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ВЪВЕДЕНИЕ 

ВЪВЕДЕНИЕ
Методологията за изпълнението на 3 дневния туристически пакет, 

съставен от дестинациите Лупшану, Йезерул Кълъраш, Кълъраш, 

Силистра, язовир Антимово и Тутракан (FISHNAT SIL-CA) е изготвена 

по проект „Риболов - възможност за транс граничен туризъм и 

устойчиво използване на природното наследство и ресурси“, 

код ROBG 402, проект съфинансиран от Европейския Съюз чрез 

Европейския Фонд за Регионално Развитие.

Целта на този проект е този да трансформира дейностите по 

рекреативен риболов и производните продукти, промоциращи 

нематериалното и материалното културно наследство в истински 

туристически продукт с транс гранично естество и марка, 

подобряващ устойчивото използване на природното наследство, 

ресурси и културно наследство. Туристическите продукти с транс 

гранична марка ще обединят дестинации както от Румъния, така 

и от България като поставят акцента върху остойностяване на 

риболовния потенциал на зоната и свързаните с него туристически 

атракции.

Туристическият пакет FISHNAT SIL-CA се концентрира върху зоната, 

обхваната между Кълъраш (Румъния) и Силистра до Тутракан 

(България) и включва основни атракции:

• езерото Йезер Кълъраш, езерата Лупшану и Чулинару (Румъния), 

язовир Антимово (България);

• разходка и откриване на градовете Кълъраш, Силистра и 

Тутракан;

• дегустиране на местни кулинарни изделия, които са невероятно 

вкусни и естествено могат да включват и резултатите от 

риболовните усилия на туристите.

Пакетът е предназначен за запалените любители на риболова, 

индивидуално или в туристически групи - семейства с или без 

деца, пенсионери или младежи, формално или неформално 

организирани, компании или други юридически лица, които 

организират групови дейности.

Туристическите агенции, които желаят да ползват този 

туристически продукт и да го предлагат в своята оферта ще 

намерят по-долу интересни информации - и надяваме се полезни 

- при взимане на решението си да представят този продукт на 

клиентите им, като алтернатива на сходните туристически пакети, 

но които не включват и не подчертават транс граничния потенциал.



4

 МЕТОДОЛОГИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT SIL-CA

ОСНОВНИТЕ ПРЕДИМСТВА
НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПАКЕТ FISHNAT SIL-CA
ЗА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ

Туристическият пакет FISHNAT SIL-CA е вече разработен и по такъв 

начин обмислен, че да предостави за всяка група туристи редица 

възможности за рекреация и прекарване на свободното време, за 

упражняване на любимо хоби - риболов - в изключителна зона от 

гледна точка на природни и културни дадености.

По проекта „Риболов - възможност за транс граничен туризъм и 

устойчиво използване на природното наследство и ресурси“, код 

ROBG 402 вече е разработена брошура, съдържаща най-важните 

информации относно този туристически пакет, който туристите 

могат да закупят от турагент. 

Основното предимство при организиране на този туристически 

пакет чрез специализирана туристическа фирма е свързано с 

контрола на разходите и остойностяване на времето, което се 

прекарва със семейството и в други дейности, в сравнение със 

ситуацията, в която туристът сам се занимава с организацията.

Кои обаче са предимствата от рекламирането на тези туристически 

пакети от гледна точка на туроператорите, туристическите агенции 

и как ще направим такава търговска оферта, която да донесе 

краткосрочна, средно срочна и дългосрочна печалба?

