната международна туристическа индустрия се
развива в сложна политическа, икономическа и засилваща се конкурентна среда и независимо
от някои кризисни явления (войни, тероризъм, природни бедствия), международните
туристически пътувания и приходите от туризма отбелязват ежегоден положителен ръст. През
последните шест десетилетия, туризмът е обект на продължаващо разширяване и
диверсификация, което го превръща в един от най- бързо развиващите се сектори в световен
мащаб. Като международно търгувана услуга, туризмът е една от най-значимите търговски
категории (Котлър, Ф., 2000, Анастасова, Л., 2001) . По данни на Световната организация по
туризъм (СОТ), генерираните общи приходи от туризъм, включително пътнически транспорт,
надхвърлят 1,2 трлн.щд или средно 3,4 млрд. на ден. Експортът на туризъм възлиза на 30 % от
световния експорт на търговски услуги и на 6 % от общия експорт на стоки и услуги.
Наблюдава се бурно развитие на туристическата индустрия, като търсенето на международен
туристически продукт се увеличава с всяка изминала година.

Туризмът е важен източник на приходи. Той осигурява над 9 % от световния брутен
вътрешен продукт, като прогнозите са за годишен ръст от 4.4% до 2023 г. Приносът  на
туристическата индустрия в световния БВП през 2012 г. е 6 630.4 млрд.щ.д, като прогнозите
са през 2023 г. туристическата индустрия да осигурява10 507.1 млрд.щ.д.

Европа си остава най-посещаваният район в света с повече от половината от всички
пътувания в света. На Европа се падат 51% от общия дял на входящия туристопоток в света за
2010 г., а туристическите пътувания са били 535 милиона през 2012г. В дългосрочен план
очакванията са за средногодишен ръст на туристите – в света в порядъка на 3.8% за периода
до 2020 г.

Пътуванията до Балканските страни обаче не растат с тези темпове. Докато общо
пътуванията до България отчитат по-малко от 2% растеж през 2012-та и 2013-та година, тези
към Гърция (минус 3.3%), и Турция (1%) показват един не много приятен застраната тренд –
ръст в пъти по-малък от Централна и Източна Европа. Това се дължи на много фактори, един
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от които е фактът, че все повече и повече страни в света предлагат туристически продукти, и
изборът на дестинации, достъпни за туристите, продължава да се разширява. Друг фактор е
конкурентоспособността на дестинация България, която не е една от първите нито в Европа,
нито в света. Въпреки това, през 2013-та и 2014 година, туризмът към България се е увеличил
с 3.4% в сравнение с предходните години, а този с цел почивка с 3.1%, а бизнес туризмът
расте с най-големи темпове - 7.1%. Това е много положително развитие, като се има предвид
профилът на Пловдив като туристическа дестинация за бизнес туризъм. Посетителите в
България са предимно млади хора, хора на средна възраст, които имат средни и високи нива
на образование и доходи. Безспорно повечето от пътувания до България са с цел почивки на
Черно море. Два аспекта особено ясно определят имиджа на България: "добри и изгодни цени,
съответно евтина туристическа дестинация" и "туристическа дестинация за почивки на море"
(последното не важи за Гърция и Турция). Има и интерес към почивки на море в комбинация с
обиколки, ориентирани към разглеждане на културни и природни забележителности,
обиколки за културен туризъм и разглеждане на природни забележителности, както и почивки
със зимен спорт Други важни положителни аспекти за имиджа на България, въпреки че са
застъпени по-малко в предпочитанията, са свързани с "гостоприемството и приятелски
настроените хора" и "доброто предлагане на почивки със зимен спорт ", а в съседните и
източноевропейски страни важни аспекти за имиджа са "близостта, съответно лесната
достъпност" и "сходният манталитет и език, съответно липсата на езикови бариери".

Както вече се отбеляза, през последните години от 2005 г. насам международният
туризъм в България отбелязва стабилна тенденция на постоянно повишение както на броя на
чуждестранните туристи, избрали България като място за почивка, така и на приходите от
международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс. Според Стратегията за
устойчиво развитие на туризма, хоризонт 2030: „България ще бъде добре позната и
предпочитана целогодишна туристическа дестинация с ясно разпознаваема национална
идентичност и съхранена култура и природа, заемаща водещо място сред петте топ-
дестинации Централна и Източна Европа. Туризмът в България ще бъде сред водещите
/структуроопределящи/ национални отрасли. Туристическият сектор в страната ще бъде
изграден върху успешни дългосрочни партньорства на национално, регионално и местно ниво
между всички заинтересовани страни – национални, регионални и местни власти, бизнес,
неправителствени организации, местни общности и международни партньори.

Фиг.1. Общ принос на туристическата индустия в БВП на България /млн.лв./. Източник:
Министерство на икономиката и енергетиката
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По данни на World Travel & Tourism Monitor общият принос на туристическата
индустрия в БВП на България за 2013 г. е 10 787.2 млн. лв., което е 13.6% от БВП на страната.
Прогнозите в дългосрочен план са за средногодишен ръст от 1.9% потози показател до 2023 г.,
когато туристическата индустрия в България ще осигурява приходи от 13 072.2 млн. лв. (дял
от 10.6% в БВП). Въпреки положителните прогнози за развитието на туризма в България, за
да може Пловдив да се превърне в още по-привлекателна туристическа дестинация, трябва да
се отчетат някои от следните фактори, влияещи при избора на дестинация:

 Увеличаване разнообразието на туристическите услуги и продукти вследствие на по-
ефективни транспортни мрежи и повече нискобюджетни авиолинии и транспортни
връзки в глобален мащаб;

 Увеличаване на достъпа до информация за всички видове туристически продукти
вследствие на повсеместното използване на Интернет;

 Навлизането на социалните мрежи в процеса на избора на дестинация – този процес е
пречупен през погледа на свързаните с потребителя “приятели”от социалните мрежи, а
не само с тези, които той или тя познава в реалния живот – роднини, приятели, познати
или туристически агенции и специалисти;

 Масовизацията на определени успешни туристически продукти и тяхното бързо
копиране, бързата пазарна дифузия на тези продукти и в резултат на това предлагането
от множество конкуренти на практически идентични туристически продукти в
различните дестинации;

 Драматично увеличаване на конкуренцията и понижаване на цените във всички видове
туризъм вследствие на глобализацията на доставчиците на туристически услуги
(авиолинии, хотелски вериги, вериги от заведения за хранене) и тенденциите на
глобалния маркетинг;

 Увеличаващото се значение на маркетинга на дестинациите, като основен инструмент
за увеличаване конкурентоспособността на дестинациите (особено на дигиталния,
социалния и гео-социалния маркетинг) и разходите за реклама на дестинациите;
Оптимизация на бюджетите за маркетинг на туристическите продукти и дестинации
вследствие на продължителни кризи и рецесии в рекламната индустрия;

