
 

 
 

SMART VILLAGE 
Развитие на туристически 

предприятия в селските райони чрез 
кръгова икономика и социални иновации 

 
 www.smart-village-project.com 

 

Обучителен курс 

Интелигетни села и селски туризъм 

РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСИ ЧРЕЗ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНИ 
ИНОВАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

O2/A3 - НАРЪЧНИК 

"Дигитални инструменти за развитие и промотиране на селски 
турситически бизнеси и дестинации" 

 

 

 

 



 

 
 

SMART VILLAGE 
Развитие на туристически 

предприятия в селските райони чрез 
кръгова икономика и социални иновации 

 
 www.smart-village-project.com 

 

 
СЪДЪРЖАНИЕ 

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС - ИНТЕЛИГЕТНИ СЕЛА И СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ - РАЗВИТИЕ 
НА БИЗНЕСИ ЧРЕЗ КРЪГОВА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ 
O2/A3 – Наръчник "Дигитални инструменти за развитие и промотиране на селски турситически 
бизнеси и дестинации " 

1. Въведение  

2. Технологии и развитие на туризма  

2.2. Проучване Дигитализация в туризма  

2.2.1 Видове технологии, използвани от малките и средните предприятия (МСП)  

2.3. Дигитален маркетинг  

2.4. Общи дигитални инструменти за насърчаване на туризма  

2.4.1. Социални медии  

2.4.2. Уебсайтове  

2.4.3. Платформи за резервации  

2.4.4. Маркетинг по имейл  

2.4.5. Мобилни приложения  

Добри практики 

Тара Дорнелор - НПО  

Моята Трансилвания - НПО  

Bison Land 360 – Дигитален туристически пътеводител  

Инструменти за дигитален туризъм в Ирландия от iHotelligence  

Дигитализация и развитие на селските райони в Ирландия от Ludgate Hub  

Дигитализиране на екотуризма в Ирландия с WWOOFTM  

IDM за устойчиво развитие на Южен Тирол  

ПРИЛОЖЕНИЕ BLAWALK  

ИЗЖИВЯВАНЕ НА ЖИВО FVG APP  



 

 
 

SMART VILLAGE 
Развитие на туристически 

предприятия в селските райони чрез 
кръгова икономика и социални иновации 

 
 www.smart-village-project.com 

 
„Вкуси“ Румъния - уебсайт за пътуване  

Уебсайтове за пътуване Travlocals и Wildventure  

Блог на Hellas Agrotourism  

Платформа Живейте като местен  

Приложение Be my quest 

Аудио пътеводители - нов начин за опознаване на традициите в селските райони  

DzLoulé Criativodz Facebook подкрепя изграждането на общности в областта на творческия 
туризъм  

Маркетингова платформа Creative Iceland  

Naselo.bg  

Rural Balkans 

Opoznai.bg  

Hops na kolo - Уебстраница, която свързва колоезденето с долината на зеленото злато  

Онлайн „кръстовище“ Naše podeželje  

Glamping.si - лесен начин да резервирате следващия си къмпинг със стил  

Интернет маркетинг за устойчиво развитие и селски туризъм  

Технологии и иновации: Промяна на концепцията за селския туризъм - систематичен преглед  

Перспективи за културен и устойчив селски туризъм в един интелигентен регион: Проучване на 
казуса на Marmilla в Сардиния (Италия)  

 

 

 

 

 

 

 

1. Въведение 



 

 
 

SMART VILLAGE 
Развитие на туристически 

предприятия в селските райони чрез 
кръгова икономика и социални иновации 

 
 www.smart-village-project.com 

 
Този наръчник разглежда по-отблизо някои от възможностите на дигиталните 
технологии за туризма. В него се обясняват някои характеристики на широко 
използваните дигитални инструменти и се представят някои от резултатите от 
общоевропейско проучване, което ще ни даде важна информация за това как малките и 
средни предприятия гледат на дигиталните възможности за развитие на своя бизнес. Във 
втората част на наръчника са поместени няколко примера добри практики за използване 
на цифрови технологии в туристическия сектор в Словения, Румъния, Гърция, Ирландия, 
България и Белгия. 

Дигиталните технологии присъстват във всеки аспект на живота ни и стават незаменна 
част от ежедневието ни. В това отношение туристическият сектор не прави изключение. 
Използването на платформи за резервации, системи за резервации, консултиране чрез  
прегледи на уебсайтове, прилагане на мобилни приложения и GPS системи са част от 
новото ни туристическо преживяване. В днешно време туристът е склонен да дава 
приоритет на проучването на дестинациите. Той се вдъхновява от туристически атракции 
до които достига чрез социалните медии. Благодарение на новите технологии туристите 
могат много по-лесно да се свържат с доставчиците на услуги за настаняване, да 
резервират самолетен билет за няколко минути и да се насладят предварително на 
туристическия район чрез дигитална презентация.  

От друга страна, туристическите предприятия използват дигитални технологии, за да 
привличат нови или да запазят стари клиенти, да представят услугите си, да управляват 
бизнеса си, да се популяризират и да продават услугите и продуктите си, да разработват 
иновативни туристически продукти като виртуална и добавена реалност. С помощта на 
дигиталните технологии туристическите предприятия могат да достигнат до повече 
потенциални клиенти от всякога.  

Надяваме се, че този наръчник ще ви даде основни познания за възможностите, които 
дигиталните технологии предлагат за селския туризъм и ще ви вдъхнови да ги използвате 
или да научите повече за техните предимства и потенциал.  

 

2. Технологии и развитие на туризма 
Технологиите оказват огромно влияние върху туризма и "превръщат туризма в 
интерактивна и ефективна индустрия" (Suneel K., Shekhar: 744), подобрявайки  
преживяването на туристите по много начини. Технологиите подпомагат планирането на 
пътуванията, управлението на пътуванията, предоставят данни за времето и климата, 
помагат за планирането на екскурзиите, също така повишават сигурността на туристите, 
а цифровите плащания улесниха трансакциите. Освен това туристическият бизнес се е 
разширил и е в състояние да се продава по-ефективно. (Suneel K., Shekhar: 744) 

Според експертите (Suneel K., Shekhar: 744-745) дигиталните технологии са донесли 
многобройни предимства на туризма, като например: 
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● пътуванията са по-достъпни (плащане с едно кликване, използване на платформи 

за резервации, сайтове за преглед и т.н.); 
● функции за сигурност, като например подобрена сигурност на GPS (Global 

Positioning System); 
● лесно управление на базата данни (напр. софтуер за управление на хотели, 

визуални обиколки); 
● разширен обхват на заинтересованите страни: маркетингът в социалните медии 

например позволява на доставчиците на маркетингови услуги да се рекламират в 
световен мащаб и на ниска цена; 

● някои туристически продукти могат да се развият само благодарение на 
технологиите, като виртуалния и космическия туризъм. 