Ще се опитаме да отговорим на този въпрос. Едно обаче е сигурно, 

за всяка агенция включване на нови дестинации, т.е. разширяване 

на продуктовата гама, представлява предимство, още повече, 

че офертите не покриват само традиционните сезони и периоди 

на отпуск и почивка, лято и зима, а предлагат възможност да се 

обхванат по-малко важни от туристическа гледна точка месеци 

като септември, октомври, ноември, а груповите оферти могат да 

повишат степента на рентабилност в сравнение с индивидуалните, 

като се разшири и гамата на клиентелата. Към това се добавя 

и възможността за посещение и достъп до риболовните зони, 

туристическите забележителности от двете страни, включени в 

проекта, което повишава степента на привлекателност, най-вече в 

сегмента „семейства“ или „икономична класа“. Ще се опитаме да 

направим ориентативна симулация, която да може да Ви ориентира 

в пакета и условията, като остава за туроператора да адаптира 

пакета в зависимост от политиката на развитие на всяка фирма. 

Туристическият пакет FISHNAT SIL-CA може да бъде организиран
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в повече от един варианта, в зависимост от визираните целеви 

групи (запалени по риболова, индивидуални туристи или групи 

- семейства с и без деца, възрастни, пенсионери, младежи, 

формално или неформално организирани, компании или други 

организации за групови дейности или от вида тийм билдинг). 

Списъкът с местата за настаняване и на тези за обществено 

хранене, е достъпен в транс граничното проучване, изготвено в 

рамките на проекта, като това проучване ще бъде предоставено на 

вниманието на заинтересованите.

Тези варианти могат да бъдат класифицирани както следва:

1) Вариантът Family (Семеен вариант) – предназначен изцяло 

за семействата. Минималният брой туристи, препоръчителен за 

организиране на група е 12-14 човека, транспорт с микробус (най-

много 15 човека), настаняване в къщи за гости и акцент върху 

риболовни дейности и прекарване на свободното време. Могат 

да съществуват вариации относно програмата като има марж на 

гъвкавост що се отнася до разнообразните дейности за прекарване 

на свободното време за хората, които не са запалени по риболова 

или за останалото свободно време на рибарите с предложения 

като: посещения на музеи, паркове, места за игра, плаж и т.н.

Този вариант е с достъпни цени, относително лесен за 

организиране, със сериозен потенциал за успех, имайки предвид, 

че партньорството с местата за настаняване от типа на пансиони, 

къщи за гости или хотели и с местното население във визираните 

райони, които могат да се включат като екскурзоводи или 

съветници в областта на риболова за туристите.

2) Вариант Business (Вариант Бизнес) – предназначен най-

вече за запалените по риболова, които не желаят да пътуват 

със семейството си. Минималният брой туристи, препоръчван 

за организиране на такъв вариант на пакета е между 4 и 8 лица, 

като пътуването може да се извърши с високо проходими/

специфични МПС, а настаняването би трябвало да бъде в хотели 

или в премиум пансиони/къщи за гости. Акцентът трябва да се 

постави върху риболова и върху наличните оферти за развлечение, 

а изхранването може да се организира в места за изхранване 

към упоменатите хотели или къщи за гости, или в заведения за 

хранене с висок резултат на точкуване в интернет страници като 

Trip Advisor и сходни. Това е вариант с премиум цени, който може 

да се предложи на големи организации / чуждестранни туристи, в 

партньорство с други туристически агенции от чужбина.
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3) Вариант Economy (Икономичен вариант) – предназначен за 

семейства, но и за лица, запалени по риболова / възрастни / 

пенсионери, ползващи ваучери за ваканция. От гледна точка 

на съдържанието, е сходен с варианта на пакета Family, като 

е предназначен за минимален брой туристи 12-14 човека, за 

оптимална организация, с настаняване в пансиони или хотели 

и с добре организирана програма, с малък марж на гъвкавост. 

Това е вариант с ниски цени, който може да бъде предложен на 

всички видове клиенти. До голяма степен позволява заплащането 

на част от разхода по пакета с ваучери за ваканция (около 50%), 

при местата за настаняване на територията на Румъния, които са 

включени в тази специфична национална програма.

ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ И НА ФАКТОРИТЕ,
ПРЕДОПРЕДЕЛЯЩИ ТЯХНАТА ПРОМЯНА.
РИСКОВЕ.
Оценка на разходите

Както ни е известно, всяка икономическа дейност предопределя 

наличие на разходи и усилия от страна на инициатора. Това е 

валидно и при разработване и продажба на туристическия пакет 

FISHNAT SIL-CA. Ресурсите, необходими за конструиране на 

туристическия пакет FISHNAT SIL-CA са комплексни и включват, 

между другото, и следното:

• Транспортни услуги (опционално);

• услуги за настаняване;

• услуги за обществено хранене;

• специфични услуги - екскурзоводски и съветване на туристите;

• Закупуване на билети и разрешителни за риболов (опционално);

• Времето – може би най-важният ресурс, най-вече от гледна точка 

на ограниченията, които риболовът предполага;

• маркетинг и реклама.

Една част от дейностите, които туроператорите трябва да извършат, 

за да въведат новата дестинация или новия туристически пакет 

на пазара са вече реализирани по проекта FISHNAT за всеки 

туристически пакет: лого, промоционален филм, трейлър, 

включително разпространение по телевизия, по канали във всяка 

страна, реклама в социалните мрежи, брошура на туристическия 

пакет, база данни с места за настаняване, изхранване и туристически 

забележителности, места за риболов в транс граничната зона по 

проекта (Кълъраш - Силистра), в които да се провеждат дейностите
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от този пакет, общата стратегия за маркетинг и настоящата 

методология.

Транспортни разходи

В зоната Кълъраш - Силистра, разстоянията не представляват 

голяма пречка - между двата града разстоянието е около 13 км, 

като лесно може да бъде преминато с ферибот или бак (малък 

ферибот – платформа).

Разстоянията до основните градове, от които могат да бъдат взети 

туристите, са сравнително малки, съответно: Букурещ - Кълъраш 

- 131 км, около час и половина, Констанца - Кълъраш - 146,8 км, 

около час и 35 минути път, Варна - Силистра - 112,9 км, около час 

и 25 минути, или София - Силистра - 355,4 км, малко под 5 часа 

(като това е дестинация по-малко достъпна за мини-ваканция). 

Разходите за наем на микробус варират между 1 и 3 евро/км.

Програмата включва и риболовните дестинации, а за някои от тях 

пътят ще бъде изминат с високопроходими МПС-та (разходите за 

тях са по-високи около 60-100 Евро/ден).

Важно е да се отбележи, че всеки отделен пакет трябва да 

прецизира отделно каква част от транспорта е включена в цената и 

каква част от транспорта ще бъде поета от туриста.

Услуги за настаняване

Услугите за настаняване са разнообразни и могат да бъдат 

адаптирани към всеки вкус и джоб. В окръг Кълъраш има 11 места 

за настаняване, с над 200 легла (тип хотел, мотел) и 6 пансиона. 

За лицата, които искат по-автентично, селски тип преживяване 

и задържане на хванатата риба, се препоръчва вариант за 

настаняване в пансиони/къщи за гости, тъй като те предоставят 

на разположение на туристите обзаведени кухни, в които туристът 

може сам да приготви хванатата риба. В област Силистра за 

нощувка може да се избере или град Силистра, или Тутракан, като 

и двата града са много гостоприемни. В Силистра има 11 места за 

настаняване, с обща леглова база от над 600 легла, адаптирани 

за всякакви предпочитания и джобове, от 5 звездни хотели до 

такива с 1 звезда или индивидуални апартаменти. Тутракан 

предлага на туристите над 50 места за настаняване в 4 хотела, като 

предимството е, че се намира много близо до язовир Антимово, 

една от риболовните дестинации в пакета. Цените варират от 

около 20-25 евро/нощ (пансиони - къщи за гости / хотели 1 звезда 

/ места за настаняване тип настаняване-закуска), до 75-80 евро/

нощ (хотели от 4 звезди и повече). Средната стойност, както за 
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румънската, така и за българската страна, е около 50 евро (около 

250 леи, съответно 100 лева). В зависимост от предпочитанията си, 

туристите могат да изберат да прекарат 1 или 2 нощувки от всяка 

страна на границата, като цените няма да варират много.