 Увеличаване на значението на бранда на дестинациите като главна предпоставка за
увеличаване на конкурентоспособността;

 Увеличаването на свободното време на Европейските жители, поради остаряване на
населението и покачващите се нива на разполагаем доход на туристите над 65 годишна
възраст в развитите страни на общността (през 2011-та година Европейците над 65-
годишна възраст са изхарчили 30% повече пари за туризъм, отколкото през 2006 год.
според Еуростат);

 Увеличаване на броя на пътуванията в годината, за сметка на намаляване на престоя на
всяко едно пътуване вследствие динамиката в предлагането на туристическия продукт;

 Технологическият напредък, осигуряващ бързо и лесно закупуване на туристически
услуги от всяка точка на земното кълбо. Делът на закупуване на туристически пакети и



Eastern Academic Journal ISSN: 2367–7384
Issue 2, pp.10-34, July, 2015

15
www.e-acadjournal.org

услуги по Интернет нараства главоломно всяка година, като все повече се увеличава и
делът на използваните мобилни технологии – таблети и смартфони – както за
информация, така и за покупка на тези услуги;

 Промяната от Икономика на услугите в Икономика на Изживяванията. В резултат от
тази трансформация, изживяването се явява главна предпоставка за избор на
дестинация.

2. ПРОФИЛ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

Втори по големина в България, Пловдив е най-древният жив град в Европа.
Живописното му разположение от двете страни на река Марица и около зелените хълмове
определят част от неговата идентичност. От момента на своето възникване през 6 хил. пр. Хр.
до днес градът е обитаван без прекъсване. Древната хубост на Пловдив, неговото
стратегическо местоположение и културните събития през цялата година го определят като
място за непрекъснати срещи на култури и цивилизации.

Развитието на туризма в община Пловдив има много силни традиции, които през
последните години се диктуват изключително от частната инициатива и пазарния механизъм.
В процеса на оценка на потенциала и ресурсите за туризъм е необходимо да се потърси
отговор на въпросите:

 Кои ресурси отговарят на пазарните нужди на целевите пазари за туризъм към Община
Пловдив по качество и разнообразие?

 Какъв е капацитетът на Община Пловдив и туристическата индустрия на града да
превърнат тези ресурси в активи при създаването на конкурентноспособен
туристически продукт?

Чрез анализът на пазарните нужди, капацитета и качеството на туристическото
предлагане ще може да се направи картина на актуалното състояние на туризма в Пловдив.

Превръщането на Пловдив в световна туристическа дестинация налага смяна на
подхода за идентифициране на потребностите на гостите на града от комплекса туристически
услуги. Освен Панаирен град, Пловдив е преди всичко наследник на няколко цивилизации и
техните култури, а комбинацията от двете уникални дадености предполага значително по –
мащабна организация на туристическите услуги и атракциите за гостите.

Без сериозно изследване и анализ на туристическите  потоци и специфичните им
изисквания, както и на добрите световни практики, не можем да използваме максимално и
ефикасно потенциала на даденостите за проспиритета на град Пловдив и създаване на
истинска туристическа индустрия.
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Фиг. 2. Ресурси и активи за развитието на туризма
Източник: Стратегия за развитие на туризма в Пловдив 2014-2020
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2.1. Географско положение и достъпност на гр. Пловдив

Пловдив е център на Западно-родопския туристически район, наричан още Пловдивски
туристически район. Контурите на туристическия район се очертават в основни линии от
трапеца Пловдив-Пазарджик-Девин-Смолян. Освен това Пловдив се явява транспортен
център обединяващ две национални магистрали, част от международни, свързващи западна
Европа с Близкия Изток.

Фиг. 3 Транспортна достъпност до гр.Пловдив

Таблица 1. Дял на територията на страната с най-добър достъп до летище (Източник: Анализ
на териториалното развитие на туризма)

ГРАД ЛЕТИЩЕ Относителен дял от територията с
най-добър достъп до летището (%)

СОФИЯ ВРАЖДЕБНА 32.80
ВАРНА ВАРНА 21.00

ПЛОВДИВ ПЛОВДИВ 32.40
БУРГАС САРАФОВО 13.80

Пловдив е изключително достъпен от всички потенциални генериращи пазари на
Южна България. На дистанция от един час и половина и по-малко са множество туристически
центрове и атракции свързани с културния туризъм – основен приоритетен вид туризъм за
Община Пловдив. Това позволява да се създават интегрирани продукти на културния туризъм
и по-този начин да се увеличи диверсификацията на туристическия продукт. Това от своя
страна позволява Пловдив да бъде включен в интегрираните продукти на културен туризъм от
други дестинации – София, Стара Загора, Хасково, Долината на Тракийските Царе. По този
начин Пловдив може да се превърне в реален център за културен и творчески туризъм в
България. Достъпността от Пловдив до големи СПА центрове е също много важна за
развитието на СПА туризма като част от интегриран продукт в комбинация с други видове
туризъм – културен, винен & гурме, еко-туризъм. Достъпността на Пловдив до дестинации за
еко, селски, природен туризъм също е от жизненоважно значение за града. Поради
ограничената географска зона, Пловдив не може да предложи тези видове туризъм, за разлика
от други общини, но доброто разположение спомага това да се извършва в региона на
Пловдивска община. Това е особено важно, като се има предвид, че еко- и селският туризъм
са предпочитани не само на българския пазар, но и на чуждестранните целеви пазари. Тази
близост до много добре запазена природа е и много важна за имиджа на града като
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туристическа дестинация. Според изследванията, една от най-важните характеристики за
избор на дестинация е именно запазената природа и привлекателността на околната среда. С
увеличаването на дела на ски туризма към България, достъпността от Пловдив към ски
курортите в Родопите е много важна, както и достъпността от ски курортите в планините. Две
летища (това на Пловдив и това на София) осигуряват най-бързата достъпност в
международен мащаб. От друга страна, сухопътният транспорт, свързващ Пловдив с Гърция и
Турция, се осъществява за по-малко от 3 часа. Високото ниво на достъпност на Пловдив е от
огромно значение и за развитие на тематични туристически продукти по осите на
транспортните мрежи: Пътища на Виното, Римско културни коридори (Виа Диагоналис е един
блестящ пример за такъв продукт, създаден през 2013 г.), Пътят на Розата и други.