Освен това с цифровите технологии се появиха нови роли, като потребителите на 
туристически услуги придобиха по-активна и независима роля. Възходът на цифровите 
платформи увеличи разнообразието и обема на туристическите продукти, услуги и 
преживявания, което ускори скоростта на икономическите трансакции, 
информираността за пазара и обратната връзка. Според обзорна статия в Open 
Geoscience, използването на технологиите в туризма се върти около сферата на 
маркетинга, управлението на пътуванията и други приложения. Друга 
идентифицирана важна тема е значението и ползите от технологиите за туристическата 
индустрия (Suneel, Shekhar: 2020). В таблица 2 са представени тенденциите, 
идентифицирани от научните трудове. 

 

 

В този наръчник акцентът е поставен върху възможностите на цифровите инструменти 
за маркетинг на селския туризъм. Преди да представим някои от тях, бихме искали да 
хвърлим светлина върху някои от ключовите изводи от проучване, възложено от 
Европейския съюз, за да се проучат предизвикателствата и възможностите на 
цифровизацията в туризма.  
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2.2. Проучване Дигитализация в туризма 

През 2016 г. ЕС възложи проучване на възможностите и предизвикателствата на 
цифровизацията в туризма. Докладът, публикуван през 2018 г., се основава на 
количествено проучване, проведено сред 2897 МСП, 73 публични администрации и 85 
професионални асоциации. Проучването имаше за цел да анализира специфичните 
предизвикателства и възможности на цифровизацията в туризма, тяхното въздействие 
върху различните групи заинтересовани страни и да определи нуждите на индустрията и 
държавите членки при разглеждането на тези аспекти. Проучването потърси отговори на 
следните три основни въпроса:  

● Какви са предизвикателствата и възможностите за дигитализация в туризма?  
● Какво се прави? 
● Какви политики и действия могат да бъдат подходящи за улесняване на 

дигитализацията в туризма?  

Преди да представим някои от констатациите, бихме искали да представим три ключови 
етапа от развитието на технологиите в туризма. Това са: 

Етап 1: Продажби и маркетинг (1990-2000 г.) 

Етап 2: Дигитални бизнес екосистеми (2001-2010 г.) 

Етап 3: Интегриране на системите (от 2010 г.)   

 (Xiang, Z. и Fesenmaier, D.) 

Етап 1 започва с появата на интернет и се характеризира с използването на 
технологиите като маркетингов инструмент. Важна роля изиграха уебсайтовете, уеб 
базираните системи за резервации и системите за дистрибуция. Малките и средни 
предприятия се възползват от дигиталните ПОС терминали и поддържащия софтуер. 

През втория етап интернет се превръща в основен източник на информация, а по-
нататъшното му развитие доведе до създаването на виртуален пазар на който услугите 
се търсят, сравняват и търгуват онлайн. Преживяването на посетителите се превърна в 
основен фокус и следователно туристическите предприятия започнаха да се интересуват 
повече от индивидуализиране на преживяването на клиентите и развиване на лична 
комуникация с тях. Expedia, американска компания за онлайн пазаруване на 
туристически услуги, наруши традиционния бизнес модел на туристическите агенции, 
докато Tripadvisor, сайт за онлайн прегледи, накара клиента да придобие по-голям 
контрол върху покупките си и по-голямо влияние върху решенията на други клиенти. 
Значението на посетителските информационни центрове като точки за контакт намалява, 
докато онлайн резервациите и онлайн трансакциите се увеличиха.  
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Третият етап започна през 2010 г. и се характеризира с изчисления в облак, мобилни и 
преносими технологии, GPS, виртуална и добавена реалност и повишена 
взаимосвързаност между цифровия и физическия свят.    

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. (2018: 9) 

 

 

 (Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 10) 

2.2.1 Видове технологии, използвани от малки и средни предприятия (МСП) 

Проучването включва 2 897 МСП от ЕС. 51,7 % от МСП, които отговориха на 
въпросника, са ситуирани в градски райони, 33,6 % - в селски райони, а 17,3 % - в 
крайбрежни райони. Само 11,7 % от отговорите са от МСП в островни или планински 
райони. Според доклада МСП в селските и регионалните райони може да имат ограничен 
достъп до инфраструктура и да е необходимо да инвестират повече време и усилия в 
изграждането на мрежи. В проучването МСП са попитани за технологиите, които 
използват в момента в бизнеса си. Отговорите показат, че преобладава ниска степен на 
дигитализация, докато технологиите, свързани със средни и по-високи нива на 
дигитализация, са по-рядко срещани. Следващата таблица показва разликата между 
средните и ниските нива на цифровизация на МСП. Резултатите показват, че много МСП 
са адаптирали много основни технологии, както се вижда от таблицата по-долу. От друга 
страна, технологиите, свързани със средни и по-високи нива на дигитализация, са много 
по-рядко срещани (например тези, които използват инструменти за анализ, мобилни 
приложения, чат/инстантни консултации или онлайн професионални мрежи).  
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Графика 1: Ниво на цифровизация на изследваните МСП 
    (Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 12)   

Проучването разкри и възможностите, които МСП очакват от дигитализацията. Петте 
най-големи възможности, които те очакват, са: 

● да увеличат броя клиенти си; 
● да подобрят онлайн видимостта на марката; 
● да разширят обхвата си в международен план; 
● да подобрят качеството на услугите; 
● да повишат удовлетвореността на клиентите. 

 (Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 19) 

От друга страна, МСП посочват някои трудности при използването на дигиталните 
технологии. Петте най-големи трудности, които те посочиха, са:  

● обучение по нови дигитални технологии; 
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● разходи и несигурна възвръщаемост на ползите; 
● липса на познания за идентифициране на възможностите; 
● липса на технически познания; 
● липса на подходящи продукти в рамките на бюджета; 

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 20) 

Освен това проучването разкрива 5-те най-важни мотивиции за подобряване на 
дигитализацията, посочени от МСП, и 5-те най-големи пречки. 