Разходи за изхранване

Както споменахме по-горе, организираните пакети предлагат 

голяма степен на гъвкавост от гледна точка на организирането на 

времето и не на последно място, на почивките за храна. 

Силно препоръчваме идентифициране на партньори (виж в базата 

данни), които да са ненадминати в приготвянето на традиционни за 

зоната храни, както в Румъния, така и в България. Те могат да се 

превърнат в звездата на програмата на туристическия пакет, като 

примери за такива партньорства са:

- партньорство с най-стария рибар в зоната, който да вземе улова и 

да приготви на туристите традиционна рибена чорба;

- партньорство с пансион и място за изхранване, предлагащи 

местни кулинарни специалитети;

- организиране на дейности по неформално обучение за възрастни 

и деца, включващи заедно приготвяне на храната с местното 

население, в традиционен за зоната стил;

- организиране на обеди или вечери в ресторанти с художествена 

програма, включено в цената.

Визираната зона предлага редица възможности да се 

експериментира с местната кухня, тъй като Кълъраш се радва на 

наличие на над 30 места за обществено хранене. В Силистра има 25 

такива места, а в Тутракан - 4 места за изхранване. Цените за богата 

вечеря или обяд, с традиционни или модерни ястия не надхвърля 

сумата от 10-15 евро/човек, без значение дали говорим за Румъния 

или за България. Цените могат да бъдат малко по-високи ако 

храната се полее обилно с вино или други местни напитки.

Хотелите по принцип предлагат закуска към цената на нощувката 

(а цената на континентална тип закуска рядко надхвърля 5 евро/

човек), което предполага по-големи разходи само за обяд и вечеря. 

3 дневната почивка предполага разход на човек за изхранване от 

около 60 евро за обяд и вечеря.

Закупуване на билети и разрешителни за риболов (опционално)

Към цените на билетите и разрешителните за риболов,различни за 

всяка държава, ще се добави и малка комисионна за извършване 

на услугата, която да покрие най-малко разходите на персонала, 

който я извършва.
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Настоящите разходи за билети и разрешителни за риболов в зоните, 

препоръчани по транс граничния туристически пакет FISHNAT SIL-CA 

варират, като са около 5 лева в България и долу-горе сходна цена 

в Румъния.

Специфични услуги - екскурзоводски и съветване на туристите

Тези услуги са от съществена важност за незабравима почивка, в 

която туристите не се грижат за нищо друго освен да се насладят 

на цялата красота на посещаваните места.

В туристическата индустрия заплатите на персонала не са 

регламентирани, но трябва да се спазва законодателството за 

минималната работна заплата, за хората с висше образование в 

Румъния, съответно законодателството в областта на работната 

заплата в България, а освен тези разходи трябва да се предвидят и 

командировъчни за наетия екскурзовод.

Общите месечни разходи по заплатата (нетна заплата и медицински 

и здравни/социални осигуровки) не надхвърлят 600 евро, което 

съотнесено към 3 дневна почивка, означава около 90 евро, към 

които се добавят 100 евро за издръжка (храна и настаняване).

Време - Периодите на организираните ваканции за остойностяване 

на риболова като рекреативна или спортна дейност трябва да 

взимат предвид и периодите на забрана. Между 11 април и 9 юни 

всяка година, както и периодите, уточнени в заповед на ресорния 

министър от всяка държава, за определени видове, се налагат като 

периоди на забрана за риболов.

Оценяване на разходите, предопределящи флуктуацията на 

разходите

Факторите, влияещи върху разходите за компонентите на 

туристическите пакети са:

• Цена за настаняване и брой места за настаняване;

• Трудност на предложения маршрут и нужда от наем на различни 

превозни средства;

• Ниво на заплата на работниците (екскурзовод);

• Цените, практикувани от местните земеделски производители 

за различни храни или други суровини за местата за обществено 

хранене;

• Разрешителни за риболов / билети и специфични такси за 

рибарите.