Фиг. 4. Достъпност на гр. Пловдив в световен мащаб

2.2. Природни, антропогенни и други ресурси

Пловдив е известен като "Град на тепетата", но те не се използват като туристическа
атракция. Въпреки, че Сахат тепе, Бунарджика и Младежки хълм са обявени за природно
защитени територии със значителен брой редки растителни видове, в момента няма изградена
инфраструктура за показване на това разнообразие. Малкото атракции на тепетата (например
Детската железница) за съжаление, са слабо използвани и трудно могат да се включат в
цялостен туристически продукт. Пловдив е град-община, без прилежащи земи и природни
ресурси, той има малко на брой природни ресурси за развитието на туризма. В Пловдив са
ограничени ландшафтните ресурси: в града няма планини, които не могат да бъдат използвани
за планински или ски туризъм. Водните ресурси на Пловдив се ограничават до р. Марица,
която не позволява да бъде използвана като актив за туризма в момента, а бреговете й в
рамките на града за съжаление не са развити за отдих. Един от най-положителните аспекти на
природните ресурси за туризъм в Пловдив е климатът. Той е сравнително мек и градът има
възможност да ползва по-дълъг сезон за събития на открито – започвайки с пролетни топли
дни и до по-късна есен. А зелените площи на града са притегателни за големи групи от хора -
туристи и местни жители. Развитието на тепетата в градска паркова среда чрез изискване на
отговорно екологично потребление е препоръчително както за жителите така и за туризма, за
да може да се оптимизира изживяването от всички видове туризъм.

Едно голямото предимство на Пловдив като туристически регион е наличието на
значителни антропогенни ресурси. Те са създадени от повече от 8000 години. На територията
на региона има археологически останки от неолита, античността, средновековието,
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Възраждането, Третата българска държава до наши дни. Пловдив е бил свидетел на разцвета
на 8 цивилизации и култури: праисторическата, Тракийската, Македонската, Римската,
Византийската, Старобългарската, Отоманската, цивилизацията на Възраждането и
съвременната култура. Неповторими и забележителни са паметниците на различните
религиозни култури, което свидетелства за богатото етническо и религиозно разнообразие на
града. Уникални примери на архитектурното и монументално изкуство от Римски и
Византийски храмове от най-ранните периоди на Християнството, джамии от Отоманския
период, и възхитителни църкви от периода на Възраждането. Интересно, но за съжаление
неизползвано от гледна точка на развитието на туризма, е и етническото наследство на
арменци и гърци. Множеството обекти (църкви, училища, градска архитектура, музеи),
изобразяват етническото и културно многообразие на града и са един много богат ресурс,
който е сериозен актив за развитието на туризма в района. В списъка на културните ценности
от национално и местно значение са включени повече от 715 индивидуални недвижими
културни ценности (ИНКЦ), от които 45 са с категория национално значение. Има над 245
НКЦ от ансамблово значение, от които най-известни са в Историческата зона Филипопол –
Тримонциум – Пловдив, Старинния град и зоната на “Капана”. Старинният Пловдив е най-
ярко изразеният и характерен за Пловдив туристически ресурс. Архитектурата и историята са
притегателни за множество туристически групи, както и индивидуални посещения. А
Крепостният комплекс на Небет тепе, Античният стадион (ІІ век), форумът на Античния
Филипопол/Тримонциум (ІІ век) и Античният театър са едни от най-ценните паметници на
богатото археологическо наследство на Пловдив. Запазената архитектура от края на ХVІІІ и
ХІХ век на богати търговски фамилии, заедно с малките магазинчета, автентичният вид на
уличната настилка придават така специфичния чар на града. Днес античните, средновековните
и възрожденски паметници съжителстват в неповторими ансамбли на територията на
историческото Трихълмие. През 1956 год. Старинен Пловдив е обявен за Архитектурно-
исторически резерват, през 1979 получава златен европейски медал за опазване паметниците
от миналото, а от 2011г. е и в списъка на археологическите резервати.

2.3. Най-посещавани туристически обекти в Пловдив

Фиг. 5. Най – посещавани туристически обекти в гр. Пловдив, (%) – 2013 -2014 г.,
Източник: Изследване сред чуждестранни туристи от ОП „Туризъм”- Пловдив

В Пловдив има няколко музея, в които се съхраняват културни ценности от различни
епохи, както и модерни и съвременни експозиции. В Регионален исторически музей се
съхраняват над 60 000 културни ценности и има 4 постоянни експозиции. А Регионалният



Eastern Academic Journal ISSN: 2367–7384
Issue 2, pp.10-34, July, 2015

20
www.e-acadjournal.org

археологически музей на града притежава една от най-модерните експозиции и съвременно
оборудвани фондохранилища. Освен това той разполага и с библиотека, лекционна и
кинозала. В него се съхраняват над 100 000 експоната от праисторически времена,
античността и Средновековието. Регионалния етнографски музей съхранява повече от 40 000
движими културни ценности, свързани предимно с традицията на населението в Пловдив,
разпределени в шест фонда: „Селско стопанство”, „Занаяти”, „Тъкани и облекло”, „Мебели и
интериор”, „Музикални инструменти и обреден реквизит”, „Фототека и произведения на
изобразителното изкуство”.

Разположен е във впечатляващата Куюмджиева къща в Стария град. Втори по
големина и богатство музей в страната е Регионален природонаучен музей – Пловдив. Музеят
поддържа постоянни експозиции „Минерали”, „Ботаника”, „Безгръбначни”, „Морско дъно”,
„Риби”,”Земноводни и влечуги”, „Птици”, „Бозайници” и „Терариум”. Изключително
интересна е частта „Аквариум”.

В художествените галерии на Пловдив се съхраняват значителни образци на
българското изобразително изкуство. Това са експозициите на Градската художествена
галерия (ГХГ) - един от най-значителните културни институти в Пловдив. В пет обекта се
събират, съхраняват, експонират и популяризират образци на българското изобразително
изкуство. В момента Градска художествена галерия – Пловдив притежава 7210 творби, от
които 2310 – живопис, 2580 – графика, 545 – скултура и приложни изкуства, 574 – икони, 1234
– мексиканско изкуство, 93 фотографии. Пловдив е наречен „град на художниците”. В града
работят над 30 частни
художествени галерии.

3. ВИДОВЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ ПО ВРЕМЕТРАЕНЕ

Спрямо времетраенето на туристическите продукти, данните показват, че по-голямата
част от предлаганите туристически продукти към Пловдив са до 2 нощувки. Това се дължи на
факта, че повечето туроператори предлагат груповобиколен туризъм, което е предпоставка
Пловдив само да заема част от 7-10 дневни програми (фиг.6 и фиг.7).