Петте основни мотивации са: 
1. Повишаване на конкурентноспособността чрез подобряване на онлайн 

присъствието; 
2. Подобряване на растежа; 
3. Оптимистично отношение към бъдещите възможности; 
4. Справяне със сезонността; 
5. Подобряване на мрежите. 

    (Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 20) 

5-те най-големи пречки пред по-нататъшното внедряване на цифрови технологии, 
посочени от МСП: 

1. Липса на финансиране; 
2. Настоящото технологично ниво е недостатъчно; 
3. Високи разходи за обучение; 
4. Бързият темп на технологичните промени; 
5. Разходи за високоскоростен интернет достъп. 

(Dredge, D., Phi, G., Mahadevan, R., Meehan, E. & Popescu, E.S. 2018: 21) 

Проучването показа, че МСП виждат голям потенциал в дигитализацията, но въпреки 
това се сблъскват с множество пречки. За да им помогнем да използват някои от 
установените възможности, в следващите глави са представени някои дигитални 
инструменти с акцент върху дигиталния маркетинг. 

2.3. Цифров маркетинг  

Дигиталният маркетинг промени начина по който предприятията изграждат своята 
марка, популяризират и продават продуктите си и общуват с клиентите си. Дигиталният 
маркетинг е използван за първи път от някои компании, които продават своите продукти 
чрез интернет в началото на 90-те години на миналия век (Minculete, Olar: 2018: 63).  

Дигиталният маркетинг може да се определи като "набор от стратегии и тактики, които 
се изпълняват чрез дигиталните канали за постигане на корпоративни цели [...] в рамките 
на определен период от време и бюджет" (Minculete, Olar: 2018: 63). 

Дигиталният маркетинг за пръв път е определен като "проекция на конвенционалния 
маркетинг, неговите инструменти и стратегии, в интернет" (Machadom, Paulo Davim: 38).  
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Някои от възможностите, които дигиталният маркетинг предоставя, са следните: 

● взаимодействието с клиентите позволява изграждането на дългосрочни 
взаимоотношения; 

● дигиталният маркетинг предлага инструменти, базирани на изображения и видео, 
за да достигне до аудиторията по атрактивен начин; 

● дава възможност за релевантна реклама чрез персонализиране и лесно 
сегментиране; 

● позволява на организациите да се свързват със своите аудитории и потребители 
помежду си, което може да подобри тяхното преживяване и да насърчи връзката 
с продукта, марката или бизнеса; 

● съдържанието може да се разпространява лесно и да се разширява 
експоненциално; 

● позволява измерване на крайните резултати. 
 (Мачадом, Пауло Давим: 38). 

Според някои експерти има разлика между дигиталния маркетинг и маркетинга в 
интернет, като интернет маркетингът се разбира като подсистема на дигиталния 
маркетинг и негов най-важен компонент (Minculete, Olar. 2018: 64). 

 

 

 

(Minculete, Olar. 2018: 64) 

2.4. Общи дигитални инструменти за насърчаване на туризма 
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В днешно време оцеляването на много предприятия зависи от правилното използване на 
инструментите за дигитален маркетинг. От една страна, дигиталните инструменти за 
популяризиране насърчават растежа и осигуряват видимост за обществеността, а от 
друга страна, тези, които не ги използват в своя полза, могат да се окажат победени от 
конкуренцията. 

В тази глава наръчникът се фокусира върху пет различни цифрови инструмента за 
популяризиране, а именно: 

● каналите на социалните медии; 
● уебсайт страници; 
● онлайн платформи за резервации; 
● маркетинг по имейл; 
● мобилни приложения. 

2.4.1. Социални медии 

Нарастването на броя на потребителите на социалните медии накара хората, които имат 
бизнес или искат да започнат такъв, да проучат ефикасни начини за осигуряване на 
своето пространство в онлайн света. Предприемачите, независимо от възрастта си, 
възприемат нови бизнес модели, които им позволяват да се възползват от 
възможностите, които интернет и социалните медии предлагат. Някои прогнози за броя 
на потребителите на социалните медии са направени преди пандемията от COVID-19: 

[Очакваше се, че през 2020 г. броят на потребителите ще достигне 2,96 милиарда, а през 
2021 г. ще нарасне до 3,09 милиарда. По последни данни през 2020 г., когато голяма част 
от света беше блокирана, броят на потребителите на социални медии е нараснал с най-
бързия си темп през последните години и е достигнал 4,2 милиарда, като по този начин е 
надминал прогнозата с огромна разлика.] 

(Chawla and Chodak, 2021: 49). 
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Фигура 1: Потребител на социалните медии (взета от Pixabay) 

Социалните медии се превърнаха в мощен и важен рекламен инструмент в съвременния 
свят. Всички знаем, че светът на бизнеса се развива непрекъснато и хората трябва да се 
развиват заедно с него; следователно тези, които все още не използват ефективно 
социалните медии за дигитална реклама, трябва да го направят. Социалните медии са 
широко използвани, което ги прави популярни сред всички поколения, дори сред 
възрастните хора, които искат да разберат защо младите са постоянно на телефоните си. 

Лицата могат да видят точното време, което прекарват в профилите си в социалните 
мрежи на мобилните си телефони (има специална функция в настройките). Погледнете 
колко време прекарвате в социалните медии. През това време вероятно виждате много 
реклами и спирате и разглеждате тези, които представляват интерес за Вас. Ето как 
започва и работи популяризирането в социалните медии. 

2.4.1.1. Facebook 

Рекламата във Facebook е един от най-полезните инструменти за популяризиране, тъй 
като разполага с повече информация за интересите, поведението при покупка и 
дейностите на потребителите, отколкото всеки друг уебсайт в света. Той е и един от най-
използваните канали на социалните медии с повече от 2,74 милиарда активни месечни 
потребители.  
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Facebook предоставя на мениджърите на реклами възможности за таргетиране, които им 
позволяват да намерят всяка аудитория онлайн. Човек може да вижда рекламите, 
независимо дали разглежда Facebook на лаптопа или на телефона си. Рекламите 
обикновено са свързани с предишни търсения и харесвания на различни страници на 
дадено лице. Някои от тях могат да се появят и защото хората, които имаме като 
"приятели" в профила си, са харесали определена страница. По този начин мълвата за 
една компания се разпространява още по-бързо сред потребителите на Facebook. 