Колебанията в цените, които могат да настъпят, в зависимост от 

периода на почивката, могат да бъдат от 5-7% от началната цена. 



10

 МЕТОДОЛОГИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT SIL-CA

Рискове

Рисковете, които идентифицирахме са придружени обаче и от 

кратка характеристика на вероятността (В) и влиянието (Вл) и най-

малко от едно решение.

Риск (В) (Вл) Решение

Метеорологични 

условия, 

неблагоприятни 

за риболов

Малка до 

голяма

Голямо Организиране на атрактивни свързани 

действия, като например посещения 

за изследване на туристически 

забележителности в зоната.

Колебания 

в цените на 

настаняването и 

на изхранването

Средна Средно Реализиране на партньорства с 

места за настаняване и изхранване, 

които да гарантират определени 

ценови нива.

Включване на 5% марж от цената 

на пакета.

Промяна в 

календара на 

забраните за 

риболов

Малка Голямо Внимателният анализ на всички 

министерски заповеди и 

организирането на туристическите 

пакети съгласно закона.

ЗАБЕЛЕЖКА: 

Не препоръчваме прилагане на определен марж на печалба, нито 

на сходни или идентични цени, а персонализиране на офертата със 

запазване на характеристиките, описани в пакета FISHNAT SIL-CA. 

Маржът на печалбата и цените трябва да бъдат конфигурирани 

съгласно политиката на Вашата агенция.

Компонент Ориентировъчна 

цена - Вариант 1

Ориентировъчна 

цена - Вариант 2

Ориентировъчна 

цена - Вариант 3

Транспорт с 

микробус - около 

600 км х най-много 

1-1,5 евро/км

900 евро 900 евро 600 евро

Транспорт с 

високопроходимо 

МПС - 1 дни х 100 

евро

100 евро 100 евро 100 евро

Транспорт с бак или 

ферибот

100 евро 100 евро 100 евро

Настаняване

2 нощувки

(включена закуска)

70 евро

(2 нощувки x 

средно 35 евро)

150 евро

(2 нощувки x 

средно 75 евро)

50 евро

(2 нощувки x 

средно 25 евро)

Изхранване (обяд 

+ вечеря, 3 дни) 

(човек)

60 евро 105 евро 50 евро

Разходи за заплата 

на екскурзовод 

(почивка)

90 евро 90 евро 90 евро

Разходи за общи 

екскурзовод + 

шофьор

200 евро 200 евро 200 евро

ОБЩО / вариант: 2950 евро 4450 евро 2290 евро

Разход / човек / 

вариант

245,83 евро / 

човек

370,83 евро / 

човек

190,83 евро / 

човек
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Ценово определяне - ключови фактори

Определяне на цените на вариантите на туристическия пакет SIL-CA 

трябва да вземат предвид, между другото, и за нивото на сложност, 

предпочитания на туристите, но и местните условия. 

Цените на 3-те предложени варианта за туристическия пакет SIL-

CA биха могли да се впишат в зависимост от техните компоненти, 

в следните параметри (групата се състои от най-много 12 лица + 

екскурзовод + водач).

Защо да избера пакета FISHNAT SIL-CA? - 
Отговор за потенциалния клиент
Ако трябва да отговорите на даден клиент, задал Ви този въпрос, 

имаме няколко предложения за възможните Ви отговори:

• това е пакет, с който ще видите не само една великолепна страна, 

а две страни на цената на една единствена, а дестинациите, ако 

биха били предложени самостоятелно, биха стрували много повече;

• включва всички разходи, които можеш да имаш, а храната 

е вкусна, настаняването е повече от прилично, а риболовът и 

тишината са заслужен бонус в една мини-ваканция заедно със 

скъпите за Вас хора....или колегите, партньорите;

• ако ти омръзне риболовът, винаги можеш да се разходиш и да 

видиш диви пейзажи, различни видове птици и риби, нови пътеки, 

които можеш да изминеш... и нови места за откриване или можеш 

да видиш и да вникнеш в дунавската култура, като посетиш музеи, 

места, които носят заряда на хилядолетното минало и на бъдещето;

• Можеш да заплатиш една част от пакета с ваучери за ваканция 

(за Румъния) като си спестиш пари, които да инвестираш в друго.