Фиг. 6. Средни цени на туристически
продукти

1 – Под 50 лв на турист / ден
2 - от 51 до 100 лв на турист / ден
3 – от 101 до 200 лв на турист / ден
4 – от 201 до 400 лв на турист / ден
5 – над 400 лв на турис / ден

Фиг.7. Среден престой на туристите в
Пловдив (град Пловдив (%)

1 – един ден без нощувка
2 - един ден с нощувка
3 – от двa до три дни с нощувка
4 – Уикенд с нощувка
5 – повече от четири нощувки
6 – Транзит
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Както се вижда, най-голямата част от туристическите продукти предлагани от
туроператорите и туристическите агенции са над 51 лв. на турист на ден. Това, сравнено с 63
лв. на турист на ден за изхарчените от българските туристи при индивидуални резервации
води до силно разминаване между търсене и предлагане. Не се предлагат туристически пакети
със собствен транспорт или настаняване при роднини и приятели. Като цяло, продуктите,
предлагани за туристите към Пловдив не се отличават значително от тези за България. Те са
главно създадени за групов организиран туризъм, и то за големи групи. Разнообразието е
много малко, като за Пловдив доминира предлагането на културен туризъм и то с много
ограниченото разбиране за този вид туризъм – разглеждане на Стария град и някои посещения
в под 10 обекта в града.

Останалите видове туристически продукти са много слабо засегнати. Не се отчитат
предпочитанията на туристите по пазари, техните характеристики на поведение на
дестинацията и техните демографски профили. Малкото изследвания на тази тема в последно
време обаче доказват, че има силна концентрация при културния, панаирния и бизнес туризма
и почти никакви предложения в областта на другите приоритетни видове туризъм, за които
Пловдив има огромни ресурси: събитийния, фестивалния, спортния и шопинг туризма.

Фиг. 8. Видове туризъм предлагани с дестинация Пловдив (%), Източник: Изследване сред
българските туроператори и туристически агенции

1 – Културен (историческо културно наследство и културни събития и мероприятия)
2 – Обиколен, включващ повече от един вид туризъм
3 – Градски туризъм (City Breaks)
4 – Гурме и винен туризъм
5 – Религиозен и поклоннически
6 – Панаирен туризъм
7 – Бизнес  туризъм
8 – Конгресен и конферентен (професионални и …
9 – Археологически (участие в разкопки и наблюдение на археологически обекти)
10 – Събитиен и фестивален (спортни и културни  мероприятия)
11 – Транзитен
12 – Спортен (посещение на големи спортни  състезания и мероприятия
13 – Учебен
14 – Креативен (творчески) туризъм
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15 – Доброволчески
16 – Шопинг туризъм
17 – Хазартен туризъм

4. АНАЛИЗ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАЗАР В ПЛОВДИВ ПО ВИДОВЕ ТУРИЗЪМ

Характеристиките на туристическите пазари се разглеждат не само от гледна точка на
общия приоритет, но и по видове туризъм. Това се прави, защото всеки вид туризъм има
своите приоритетни пазари заради характеристиката на туристите от съответните страни.
От друга страна, много е важно да се определят и анализират приоритетните пазари за
позиционирането на Пловдив като туристическа дестинация. Това означава създаването на
рекламни стратегии, специфични за този пазар, рекламни материали, специализиран подход
към каналите за дистрибуция на туристическияпродукт и много други действия, за да може да
се постигне максимален ефект от маркетинговите усилия.

Културният туризъм има огромна ресурсна база за развитие в Пловдив, от гледна точка
както на паметници на културата (движими и недвижими), така и значително нематериално
културно наследство. Политиката на Община Пловдив е да увеличи мегасъбитията в областта
на културата, както и да вложи над 205 милиона лева в следващите 7 години за реставрация,
социализация и популяризиране на културните атракции на града.
Обявяването на Пловдив за  Европейска столица на Културата през 2019 е също едно огромно
усилие и постижение на Община Пловдив в начинанието да превърне града в международна
дестинация за културен туризъм. Почти няма туристически продукти, които да задоволят
индивидуални и високоплатежни туристи, както и разнообразни и гъвкави туристически
продукти, които да се нагласят към културните нужди на различни пазари.

5. РЕЗУЛТАТИ

При проучване на туристически агенции на въпроса - Кои от следните дейности са част
от Вашия туристически продукт за Пловдив?

Фиг. 9. Дейности в туристическия продукт за Пловдив (%), Източник:  Изследване сред
българските туроператори и туристически агенции
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1 – Обиколка на Стария Град
2 – Обиколка на Пловдив (Стария Град + Център + друго)
3 – Дегустация на вина
4 – Посещение на винарни
5 – Посещение на ресторант/заведение за хранене
6 – Посещение на музеи, галерии, изложби
7 – СПА/Балнео/разкрасяващи процедури
8 – Посещение на концерти/фестивали/културни прояви
9 – Посещение на паметника Альоша
10 – Шопинг
11 – Лечение в частни болници
12 – Развлечения (бар, дискотека, нощен клуб)
13 – Посещение на спортни събития
14 – Посещение на Панаира
15 – Посещение на фабрики за козметика
16 – Спорт (фитнес зали, оранизирани тренировки на отбори )
17 – Участие в квалификационни курсове, школи и т.н.
18 – Доброволно участие в НПО
19 – Учебни занимания по изкуство или занаят при някой …
20 – Хазартни игри

Както се вижда, еднообразието на туристическия продукт предлаган за Пловдив се
свежда до обиколка на града и то най-вече на Стария град. Това не включва посещения на
галерии и музеи – едва 25.8% oт туроператоритe посочват тези посещения като част от
туристическия продукт. Още по-малко предлагат посещения на концерти, фестивали и
културни прояви – едва 9.7%. Това води и до краткия престой на туристите в града.

Бизнес туризмът към България представлява около 11.7% от чуждите пазари и около
7 до 9% от българския пазар (няма точни изследвания на българския пазар за този вид
туризъм). Но за съжаление, България е на 116-то място по конкурентноспособност в сферата
на самата продължителност на бизнес пътуванията, т.е. не се използва възможността да се
увеличат нощувките. За разлика от София обаче, Пловдив има утвърден бранд за панаирен
туризъм, който е много силен и налаган в продължение на десетилетия. По непотвърдени
данни, може да се предположи, че над 100 000 души посещават града годишно с цел
посещение на Пловдивския панаир, въпреки че не всички остават да пренощуват в града.