Лицата, които се опитват да представят своите услуги или продукти, могат да се насочат 
към потребителите въз основа на техните интереси, действията им онлайн и това, което 
са те като личности. Това може да бъде чудесен начин да се насочите към потенциални 
клиенти и да достигнете до тях директно там, където те прекарват голяма част от времето 
си. В сравнение с телевизионните или радиорекламите, плакатите или билбордовете, 
Facebook остава най-евтин. Трафикът към бизнес сайтовете може да бъде измерен, 
защото може да се види до колко хора е достигнала публикацията или рекламата. По този 
начин се знае и дали конкретната сума пари ви дава добри резултати. 

Рекламите във Facebook могат да работят добре, но никоя реклама не е гаранция, че ще 
проработи. Според McCoy (2021 г.) има 8 начина за популяризиране на Вашата страница 
във Facebook, които са безплатни и лесни: 

1. Придайте на страницата си личен характер; 
2. Използвайте висококачествени снимки и видеоклипове; 
3. Активирайте бутона "Покана за участие в търг"; 
4. Присъединете се или създайте група във Facebook; 
5. Популяризирайте страницата си във Facebook; 
6. Използвайте Facebook истории и Facebook live; 
7. Поддържайте страницата и публикувайте информация редовно: 

последователността е тайната на успеха; 
8. Ангажирайте аудиторията и колегите си; 

 
Физическите лица и фирмите поддържат своето присъствие във Facebook и се свързват с 
потенциалните си клиенти. Страниците или акаунтите във Facebook приканват 
потенциалните клиенти чрез фотографско, текстово и видео съдържание. В днешно 
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време все повече хора планират своите почивки или покупки чрез реклами в социалните 
мрежи: 

[Ходенето до офис на туристическа агенция вече е в миналото. Почивките се планират 
директно от домовете или офисите чрез интернет. Те могат да бъдат планирани 
самостоятелно и да са съобразени с личните предпочитания.   Хората обикновено избират 
дестинация въз основа на устна информация или отзиви за преживявания по време на 
ваканция. Онлайн е мястото за рекламиране на туристическия бизнес [...]. 

(Rahman, 2017: 87) 

 

Фигура 3: Популяризиране чрез каналите на социалните медии (взето от McCoy, 2021 г.) 

Технологиите непрекъснато се развиват, а с тях и каналите на социалните медии. 
Създателите на Facebook преименуваха Facebook for business на Meta for Business, който 
сега е общ сайт за развиване на бизнес в няколко канала на социалните медии (Facebook, 
Messenger, Instagram, WhatsApp и др.). 

2.4.1.2. Instagram 

Инстаграм е друга безплатна платформа, създадена за споделяне на снимки и 
видеоклипове вместо думи, която осигурява висока визуална насоченост. Тя свързва 
потребителя с няколко марки, известни личности по света, приятели, семейство и много 
други. Instagram е част от Meta for Business и е широко популярна сред различните 
поколения: 

[с] над един милиард регистрирани акаунта Instagram, който беше закупен от Facebook 
през 2012 г., се превърна в част от ежедневието. В днешно време сякаш всички са в 
Instagram - от малки до големи предприятия, от новинарски организации до културни 
институции, знаменитости, фотографи и музиканти, а да не говорим за индустрията на 
инфлуенсърите.  

(Antonelli, 2020) 

 

Фигура 4: Логото на Instagram 
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Подобно на другите канали на социалните медии, профилната страница на дадено лице 
или фирма е най-важната част, защото тя е първото нещо, което хората виждат, когато 
разглеждат приложението или търсят нещо. Най-добре е да поддържате информацията в 
профилната страница точна и актуална (профилна снимка, потребителско име и 
биография). Биографията е раздел, който предлага на посетителите кратко описание на 
лицето, компанията или марката и може да включва връзка към страницата на уебсайта. 

След като страницата на профила е създадена, е време за създаване на съдържание. Както 
вече споменахме, в платформата могат да се споделят снимки или видеоклипове. Тя също 
така предоставя на потребителя много филтри за редактиране на публикациите според 
неговите предпочитания. Филтрите не са единствените активи, които обогатяват 
публикацията - според Antonelli (2020) има още няколко незадължителни неща, които 
човек може да направи, преди да сподели съдържанието: 

● Добавете надпис: Надписите винаги са добра идея. Можете да използвате думи, 
емотикони или хаштагове. Също както при коментарите, можете да 
"споменавате" приятели, като поставите "@" пред потребителското им име. 
Имайте предвид, че можете да редактирате надписите по всяко време - или да ги 
изтриете, ако е необходимо в бъдеще. 

● Хора с етикети: Instagram ви позволява да отбележите някого в снимките си. 
Когато отбележите някого, той ще получи известие в канала си за активност.  

● Добавяне на местоположение: Таговете за местоположение позволяват на 
другите да разберат къде е направена вашата снимка. Щракването върху таг за 
местоположение ви препраща към съответния канал за местоположение, където 
можете да разгледате други публични публикации.  

● Публикувайте и в други профили в социалните мрежи: Инстаграм ви дава 
възможност да публикувате публикация и в други социални акаунти 
едновременно. Чрез свързване на акаунтите можете да публикувате публикации 
във Facebook, Twitter и Tumblr. 

(адаптирано от Antonelli, 2020 г.) 

Цифровият маркетинг в Instagram не се състои само в споделяне на снимки на страницата 
на профила ви. Въпреки че по този начин може да се достигне до потенциални клиенти, 
има и допълнителни функции, тъй като е част от Meta for Business. С помощта на 
рекламите в Instagram може да се достигне до клиентите с прецизно таргетиране и 
допълнителна информация за марките, компаниите или определени продукти. Instagram 
for Business назовава следните възможности на функцията Instagram Ads: 

● Увеличете публикациите си с едно докосване (превърнете всяка своя публикация 
в реклама незабавно); 

● Вдъхновявайте НОВА АУДИТОРИЯ (решете кой е най-важен за вашия бизнес, 
след което достигнете до него с регулируеми опции за насочване); 
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● Определете работещ БЮДЖЕТ (разходите за реклама зависят от вас). Изберете 

бюджет, който отговаря на бизнес целите ви, и го актуализирайте по всяко време); 
● Проследяване на ефективността на рекламата (разберете в дълбочина 

ефективността на рекламата, за да научите какво работи и да я подобрете с 
течение на времето). 

(взето от business.instagram.com/advertising) 

2.4.1.3. Pinterest 

Много хора попадат в Pinterest, когато търсят в интернет идеи за пътуване, рецепти, 
съвети за проекти "Направи си сам" и много други. Той се посещава и изследва от 
милиони хора и е още един уебсайт на социална медия, в който можете да намерите 
всичко. 