Защо да продавам туристическия транс 
граничен пакет FISHNAT SIL-CA?
- Отговорът за Вас:
• това е гъвкав пакет, с най-малко 3 варианта налични за 

персонализиране, които могат да задоволят желанията на повече 

видове бенефициери;

• идеален е за организирани групи, при много конкурентни ценови 

условия;

• всеки вариант идва с повече от приличен разход, който може да 

донесе голям марж на печалба;

• продължителността на почивката позволява гъвкавост при 

организацията - с изключение на зимата и на месеците април - юни 

(първата декада), могат да се организират най-малко 24 и най-

много 48 такива групи.
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Една семпла сметка ни показва, че дадена туристическа агенция 

може да получи оборот от около 54960 евро (24 почивки - по една 

на седмица), 288-ма запалени рибари могат да ползват пакета, 

съответно 576 нощувки, продадени в рамките на една година, само 

във варианта Economy. 

Това е песимистичен вариант, тъй като, както упоменахме по-горе, 

пакетът предлага голяма степен на гъвкавост, а доходите могат да 

се удвоят ако се организира тази почивка по два пъти на седмица, 

като тогава сметката възлиза на 109920 евро оборот (2 почивки на 

седмица), 576 туристи и 1152 нощувки.

Ако вземем предвид и това, че със сигурност ще бъдат поискани 

и най-малко 8 почивки от вариантите Business и Family, оборотът 

който този пакет може да генерира, може да нарасне с над 59000 

евро, с общ брой от над 192 посетителя и над 384 нощувки.

В сравнение с всякакъв друг вид почивка, дори и вариантът Eco-

nomy е по-конкурентоспособен, защото платената от туриста цена 

е такава, че включва всички разходи (транспорт, изхранване, 

настаняване) и всички преживявания, които предлага транс 

граничният туристически пакет FISHNAT SIL-CA.

Ако 5 туристически агенции започнат да предлагат този пакет и 

да го продават, при песимистичния вариант, добавената стойност 

на този пакет в икономиката би бил над 570000 евро, а приносът 

за заетост на местата за настаняване в Румъния и/или България, 

4800 нощувки/годишно. Тези „песимистични“ цифри могат лесно 

да бъдат реализирани от една единствена агенция, с добра 

маркетингова политика, която да си постави за цел да разработи 

този сегмент пакети като специализирана форма на туризъм, както 

в настоящата транс гранична зона, така и в други зони.

(Забележка: Цифрите са ориентировъчни.)

Допълнителни фактори за определяне на цените

Важен аспект при определяне на цената, най-вече за пакета 

тип Business / Premium, е свързаният с получаване на билета за 

риболов и на всякакви необходими, задължителни разрешителни. 

Ако това трябва да бъде включено в цената, трябва да се държи 

сметка не само за цената на билетите, но и за времето, което 

екскурзоводът или организаторът отделят за получаването на 

билетите или разрешителното. Тези разходи, съотнесени към 

общите разходи, биха могли да доведат до повишаване с най-много 

10 % на стойността.
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Всякакви други изисквания, които водят до по-голямо 

персонализиране на офертата, както и до броя на участващите лица. 

Ексклузивните пакети, с малко участници и със специализиран 

гид (Business Premium) трябва да имат най-малко двойна цена в 

сравнение с горе посочените изчисления.