Конгресният туризъм заема едва 4.1% от всички туристически продукти и услуги
които се предлагат от България. Този процент е значително по-голям за Пловдив, където над
25% от продуктите на туроператорите са за панаирния туризъм и 22.6%  за бизнес туризма.
Значението на Пловдивския панаир за развитието на бизнес туризма е също огромно, като се
има предвид, че това е едно от най-големите балкански изложения изобщо. Именно заради
това точно бизнес туризмът в Пловдив има огромно значение, тъй като в Пловдив е
съсредоточено голямо за страната промишлено производство, но и особено поради факта, че
съседните общини, където са концентрирани промишлени и селскостопански предприятия,
нямат туристическата инфраструктура на града, за да посрещат български и чуждестранни
партньори.
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Фиг. 10. Бизнес туристи, удължаващи престоя си в Пловдив (%), Източник: Изследване сред
български туроператори и туристически агенции

Вино и гурме туризмът в Пловдив е сравнително нов вид туризъм, въпреки че
винопроизводството и производството на качествени храни в района са с традиции още от
древността. Като ресурсна база могат да се приемат не само десетките ресторанти, но и
мегасъбитията от рода на “Дефиле на Младото Вино”, което се провежда последния уикенд на
месец ноември. Въпреки че Дефилето на младото вино се провежда ежегодно и е с огромен
успех и посещаемост, то не е обвързано с туристически продукти и не се правят статистики за
посещаемостта - мотивация за посещение, престой на туристи, и др. “Кулинарната купа” е
събитие, което е тясно специализирано и е насочено само към професионалисти, поради което
не може да се категоризира като такова, стимулиращо развитието на вино и гурме туризма.

Събитийния туризъм има голямо значение за развитието на туризма като цяло.
Мегасъбитията, сами по себе си представляват огромен магнит за туристите, както е доказано
в световната практика. Това са събития не само с продължителност от един ден или седмица, а
събития като Европейска Столица на Културата, която под един бранд обединява много по-
малки събития в продължение на цяла година. Фестивалите Опера на Античен театър,
Камерен фестивал, Международен фолклорен фестивал, Дни на музиката в Балабановата
къща, Сцена на кръстопът, мегарок, джаз и други концерти, Нощта на музеите и галериите,
множеството изложби и други събития от Есенния салон на изкуствата, привличат не само
местната публика, но и посетители от други градове. И въпреки, че в Европейски мащаб,
събитийният туризъм заема едва 7% от причините да се отиде на почивка, вторичният пазар за
този туризъм е много голям. Както и при културния туризъм, много повече туристи посещават
събития (културни и др.), докато са в определена дестинация, отколкото тези, които
специално са отишли за дадено събитие като туристи.

За съжаление, в България няма туроператори, които да са специализирани само в
събитийния туризъм и по тази причина не си съдействат с организаторите на събития. Това
води до много ниска туристическа посещаемост на събитията и до загубата на принадена
стойност чрез туризъм. Естественият пазар за събитиен туризъм е българския, но мегасъбития
с международен профил привличат и туристи от съседните държави и могат да се превърнат в
ресурс за международен събитиен туризъм.

Сватбеният туризъм също се разглежда като събитиен, въпреки, че има много
характеристики на шопинг, уикендов, вино и гурме туризъм. Отново, за разлика от
множеството фирми, които предлагат организация на сватби и от друга страна - много
туроператори, които предлагат “меден месец” извън България, няма специализирани
туроператори, които да предлагат интегрирана услуга – от организация на самото събитие до
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осигуряване на туристически пакети за гости на сватбата и предхождащите/съпътстващите / я
събития.

По отношение на спортния туризъм, изследванията показват, че около 10% от
туристите пътуват, за да посетят спортно събитие, да участват в него или просто да
практикуват определен вид спорт. В Пловдив има ресурси за развитие на тези три вида
спортен туризъм – събитиен, състезателен и любителски. Друга възможност за гр. Пловдив е
съчетаването на спортния с други видове туризъм – туризъм на приключенията, екстремен
туризъм, еко-и селски туризъм.

В Пловдив това е един от най-развитите видове туризъм, особено на българския пазар.
Основният генериращ пазар за този вид туризъм е най-вече София. Уикендовия туризъм и city
breaks (т.н. градски) туризъм са също най-бързо развиващите се видове туризъм в Европа.
Тенденцията, забелязана още в първото десетилетие на нашия век за скъсяване на ваканциите,
но за сметка на това, увеличаване на техният брой, се засилва по много причини – по-кратки
отпуски, разнообразяване на изживяванията и много други.С изключение на Гърция, Турция,
Сърбия и Македония, градският, уикендов и шопинг туризъм се генерират като вторичен
пазар за града, и то най-вече – отново от столицата, и до известна степен - от планинските и
морски курорти. За съжаление, като вторичен пазар, той е много слабо развит. Отново като
причина може да се посочи еднообразността на предлагания туристически продукт, свързан
само с културния туризъм.

По отношение на това във връзка с проучването сред българските туристически
агенции се получиха следните резултати на въпроса: Кои от следните туристически услуги,
свързани с град Пловдив предлагате?

Фиг. 11. Предлагане на услуги, свързани с Пловдив, (%), Източник: Изследване сред
българските туроператори и туристически агенции

1 - Отделно настаняване в Пловдив за индивидуални туристи;
2 - Обиколки за групи, които включват Пловдив като дестинация за групово пътуване по
маршрут;
3 - Пакети за индивидуални туристи, които включват Пловдив, като част от планиран
продукт;
4 - Обиколки за индивидуални туристи, които включват  Пловдив в продукта;
5 - Обиколки за групи, при които Пловдив е изходна точка за туристите.
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6 -Пакети/турове за групи, само за Пловдив, без да са част от други градове в
туристическия продукт;
7 – Шопинг туризъм.

Както се вижда, само 12.9% от предлаганите туристически продукти са насочени само
към Пловдив. И докато градският туризъм (City Breaks) е посочен като трети по предлагане от
туроператорите, то шопинг туризмът е на последно място с 3.2% от предлаганите видове
туризъм. Това е един голям потенциал за града, неизползван от туроператорите и
туристическите агенции, като се има предвид интереса сред българските туристи: 14.5% от
българските туристи посочват шопинга като основна причина за посещението си във
Пловдив, а 37.7% посочват това като една от дейностите по време на своето пребиваване в
града. Не само в България, но и в европейски мащаб, решението за пътуване през уикенда и на
шопинг се взема в последния момент.