 
Фигура 5: Логото на Pinterest 

Pinterest е виртуална мрежа, в която потребителят може да "закача" снимки и 
видеоклипове, както свои собствени от телефона или компютъра си, така и съдържание 
от други уебсайтове. Тя позволява на потребителя да съхранява и организира най-
интересните неща, които намира онлайн или създава сам. Използването на този сайт е 
изключително лесно - при регистрацията сайтът предлага на потребителя различни 
области и той избира тези, които го интересуват най-много. Най-интересните 
публикации могат да бъдат маркирани или запазени, а потребителите могат да ги 
коментират - подобно на други социални медии. Всяка снимка в Pinterest съдържа URL 
връзка към оригиналния уебсайт, на който се намира. По този начин потребителят може 
лесно да получи достъп до уебсайта, блога, онлайн магазина и т.н. на дадена компания. 

Защо едно дружество или физическо лице трябва да използва Pinterest за популяризиране 
на своя бизнес, селски туризъм в своя (местен) район или за други рекламни цели? 
Pinterest може да ви помогне: 

● с реклама на вашите услуги или продукти; 
● с увеличаване на трафика към уебсайта (всеки път, когато някой кликне върху 

публикувана от вас снимка, той ще бъде отведен към оригиналната публикация и 
вашия уебсайт); 

● с присъствие в други мрежи (други хора могат да споделят вашите изображения 
в други социални мрежи - в резултат на това публикациите ви ще бъдат видени от 
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повече хора, което означава, че можете да спечелите още повече последователи и 
посетители на вашия уебсайт), и 

● опознаване на посетителите и клиентите (можете да научите за най-новите 
тенденции и да разберете какво харесват вашите последователи, което ви 
позволява да адаптирате публикациите си към техните интереси и нужди). 

Pinterest е лесен за използване, което го прави удобна за потребителите социална 
медийна мрежа. Ако някой иска да я използва за бизнес цели, може да си открие бизнес 
акаунт (да си направи чисто нов или да преобразува личния си акаунт в бизнес акаунт). 
Една от задължителните информации е името на фирмата, което ще позволи на 
посетителите да разберат кой е публикувал съдържанието и лесно ще разпознаят 
фирмата. Pinterest не оставя новите бизнес потребители сами да разберат как да го 
използват - в рамките на няколко дни след създаването на бизнес акаунта потребителят 
ще получи имейл с практически съвети (как да започне работа, как да извлече 
максимална полза от него за своя бизнес и т.н.).  

2.4.2. Уебсайтове 

Според Cambridge English Dictionary уебсайтът е "набор от страници с информация в 
интернет по определена тема, публикувана от едно и също лице, компания или 
организация, и често съдържа снимки, видео и звук". 

За предприятията е важно да имат уебсайт, защото той предоставя компетентно 
съдържание на лицата, които се интересуват от тях. Те нямат универсални форми - могат 
да варират от (лични) блогове, развлекателни мрежи, корпоративни сайтове или сайтове 
за електронна търговия. 

Благодарение на технологиите първите контакти в повечето случаи се осъществяват 
онлайн. В днешно време потребителите по-често проверяват информацията за дадено 
лице или компания, преди да осъществят първия контакт. 

2.4.2.1. SEO 

Оптимизацията за търсачки (SEO) е, когато някой използва "методи, които гарантират, 
че адресът на даден уебсайт се показва близо до върха на списъка с резултати от търсене 
в интернет" (взето от Cambridge English Dictionary) в различни търсачки като Google, 
Yahoo, Bing и други.  

Това е важно, тъй като повечето хора гледат само първата страница с резултати в Google 
и ако някой е на друга страница, дори и да е на втора, той сякаш не съществува. Колкото 
повече посещения има една страница, толкова по-високи са нейните шансовете да 
реализира печалба или да получи по-нататъшно популяризиране. 

"Няма по-добър начин да накарате уебсайта си да се показва по-високо в резултатите от 
търсенето от това да стимулирате трафика от други много посещавани и надеждни 
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сайтове (сайтове с висок авторитет на домейна)" (взето от acenta.si/vsebinski-marketing/). 
Някой може да изчака това да се случи от само себе си, като изчака да получи достатъчно 
посещения на своята уебстраница, или може да плати за по-високото място: "платените 
обяви могат да помогнат на уебсайта ви да се издигне много бързо в горната част на 
класациите, но това е само краткосрочно решение. Дългосрочното решение е да 
оптимизирате уебсайта си така, че той постоянно да се класира на високо място при 
търсенията" (взето от mladipodjetnik.si/novice-in-dogodki/novice/kaj-je-seo-in-kako-deluje). 

Много компании предлагат своите услуги за SEO оптимизация. Те събират 
публикациите на нечий уебсайт, анализират ги и предлагат ново съдържание, което ще 
представи бизнеса му по най-добрия и подходящ начин за целевата аудитория. Хората 
предпочитат да четат, гледат или слушат различни видове съдържание и прекарват 
голяма част от времето си онлайн. Специалистите по маркетинг ще увеличат максимално 
въздействието на съдържанието на страницата на някой уебсайт, което потенциалните 
клиенти ще видят. 
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Фигура 6: Система за управление на съдържанието (взета от Tech Library, 2019 г.) 

2.4.2.2. Рекламни програми на Google 

Google Ads е рекламната мрежа на Google, която се използва от фирми от цял свят, за да 
рекламират своите продукти и услуги, кодове за отстъпки, продукти в продажба и много 
други директно на потенциалните клиенти. Най-използваните възможности за реклама в 
търсачката на Google са тези, които виждате в горната част на резултатите от търсенето, 
и екранните реклами (графична и визуална реклама), които могат да се видят на милиони 
уебсайтове. 

 
Фигура 7: Логото на Google Ads 

Тя работи, като позволява на компаниите да показват страницата на уебсайта си, когато 
хората търсят нещо конкретно в търсачката на Google. Тези реклами се основават на 
автоматизирана система за търгове, при която бизнесът (търговецът) казва на Google 
колко е готов да инвестира в заплащане за кликване (PPC) върху реклама или за 
заплащане за показване на реклама, която да се показва при въвеждане на конкретен низ 
за търсене в Google. За рекламите за показване, Google трябва първо да проследи лицата 
във всички посетени от тях уебсайтове, а след това да свърже тези дейности с услуги и 
продукти, които отговарят на интересите на лицето. 