Начини за определяне на тарифите в зависимост от категорията 

на услугите и тяхната цялостност

За определяне на Вашите крайни тарифи, е необходимо да държите 

сметка за няколко аспекта:

• Платежоспособност на туристите - най-вече за пакетите Fami-

ly и Economy, трябва да вземете предвид нивото на минималния 

доход / средния доход на едно семейство в Румъния, съответно 

в България.

• Цените на конкуренцията - това е добър индикатор за това как 

се позиционирате, най-вече при мини-ваканциите, при които 

конкуренцията е ожесточена и при които съществуват редица 

опции за градски ваканции от типа международни сити-брейк на 

интересни за туристите цени.

• Ниво на персонализиране на Вашата оферта - какво предлагате на 

туристите като опит? Контурирайте „желязна“ оферта за определен 

вид клиенти, например - зает мъж, запален по риболова и желаещ 

да прекара време със съпругата си и децата в зона без покритие 

на телефона.

• Капацитет за включване във Вашия пакет на различни партньори 

(транспортни фирми, рибарски сдружения, собственици на лодки, 

фирми за наем на автомобили, фирми за тренинг и тийм-билдинг, 

места за настаняване и изхранване, музеи, места за игра, места за 

развлечение и т.н.), за да се предложи колкото се може по-широка 

гама възможности за свободното време, когато метеорологичните 

условия не са благоприятни.

• Гъвкавост - постарайте се да предвидите определени промени и 

винаги да имате резервен план.

Управление на резервациите

Пакетът FISHNAT SIL-CA с продължителност само 3 дни, има 

предимство на организационната гъвкавост - във върховите сезони 

на риболова могат да се организират по 2 пакета на седмица ако е 

необходимо. При все това, има недостатък и той е малкият брой 

нощувки, а персонализирането на този компонент в зависимост 

от предпочитанията на туристите може да не бъде интересен за 

местата за настаняване и започване на партньорства с тях.
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За това когато се определи периода на провеждане на пакета е 

добре датите да бъдат незабавно комуникирани и договорени и 

с участващите хотели или пансиони, така че изживяването след 

настаняването да бъде оптимално и за туристите и за местата 

за настаняване, а организаторът - Вие - да избегнете нежелани 

разходи. Наличието на софтуер за управление на резервациите ще 

направи живота Ви много по-лесен и ще автоматизира до голяма 

степен изчисленията на разходите.

Маркетинг и реклама

Туристическият пакет FISHNAT SIL-CA е документиран и на широко 

представен в проекта „Рибарството - транс гранична туристическа 

възможност / устойчиво използване на природното наследство и 

ресурси“, код ROBG 402. 

Дестинациите от пакета са детайлно описани, а основните 

туристически атракции са вече посочени и са познати. Концепцията, 

на която се основава настоящият пакет е уикенд риболов в някои 

зони с рядко срещана красота, недокоснати от човека, комбиниран 

с прекарване на времето със семейството, приятелите или колеги, 

партньори. 
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Концепцията е идеална за създаване или развитие на връзките 

с околните, а отдалечаването от урбанизираните градски зони 

предоставя идеална среда за между-човешка комуникация.

Местните истории или легенди, обичаите, специфичните кулинарни 

изделия, живописните местни персонажи, но и познатите 

туристически места могат да допринесат за обогатяване на Вашата 

гама продукти и за по-голяма привлекателност за заинтересованите 

туристи.

В рамките на по-горе посочения проект вече са поставени основите 

на всеобхватна рекламна стратегия като са изработени:

• съдържание на туристическите пакети, с възможно най-пълно 

описание на зоните на интерес, предоставящи голяма степен на 

гъвкавост и възможност за персонализиране;

• брошури за презентиране на туристическите пакети;

• филми за представяне на зоните от интерес, влизащи във всеки 

туристически пакет, от двете страни на Дунав;

• информационни материали относно риболовния туризъм и за 

защита на околната среда;

• обща маркетингова стратегия за туристическите пакети по FISH-

NAT;
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• база данни с местата за настаняване, изхранване, туристически 

забележителности на транс гранично ниво.