Характеристика  на съществуващия туристически продукт на Община Пловдив

Географският обхват на туристическите продукти, включващи Пловдив може да се
разглежда от две гледни точки: обхват на продукта и обхват на пазарите. Като географски
обхват на продукта трябва да подчертаем, че туристическите продукти, предлагани само за
Пловдив са едва 12.9% от всички предлагани от туристическите агенции продукти.
Обработените резултати от проучването на туристическите агенции на въпроса – Продавате
ли туристически услуги, пакети, включващи Пловдив като дестинация за туризъм? са:

Фиг. 12. Продажба на туристически услуги, включващи Пловдив, (%),Източник: Изследване
сред български туроператори и туристически агенции

Забелязва се, че 58.3% от туроператорите предлагат туристически услуги, включващи
Пловдив. Така продуктите за Пловдив достигат много по-голям географски обхват и включват
неизбежно дестинации не само в ТР “Тракия” (25.8% от продуктите, които използват Пловдив
като изходен пункт за други дестинации в района), но и цялата страна (обиколен туризъм).
Пловдив не се използва като център за настаняване на туристи за много нишови видове
туризъм – приключенски, еко-туризъм, планински и ски туризъм, и т.н., въпреки много
добрата хотелска база. От друга страна, след изследваните туроператори, няма нито един от
близо 11 области в България. Това ограничава не само географията на пазара, но и
географията на продукта, който не се съчетава с продукти от други точки на Първичните
пазари на Пловдив като дестинация за туризъм се ограничават в географията на Балканския
полуостров, и най-вече България, Гърция и Турция. Въпреки съществуването на модерно
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летище и полети до 2 от най-важните европейски пазари – Великобритания и Германия,
Пловдив не се явява основна дестинация на туристи от тези пазари, а вторична, т.е. основната
дестинация се явява Пампорово, а Пловдив остава извън обхвата на тези туристи. Това се
дължи предимно на липсата на туристически продукт, който да съчетава ски туризма с
посещение и нощувка в Пловдив, апре-ски продукти от събитиен и културен характер.

Актуално състояние на туризма в Община Пловдив

Таблица 2. SWOT-анализ на предпоставките за развитие на туризма и ресурсите на
община Пловдив като туристическа дестинация, Източник: Стратегия за развитието на

туризма в Пловдив 2014-2020

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ
 Високо ниво на достъпност от
главните целеви пазари
 Високо ниво на развитие на
транспортните структури до града
 Наличие на модерно международно летище
 Наличие на нискобюджетни полети от значими

генериращи пазари
 Мек и сравнително топъл климат
 Съвременна хотелска база
 Разнообразни заведения за хранене и развлечения
 Огромен потенциал на културните и творчески

ресурси
 Развита база за бизнес, спортен, винен - гурме,

уикендов/шопинг градски туризъм
 Положителен образ на дестинацията
 Туризмът е третиран като приоритет за развитие

от страна на Община Пловдив
 Наличност на високопрофесионално
Общинско предприятие за туризъм
С два ТИЦ
 Висока ангажираност на ОбщинаПловдив в

създаването на ресурсна
база за културния, спортния и събитийните видове
туризъм
 Висока степен на реалистично стратегическо

планиране на дейностите на Община Пловдив в
сферата на туризма

 Традиции в приоритетните видове туризъм
(културен, бизнес, спортен, винен & гурме,
уикендов/градски)

 Наличие на здрави партньорства между
Общинските,професионалните и частните
организации за туризъм

 Прогресивна политика на ОП Туризъм Пловдив за
представянето на града на международни и
национални борси за туризъм.

 Ниско ниво на достъпност от Северна
България

 Ниско ниво на достъпност до
туристическите атракции за хора с увреждания
 Неравномерно разпределена хотелска база
 Ниска конкурентоспособност в сравнение

с главните конкуренти по приоритетните
видове туризъм (София, Варна, Велико
Търново и т.н.)

 Липса на бранд за туризъм
 Ниско ниво на усъвършенствуваност на

туристическите продукти за Пловдив
предлагани от уроператорите

 Ниско ниво на използване на ресурсите за
приоритетните видове туризъм

 Ниско ниво на партньорство между
заинтересованите страни при ормирането
на продукти за приоритетните видове
туризъм

 Липса на политика и стандарти при
представяне на Пловдив като уристическа
дестинация в пространството на
социалните мрежи и международните
туристически портали

 Ниска подготвеност на града за
самостоятелни/индивидуални туристи
както от страната, така и от чужбина

 Незадоволително използване на
възможностите на публично-частните
партньорства
 Неизяснени правни статути на
собственост на множество ресурси за културен
туризъм
 Неспособност на Община Пловдив да

наложи стандарти на качество на
основните ресурси за развитието на

туризма – културно-исторически обекти,
градска среда, обслужване ичистота
Остаряла визия за развитие на масов групов
туризъм, а не туризъм на индивидуалните
изживявания
 Ниска технологическа обезпеченост за

индивидуални туристи (приложения за
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мобилни телефони, безплатни Wi-Fi зони)
 Неподходяща административна форма
на ОП Туризъм Пловдив водеща до
недостатъчно финансиране на маркетинговите
дейности предприятието като организация за
управление на дестинацията.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ
Промяна на визията за развитието на
туризма в Пловдив от туризъм на
услугите към туризъм на
изживяванията
Създаване на висококонкурентен
европейски туристически “Бранд Пловдив
Пълно използване на потенциала за
развитие на приоритетните видове
туризъм
Увеличаване на партньорските връзки
между главните заинтересовани
страни при образуването на
качествени туристически продукти
Увеличаване на партньорствата с
всички доставчици на качествени
туристически услуги
Увеличаване на възможностите за
финансиране на целенасочени
маркетингови дейности
Възможности за развитие на нишови
видове туризъм като допълнение на
основните приоритетни видове
туризъм: сватбен, религиозно-
поклоннически, доброволчески, и др.
Увеличаване на технологическата
обезпеченост на туристическите
продукти
Подобряване на информационната
архитектура на града с цел
обслужване на неорганизирани
индивидуални туристи
Увеличаване на качеството и налагане на
стандарти за естетизация на градската
културна среда
Увеличаване на материалната база за
културен, събитиен, спортен и други видове
туризъм.

Продължаващ спад на културната
ангажираност от страна на българския
туристически пазар
Икономическа и финансова криза в
основните генериращи и целеви
пазари
Липса на финансиране на
заложенитемерки за маркетинг на
дестинацията
Проблеми във финансирането на
заложените в ОПР мерки за
изграждане на нови и подобряване на
съществуващите туристическите
атракции
Липса на заинтересованост на
партньорите при образуването на
качествен туристически продукт
Изтичане на висококвалифицираните
кадри както от администрацията, така
и от частния сектор
Висок конкурентен натиск от страна
на други български дестинации:
София,
Варна, Велико Търново
Висок конкурентен натиск от страна
на международните дестинации:
Истанбул,
Солун, Охрид
Продължаване на  детериорацията на
природните дадености на града
Продължаване на тенденциите за
липса на контрол в естетизацията на
градската среда
Неспособност за адаптация към най-
иновативните методи и технологии при
маркетиране на дестинацията
Липса на правен статут на ТР
“Тракия” поради забавяне на
официалното райониране на България
Недостатъчна подкрепа от страна на
държавните органи при рекламата и
промоцията на Пловдив като
туристическа дестинация
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Приоритети за устойчиво развитие на туризма в Пловдив