Използването на рекламите в Google за популяризиране на бизнес, продукт или услуга 
има няколко предимства, а именно бързото увеличаване на трафика на уебсайта и 
съответно увеличаване на обема на бизнеса в сравнение с други варианти, при които 
растежът отнема повече време. Без тази програма обикновено са необходими месеци или 
дори години, за да се достигне до челните места в резултатите от търсенето в Google, но 
с Google Ads тази цел може да се постигне практически мигновено. Потребителите ще 
получат по-голям ефект, когато рекламата чрез Google Ads се провежда за по-дълъг 
период и е непрекъсната. По този начин програмата дава възможност за задълбочен 
анализ (за поведението на клиентите, продажбите и т.н.) и дава на платеца най-добрите 
резултати от парите му за реклама. 
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Възможно е да възникнат някои проблеми при използването на реклами в Google, тъй 
като фирмите се конкурират за думи и фрази, които са сред най-търсените и печеливши. 
Това означава, че конкуриращите се компании могат да бъдат показани близо една до 
друга и тогава за успеха на предприятието допринасят други фактори (например цената 
на продуктите, качеството, местоположението, услугите, визуалното въздействие на 
уебсайта и т.н.). Рекламите в Google могат да бъдат ползотворни поради бързите 
резултати, но за лица, които не са запознати с настройването и изпълнението на реклами, 
те могат да отнемат изключително много време. Много компании се фокусират върху 
осигуряването на експерти за проектиране, изпълнение и наблюдение на въздействието 
на рекламните кампании. 

2.4.3. Платформи за резервации 

Платформите за резервации са друг полезен цифров инструмент за популяризиране, 
който все повече хора използват в днешно време: 

[През последното десетилетие използването на глобални интернет базирани системи за 
резервация на места за настаняване нарасна значително. Това развитие изглежда особено 
важно за селските имоти, тъй като дава възможност дори на много малки бизнеси да 
достигнат евтино и лесно до голяма глобална клиентска база. Въпреки това, ограничен 
брой платформи за резервации вече доминират на пазара, което води до последици за 
съществуващите, често притежавани на местно ниво, национални и регионални системи 
за резервации с нестопанска цел.  

(Gössling и Lane, 2015: 1) 

Маркетингът на селските райони в миналото е бил проблематичен поради липсата на 
умения и знания в областта на маркетинга и развитието на технологиите. 
Авиокомпаниите въвеждат първите системи за онлайн резервации в края на 50-те години 
на ХХ век, а до края на 70-те години те се развиват до степен, че е възможно да се правят 
резервации и за настаняване. Онлайн резервациите са достъпни за всеки, който има 
връзка с интернет, и са незабавни и глобални. 

Платформите за резервации дадоха възможност на клиентите да резервират места за 
настаняване в селските райони и дадоха възможност на селските предприемачи да 
предлагат своите продукти и услуги. Всичко това допринася за развитието на селския 
туризъм.  

2.4.3.1. Booking.com 

През последните години Booking.com се превърна в най-големия глобален играч в света 
на онлайн резервациите. Силата на марката има изключителна стойност, тъй като тя е 
платформата, за която повечето от нас се сещат първо, когато правят планове за пътуване 
без туристическа агенция. Успехът им е постигнат благодарение на добра маркетингова 
стратегия (комбинация от цифрови и традиционни канали) и големи финансови 
инвестиции. 
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Booking.com не притежава и не управлява места за настаняване. Освен това не начислява 
такса за резервация на клиентите. Как се финансира? "Отговорът е, че таксува хотелите 
с процент от цената на резервацията, така че те печелят пари винаги, когато хотелът 
получи успешна резервация чрез тяхната платформа. Това може да звучи като лоша 
сделка за хотелиерите, но им помага да увеличат резервациите и приходите си" (Ward, 
2019). Удовлетвореността на туристите е от решаващо значение в туризма и те са по-
склонни да направят резервация, ако цената е добра и като са освободени от плащането 
на такса за резервация. Друга маркетингова стратегия на Booking.com е техният слоган, 
наречен "гаранция за най-добра цена", който помага при конкуренцията в сектора и 
привлича клиентите на техния сайт. 

Тази онлайн платформа за резервации инвестира много финансови средства в реклама 
на принципа "плати за клик" чрез Google Ads: 

[Booking.com се фокусира върху увеличаване на трафика чрез платено търсене, което е 
напълно логично, като се има предвид, че толкова много хора проучват и правят 
резервации с помощта на Google като отправна точка. Това е свързано не толкова с 
разпространението на посланието на марката, колкото с генерирането на трафик въз 
основа на ключови думи и фрази, които вече показват намерение, т.е. тези потребители 
планират пътуване и вероятно ще направят резервация. 

 (Ward, 2019) 

Въпреки че са похарчили милиарди, това продължава да се отплаща, тъй като 
продължават да привличат клиенти на сайта си и да печелят пари от всяка потвърдена 
резервация - "като специалисти по оптимизация за търсачки (SEO), работят върху 
съдържанието и дизайна на уебсайта, за да гарантират, че той привлича голям обем 
трафик, като отново наблягат на най-важните ключови думи" (ibid.). 

2.4.3.2. Tripadvisor 

Tripadvisor е най-голямата онлайн платформа за ориентиране при пътуване в света. Тя 
помага на хората да станат по-добри пътешественици, като предоставя насоки по целия 
път от планирането до резервацията и накрая до осъществяването на пътуването:  

[Пътешествениците по целия свят използват сайта и приложението на Tripadvisor, за да 
открият къде да отседнат, какво да правят и къде да се хранят въз основа на препоръки от 
хора, които вече са били там. С повече от 988 милиона отзиви и мнения за близо 8 
милиона бизнеси, пътуващите се обръщат към Tripadvisor, за да намерят оферти за 
настаняване, да резервират преживявания, да запазят маси в добри ресторанти и да 
посетят страхотни места наблизо. 

 (Tripadvisor Media Center, n.d.) 
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Фигура 8: Логото на Tripadvisor 

Тази онлайн платформа работи по различен начин от Booking.com. Не всеки, който 
предлага настаняване, може да бъде включен в списъка на Tripadvisor.  Трябва да се 
спазват няколко критерия, за да бъдете включени в списъка. По-долу са посочени 
критериите за места за настаняване, ресторанти и забележителности (допълнителни 
обяснения можете да намерите в линка Tripadvisor - How the site works). 