Всички тези материали ще бъдат предоставени на разположение 

на туристическите агенции и на туроператорите без никакви 

допълнителни разходи, като те са резултат от комплексен труд 

- проучване и концептуален - предназначен за развитие на тази 

туристическа концепция за транс граничен туризъм. Последващата 

стратегия, начинът на позициониране на селектирания продукт от 

трите идентифицирани (или на всеки един от тях), както и начинът 

на рекламиране, зависят от всяка отделна агенция. 

Имайки обаче предвид материалите, за които говорихме, 

предлагаме рекламирането да се извършва на първо място в он-

лайн средите и като се използват инфлуенсъри - хора, формиращи 

общественото мнение. 

Причината е семпла - това, което предлагаме и това, което, ако 

искате, ще се продаде на клиента, е изключително базирано на 

опит и изживяване.

Целевите групи на пакета FIHNAT SIL-CA - запалените по риболова, 

индивидуално или в туристически групи - семейства с деца или 

без, пенсионери или младежи, формално организирани или не 
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формално, компании или други организации за групови дейности 

- от типа на тийм-билдинг събитията - са хора, които имат он-

лайн профили, в социални мрежи. Он-лайн рекламата позволява 

насочване на информацията към определен вид клиент, което 

прави така, че персонализирането на пакета FISHNAT SIL-CA в трите 

предложени варианта (дори и 4 на брой, ако вземем предвид 

варианта Business Premium) да допринесе значително за изграждане 

на база потенциални клиенти. Он-лайн рекламата се подкрепя 

и от презентациите, графичните материали и специфичното 

съдържание, неща, които биха могли да бъдат с увеличено 

влияние ако се включат и инфлуенсъри, които да разкажат за своя 

риболовен опит, за преживяването си във всяка част от пакета 

FISHNAT SIL-CA. Привличането на клиенти за варианта Economy е 

възможно да се случи чрез реклама, ориентирана към доходите 

и бюджета на потенциалните клиенти, на които ще се направи 

предложение, което те не могат да откажат, превъзхождащо 

всеки друг сходен продукт: дори и изкушението да посетят Рим, 

Лондон или Осло, в сити-брейк със сходна и по-висока цена, като 

разходите както вече посочихме и видяхме по-горе, са нетно по-

високи от предлагания от нас продукт.
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 МЕТОДОЛОГИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ FISHNAT SIL-CA

Не на последно място, партньорство на туристическите агенции с 

фирми за обучения и тийм - билдинг - доста често срещано явление 

при този вид бизнес - може да допринесе до иновативен подход към 

офертата на последните, с акцентиране върху тишина, възпитаване 

на търпение, сътрудничество, невербална комуникация и екипна 

работа при почистване на рибата. Фирмите за обучения и тийм-

билдинг могат да станат промоутъри на този продукт в краткосрочен 

план като го предлагат на корпоративните си клиенти. Друга форма 

на привличане на туристи за пакетите Business / Business Premium 

е чрез партньорство с международни агенции и с национални и 

международни сдружения на рибари, които да ги привлекат както 

възможностите за риболов, така и офертата от природни, културни 

забележителности, възможност за почивка, които дава този пакет.

Сдруженията на рибари също могат да изиграят важна роля, най-

вече тъй като организирането на конкурси за спортен риболов 

може да повиши броя запитвания и потенциални туристи, които да 

прибягнат към всички услуги на дадена туристическа агенция.

Вашата рекламна стратегия не трябва да забравя и това, че също 

така препоръките на доволните клиенти са от изключителна 

важност, а въпросните клиенти могат да бъдат поощрени за 

довеждане на нови клиенти за този туристически продукт, с 

намаления и отстъпки от цените на други продукти.



WELCOME TO STRATEGY 

19
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