 Приоритет 1: Ярка културна идентичност на туристическите продукти и разнообразие
в туристическото предлагане;

 Приоритет 2: Устойчивост на туристическата индустрия базирана на знание,
експертност, иновативност и ефективно използване на активите;

 Приоритет 3:Качествен туристически продукт, стабилно позициониран на реалистично
избрани европейски целеви пазари;

 Приоритет 4: Пловдив: устойчив център за туризъм към ТР «Тракия», ЮЦР, Южна
България и Балканския полуостров;

При така поставените приоритети за постигане на Мисията на Община Пловдив би следвало
да се постигнат следните резултати:

 Увеличаване на нощувките: с 6% на година за всичките години за българи и 8% за
чужденци

 Увеличаване приходи от нощувки: с 5% на година за всички години на
приходите за всяка година от българските туристи и от тези от чужденците с 7%

 Увеличаване на броя на пренощувалите лица: брой на българи + 20% до края на
периода, а на чужденци + 30% до края на периода

 Увеличаване на заетостта на хотелската база: достигане на 45% през 2020 г.

 Увеличаване на приходите от легло: с 10% от български туристи и 20% от
чуждестранни туристи

 Увеличаване на средния престой на турист в Пловдив: до 2.3 денонощия през 2020 г.

 Увеличаване на делът на Пловдив от националния туризъм: до 10% от българския
пазар и до 7% от международните пазари. За да се изпълнят стратегическите цели,
които община Пловдив поставя пред себе си е необходима концентрация и фокусиране
върху приоритетните видове туризъм, за които Пловдив има много развити активи.

Това са културният, вино & гурме, бизнес, конгресният и събитиен/фестивален,
спортният и уикендов/градски/шопинг видове туризъм. Всички те носят една обща,
незаменима и уникална културна идентичност, типична само за Пловдив, която трябва да
служи за тяхното утвърждаване и да опринася за конкурентоспособността на цялата
туристическа индустрия в града.

За съжаление според изследванията проведени от община Пловдив, тези приоритетни
видове туризъм не използват достатъчно активите на Пловдив за тяхното
конкурентноспособно развитие, а някои са още в началната си фаза на развитие.

Стратегически и маркетингов план

Комуникациите, както информационните, така и маркетинговите, се ръководят от
строги пазарните принципи, което се отнася и за туристическата индустрия. За съжаление,
много от информационните комуникации, свързани с туризма, навлизат и в други сфери на
икономиката и човешките дейности, които или не са правилно положени на пазарния
принцип, или не се съобразяват с фактът, че Пловдив е туристическа дестинация. Такива
например са комуникациите на културните институции. За да се разбере същността на
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маркетинга, в който комуникациите се използват при всички стадии на процеса, може да
използваме следната графика.

Фиг.13. Визуализация на маркетинговия процес, Източник: Vizantia Enterprises, Inc.

Както се вижда от визуализацията на маркетинговият процес, първата и най-важна
задача е да се определят пазарите, към които ще бъдат насочени всички маркетингови усилия.

 Анализ на конкуренцията по пазари и по видове туризъм;
 Финансови фактори (възможност за покритие на пазара, ключовите аудитории);
 Правилния избор на целевите пазари по географски принцип;
 Правилния избор на целевите пазари за определени големи групи от

туристически продукти;
 Целевите пазари по социо-демографски принцип (кои са ключовите аудитории, кои са

потенциалните двигатели на иновативността);
 Целевите пазари по медиен принцип (видове медии с най-голям импакт на всеки пазар

и ключова аудитория);
 Световни и европейски тенденции в развитието на туризма;

Таблица 3. Целеви пазари за Пловдив, Източник: Община Пловдив, НСИ, ОП “Туризъм”
Пловдив

Критерии Главни
Приоритетни пазари

Главни пазари
със среден
приоритет

Пазари с
ограничен
приоритет

Характеристика
на пазарите

Големи генериращи
пазари с високо
посещение към
Пловдив и с
перспективи за
увеличаване на броя
туристи към града

Големи генериращи
пазари с перспектива
за голямо увеличение
на  туристите към
България

Отдалечени пазари
с огромен
потенциал, но с
трудности да
бъдат приоритетни
поради финансови
и логистични
причини

Страни в групата България, Австрия,
Германия, Гърция,
Великобритания,
Турция, Румъния

Македония, Сърбия
Израел, Италия,
Испания, САЩ

Китай, Япония
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Изследваните пазари имат много различни характеристики по редица показатели:
туристите от тях пристигат с различни цели, предпочитат различни видове туристически
продукти, имат различни социо-демографски характеристики. В община Пловдив се прави и
анализ на данните за реализираните нощувки, пренощували лица, както и приходите от
нощувки, от което може да се направят изводи, че Пловдив се нарежда на едно от водещите
места след големите курортни селища и София.

Брандиране, пакетиране и позициониране на Дестинация Пловдив

Брандирането на Пловдив като туристическа дестинация трябва да отрази визуално и
вербално със всички компоненти на бранда един цялостен образ на града, едно чувство, което
да предизвиква спонтанни асоциации с главните активи на дестинацията. Поради
комплексността на брандинговият процес и особеното отношение на всички заинтересовани
страни, това брандиране може да продължи дълго време. Въпреки това, то е изключително
необходимо за успешния маркетинг на града, и едно от първите действия, което трябва да се
реализира. След като се изберат основните видове туризъм, разглеждани от брандингова
гледна точка като продукти, те трябва да се брандират – не само с име, но и със символика,
ясно различима на целевите пазари. Съответните подбрандове на Пловдив като дестинация за
туризъм трябва да се определят и да имат свой собствен подбранд – изразен с цвят, форма или
друг допълващ основния бранд елемент. След брандирането може да се говори и за
позициониране на Пловдив на определените целеви пазари, както и реклама на града. В
противен случай, както позиционирането, така и рекламата няма да бъдат ефективни.

Създаването на туристически продукт за всеки вид туризъм, неговото пакетиране,
създаването на брандирано съдържание и позиционирането му на целевите пазари от жизнено
важно развитие за туризма на Пловдив. То трябва да се основава на задълбочено проучване на
пазара за определения вид туризъм, целевите пазари, и тогава да се пакетира и брандира.
Голяма роля при пакетирането и брандирането трябва да играят новите технологии –
Интернет и мобилните технологии, защото те са дистрибуторите на съдържание. Във време на
развитие на тези технологии, едва тогава рекламата на този продукт може да е ефективна и да
донесе очакваните резултати – увеличение на нощувки, престой, приходи от туризма, както и
от сателитните сметки.