За да бъдат включени в списъка на Tripadvisor, местата за настаняване трябва да 
отговарят на следните критерии: 

● Трябва да бъдат отворени за широката публика 
● Трябва да имат официално име 
● Трябва да имат официален адрес на едно и също постоянно място. 
● Трябва да работят 12 последователни седмици в годината на едно и също място. 
● Трябва да разполат с няколко стаи 
● Трябва да могат да се настаняват повече от един гост/група от гости в даден 

момент 
● Не трябва да се изисква гостите да останат повече от 7 нощувки 
● Трябва да са отворени в момента или да приемат резервации за бъдеща дата на 

отваряне 

За да бъдат включени в списъка на Tripadvisor, ресторантите трябва да отговарят на 
следните критерии: 

● Трябва да сервирате готова храна 
● Трябва да бъдат отворени за обществеността 
● Трябва да са отворени по редовен график 
● Трябва да са отворени поне 12 последователни седмици в годината. 
● Трябва да са стационарни и да имат постоянен адрес (камионите с храна могат да 

бъдат включени в списъка, стига графикът и местоположението им да са 
публикувани онлайн. Заявките трябва да включват валиден уебсайт за 
потвърждение.) 

За да бъдат включени в списъка на Tripadvisor, забележителностите трябва да отговарят 
на следните критерии. 
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Постоянни атракции: 

● Трябва да представляват интерес за туристите; 
● Трябва да са подходящи за семейства; 
● Трябва да спазват нашата политика за животните; 
● Трябва да имат официално име и постоянен адрес; 
● Трябва да са отворени и достъпни за широката общественост по редовен график; 
● Трябва да са отворени поне 12 последователни седмици в годината (изключение: 

представленията трябва да се провеждат на едно място поне 24 последователни 
седмици от годината); 

● Трябва да са отворени в момента или да приемат резервации за бъдеща дата на 
отваряне. 

Екскурзии, круизи и курсове: 

● Трябва да представляват интерес за туристите; 
● Трябва да са подходящ за семейства; 
● Трябва да спазват нашата политика за животните; 
● Трябва да имат официално име и публикуван телефонен номер или имейл; 
● Трябва да са туристически компании, а не индивидуални екскурзии; 
● Трябва да работят поне 12 последователни седмици в годината; 
● Трябва да имат официален уебсайт, който предлага примерен маршрут, 

включващ: 
o продължителност на обиколката; 
o описание на това, което е включено в обиколката; 
o име на града, от който тръгва екскурзията; 

● Ако предлагат класове, трябва да са еднодневни. 

(Взето от tripadvisor.com/pages/serviceEN.html) 

2.4.3.3. Карти на Google 

Google Maps е приложение за картографиране и навигация от Google. Хората свикнаха 
да го използват при пътуванията си до нови места, но то може да се използва не само за 
навигация - то е и мощен инструмент за дигитален маркетинг:  

[Накратко, маркетингът в Google Maps е процесът на използване на функционалността на 
Google Maps, за да направите бизнеса си по-лесно откриваем. Въпреки че това може да 
бъде много полезно (и очаквано) за големите компании, то е още по-необходимо за по-
малките предприятия. Маркетингът в Google Maps обаче не е свързан само с видимостта 
- той е свързан с позиционирането и то не само на вашия магазин. Ако се използва 
правилно (и стратегически), Google Maps може да играе важна роля във вашата стратегия 
за дигитален маркетинг. 

 (Shewan, 2021) 
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Фигура 9: Логото на Google Maps 

Предприятията трябва да се уверят, че са видими в своите местни райони. Ако някой не 
може да намери местен магазин, ресторант, място за настаняване или нещо друго в 
Google Maps, това ще навреди на бизнеса, защото той ще загуби потенциални местни или 
чуждестранни клиенти. Друга възможност за предприемачите е Google My Business, 
която дава възможност на предприятия от всякакъв размер да показват информация за 
себе си, която хората биха могли да намерят за полезна (напр. адрес, работно време, 
оценки на клиентите и др.). Информацията, предоставена в профила, трябва да бъде 
точна и изчерпателна - ако липсва важна информация, хората може да се затруднят да 
намерят даден бизнес и това да доведе до по-слаба видимост и по-лошо класиране в 
Google Maps. 

Според Shewan (2021 г.) списъкът за оптимизация на маркетинга в Google Maps трябва 
да включва: 

● пълна информация за адреса (уверете се, че използвате точно същата информация 
за адреса, която се използва от пощенската служба, в която оперира вашият 
бизнес), 

● определени области, в които бизнесът оперира, 
● проверка на профила Google My Business, 
● основната категория на бизнеса, но също така и допълнителните категории, които 

са от значение за бизнеса, 
● оптимизирано представяне (резюме на компанията, с какво се различавате от 

конкуренцията и т.н.), 
● снимки (за по-добра визуална привлекателност, която ще накара бизнеса да 

изпъкне, тъй като това е визуална платформа), и 
● отзиви на клиенти (насърчавайте доволните клиенти да напишат нещо 

положително; те няма да се появят в профила, докато не получите пет отзива). 
(взето от Shewan, 2021 г.) 

За щастие, профилът Google My Business е безплатен за използване; затова се препоръчва 
предприятията да създадат профил и да извлекат повече ползи от него в местния или по-
широкия регион. Струва си да отделите време за създаване на профила, дори и това да 
отнеме повече от времето ви. Ако профилът в Google My Business не е достатъчен, може 
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да се увеличи рекламата на местния бизнес в Google Maps чрез платени реклами в Google 
по метода "кликване". 

2.4.4. Маркетинг по имейл 

Маркетингът по електронна поща е друг добре познат и мощен инструмент за 
популяризиране. Той е форма на система за директен дигитален маркетинг, която 
използва имейл съобщения за популяризиране на бизнес продукти или услуги: 

Маркетингът по имейл може да помогне на клиентите ви да научат за най-новите ви 
продукти или оферти. Той може също така да играе ключова роля във Вашата 
маркетингова стратегия с генерирането на потенциални клиенти, повишаване на 
осведомеността за марката, изграждане на взаимоотношения или поддържане на 
ангажираността на клиентите между покупките чрез различни видове маркетингови 
имейли. 