Реклама на дестинация Пловдив

Според експерти в туризма, рекламата на дестинациите в България страда от това, че се
базира на „показване” на основните активи: исторически сгради, природа, слънце, вода и т.н.
В почти всички реклами и до ден днешен дестинациите присъства този елемент – изброяване
на факти, исторически справки и друга информация. Това което липсва в повечето случаи е
визуализация и вербализация на това, което туристите могат правят по време на техния
престой/посещение на дестинацията и това, което прави тази дестинация единствено по рода
си изживяване.

Поради тази причина, община Пловдив и в частност ОП „Туризъм” , се е насочило към
това, че трябва да смени своя фокус – „от реклама на активите към реклама на
изживяванията“. Това е особено важно да се свърже тематично с определените видове
туризъм, които са приоритет за града. Друг проблем с рекламата на Пловдив, според
експертите, е фокусирането само върху културно-историческото наследство. Реклама за
целевите пазари на другите видове туризъм почти няма. Липсата на бранд за туризъм на
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Пловдив води и до “несвързана” визуално и вербално реклама, което от своя страна води до
ниска ефективност. В рекламните материали на града няма обща цветова схема, общ стил на
илюстрациите/снимките, общ стил на форматите и т.н. Затова отново трябва да подчертаем, че
ефективността от рекламата е тясно свързана с брандирането на дестинация Пловдив.

 Модел за конвенционалните медии

Закупуване на медийно пространство за реклама директно насочена към туристите
отбелязва драстични разлики. В страни като Германия, Великобритания и Австрия е почти
немислимо да се говори например за закупуване на телевизионно време. Този модел се
обосновава на експертна оценка на значимостта на пазара, значимостта на определено
изживяване/вид туризъм за конкретния целеви пазар, предпочитаните източници за
получаване на информация и за записване при пътуване, процента на използване на
определени медии за получаване на
информация, и цената за присъствие на тези медии.

 Модел за използването на заинтересованите страни като посланици на
дестинацията.

Този модел се основава главно на ПР акции и използването на тези заинтересовани
страни като посланици на дестинацията. За да може този модел да е ефективен, при него
трябва да има годишен план, който да се съобразява най-малко следната структура:
- избор на посланик на дестинацията за определената година по видове туризъм;
- избор на тема на годината по видове туризъм (по една тема за всеки приоритетен вид
туризъм);
- избор на целеви пазар за съответната година по видове туризъм (по един целеви пазар на
година за определен вид туризъм);
- избор на туроператори, хотели и ресторанти, както и транспортни фирми като основни
доставчици на услугите и като основни рекламодатели;
- избор на доставчици на сателитните сметки в зависимост от целевите пазари и темата на
годината по вид туризъм;
- избор на научни конференции, в които да се рекламира Пловдив като дестинация за научен
туризъм и тематична реклама чрез български участници в международни конференции извън
страната.

 Модел за използването на българските звезди от международен мащаб

Пловдив е родното място на звезди от световна величина в много области – както в науката,
така и в спорта, операта, народната музика и др.. Ангажирането на тези  звезди рекламирането
на Пловдив като туристическа дестинация би имало много по-голям ефект от колкото хиляди
евро платена реклама, тъй като тези звезди постоянно получават медийно покритие безплатно.
Този модел може да се използва и при гостуващи звезди като за тази цел трябва да има
фокусирано послание, а не общо рекламиране на града.

 Модел за социалните медии

Този модел все по-ясно се налага и извън младите. Той е много динамичен и може да се
използва, за разлика от традиционните медии не само в генериращите и целеви пазари, но, и
чрез мобилните технологии и приложения, на място, в Пловдив. В съвременната
информационна среда е правилно да се разбере ролята на най- големите видове медии и как те
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влияят върху избора на дестинация. От там трябва да се изведе и бюджетът на финансиране
както на постоянното съдържание в тези медии (комуникационно и информационно), така и
временното (кампанийното) рекламно съдържание. Препоръчано разпределение на бюджета и
човешките ресурси за осъществяване на ефективна маркетингова стратегия.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Туризмът в община Пловдив има силни традиции, датиращи от алечната 1892.
Уникалните културно-исторически и природни забележителности, спортните
съоръжения и панаирът, богатият на международни събития културен календар,
определят Пловдив като атрактивна туристическа дестинация в страната и чужбина.

Като цяло усилията на община Пловдив са насочени към повишаване на
конкурентоспособността и ефективността на туристическия продукт на дестинация Пловдив,
чрез пълноценно използване на наличните културно-исторически и природни ресурси,
подобряване на информационната и рекламна среда, диверсификация на туристическия
продукт и повишаване качеството на предлаганите услуги, позициониране и маркетинг на
града. Представянето на туристическия продукт на Пловдив за момента се осъществява от
Общинско предприятие „Туризъм“, към което са изградени два туристически информационни
центъра, обслужващи гостите на града. Перспективите са за ревитализация и социализация на
паметниците от римската епоха, като паралелно се работи по проекти за Античния театър,
Форумния комплекс с проекта за площад Централен, Небет тепе.

За да бъде “позната и предпочитана” една туристическа дестинация, тя трябва не само
да има солиден туристически продукт, но и този продукт да отговаря на идентичността
на града като туристическа дестинация, както и на устойчивостта на ценностите, зад
които стои този продукт. Градът трябва да се утвърди като познаваема дестинация на
Европейския туристически пазар, с динамично развиващи уникални и диверсифицирани
туристически продукти. Tуристическата индустрия е един сложен отрасъл, който зависи и е в
тясна връзка с развитието на други области. За Пловдив тези сателитни индустрии са свързани
главно с културата, образованието, леката промишленост и комуникациите. Без активното
участие на заинтересованите страни в споделянето на една обща визия за развитието на
туризма в Община Пловдив през следващите години, както и съгласуването на всички
маркетингови и стратегически приоритети, не би било възможно определянето и
осъществяването на основните цели на гр. Пловдив, както и самата визия за развитие на
туризма. За устойчивото развитие  а туризма в община Пловдив могат да се обобщят следните
приоритети:

 Създаване на качествен туристически продукт, стабилно позициониран на реалистично
избрани европейски целеви пазари;

 Туристическите продукти да са с ярка културна идентичност и разнообразие в
туристическото предлагане;

 Развиване на приоритетните видове туризъм, за които Пловдив има
много развити активи: културния, вино и гурме, бизнес, конгресния и
битиен/фестивален, спортния и уикендов/градски/шопинг;.

 Туристическата индустрия да се базира на знание, експертност, иновативност и
ефективно използване на активите;

 Община Пловдив да се развива като устойчив център за туризъм към ТР «Тракия»,
ЮЦР, Южна България и Балканския полуостров.
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