(взето от mailchimp.com/marketing-glossary/email-marketing/) 

Клиентите, които доброволно се абонират за пощенския списък, получават информация 
за нови продукти, отстъпки, услуги или друга информация, която е от значение за 
бизнеса. Пощенският списък цели обучение на клиентите за стойността на марката на 
компанията и ангажиране на клиентите между покупките. Освен това популярността му 
се дължи на факта, че хората в пощенския списък са принудени да действат - имейлът 
може да бъде прочетен, изтрит или архивиран, като и трите варианта изискват действие 
от страна на клиента: 

[н]езависимо какъв вид бизнес развивате, списъкът с имейли е най-важният елемент на 
успешната маркетингова стратегия. С този списък можете да споделяте историята си, да 
популяризирате бизнеса си и да представяте продуктите си, като същевременно 
превръщате абонатите си в платежоспособни клиенти. 

(взето от mailchimp.com/resources/how-to-build-your-email-list/) 

Според Mailchimp.com маркетингът по имейл има няколко предимства: 

● Имейлите са сред най-рентабилните инструменти за популяризиране, 
● те могат да ви помогнат да изградите връзка с аудиторията си, като същевременно 

насочват трафика към уебсайта на фирмата, профила в социалните медии, блога 
и т.н, 

● имейлите и целевите потребители могат да бъдат сегментирани по демографски 
признак (изпращане само на имейли със съдържание, което ги интересува най-
много), и  

● ви позволява да провеждате A/B тестове на полето „Тема“, за да определите най-
добре представящото се съобщение, като използвате софтуер за маркетинг на 
имейли, който също може да бъде конфигуриран за лесно изпращане на имейли. 
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(адаптирано от mailchimp.com/marketing-glossary/email-marketing/) 

Имайте предвид, че поради Общите правила за защита на данните (GDPR) трябва да 
познавате националните (и международните) правила за електронна поща, когато 
изпращате автоматични имейли. Използвайте имейли само за връзка с хора, които 
доброволно са се съгласили да споделят с вас имейл адресите си. Също така не 
прекалявайте с изпращането на мейли до едни и същи хора: "заливането на пощенската 
кутия на вашата аудитория с излишни имейли ще я накара да загуби интерес или да се 
отпише напълно. Съсредоточете се върху това да им изпращате подходящи, ангажиращи 
съобщения за нещата, които харесват, и те ще ви бъдат лоялни за дълго време напред" 
(взето от mailchimp.com/marketing-glossary/email-marketing/). 

2.4.5. Мобилни приложения 

Живеем в епохата на смартфоните и затова разработването на мобилни приложения 
играе важна роля в цифровия маркетинг. С всеки изминал ден все повече хора използват 
мобилните си телефони и таблети, за да сърфират в интернет, и това е основната причина, 
поради която предприятията трябва да адаптират дейността си онлайн: "От намаляването 
на скоростта на зареждане до съобразяването на уебсайтовете с мобилните устройства, 
отчитането на опита на мобилните потребители е задължително в наши дни. [...] Ако 
искате да сте начело на кривата, трябва да обмислите възможността за използване на 
мобилни приложения в цифровия маркетинг" (Chaturvedi, 2021 г.). 

В днешно време все повече хора са склонни да търсят нещо, което ги интересува, в 
движение (например, търсят указания в Google Maps, публикуват или разглеждат 
каналите на социалните медии, търсят добри ресторанти или магазини по време на 
пътуванията си и т.н.). Трафикът на мобилен интернет е изпреварил трафика на настолни 
компютри и изглежда, че този факт няма да се промени скоро (ако изобщо се промени 
някога).  

Изглежда, че мобилните приложения са очевиден избор за популяризиране на бизнеса, 
неговите марки, продукти и услуги. Chaturvedi (2021) посочва разликата между 
мобилните приложения и мобилните страници. Въпреки че някои може да си мислят, че 
те са сходни, това не е така. Мобилните страници са съществуващи страници на 
уебсайтове, които имат различни версии в зависимост от това кое устройство се използва 
за достъп до тях. Те са пригодени да пасват на различни по-малки размери на екрана, 
съдържат по-малки снимки и по-голям шрифт на текста. За разлика от мобилните 
страници, мобилните приложения са специално разработени за това. Те не само се 
приспособяват към мобилните устройства като мобилните страници, но и разполагат с 
персонализиран софтуер, който помага за подобряване на мобилното изживяване (по-
лесна навигация, специален дизайн за по-малки размери на екрана, по-добра 
производителност и отзивчивост и т.н.). 
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Въпреки че наличието на мобилно приложение може да помогне за популяризирането, 
неговата разработка струва пари, които могат да бъдат допълнителен разход наред с 
поддръжката на уебсайта.  

Според Chaturvedi (2021) има някои предимства, които човек може да получи само от 
наличието на мобилно приложение, а именно: 

● получаване на канал за директен маркетинг (приложенията ви дават пряк 
достъп до потребителите през цялото време, тъй като за разлика от компютрите, 
телефоните ни са постоянно с нас, и тъй като позволяват известия в приложението 
и функции за персонализиране, можете да ги насочвате към индивидуални 
клиенти по всяко време и навсякъде), 

● осигуряване на уникално и персонализирано изживяване (не всички 
приложения изискват от потребителя да влезе в системата, но повечето от тях 
вероятно ще го направят - това позволява адаптиране на съдържанието към 
неговите предпочитания и гарантира повишаване на удовлетвореността на 
потребителите), 

● мобилните приложения увеличават взаимодействието с потребителите - те се 
свързват с вас по-лесно и за вас е по-лесно да им отговорите, което ще доведе до 
подобряване на времето за отговор, и 

● подобряване на потребителското изживяване (това е най-очевидната причина 
да имате мобилно приложение, защото доволните клиенти ще останат лоялни към 
вас и ще се връщат отново). 

(адаптирано от Chaturvedi, 2021 г.) 

Ако даден бизнес вече има уебсайт и току-що е разработил мобилно приложение, 
последното трябва да бъде популяризирано. Компанията може да насърчи потребителите 
да изтеглят приложението чрез изскачащи прозорци на страниците на уебсайта си и в 
каналите на социалните медии. След като приложението е създадено и изтеглено от 
хората, не спирайте да добавяте функции и да го подобрявате с течение на времето. 
Бъдете в крак с новостите и не изпадайте в застой, защото хората лесно се отегчават. 
Подобно на маркетинга по електронна поща, поддържайте аудиторията ангажирана, но 
не прекалявайте, защото това може да се обърне срещу вас.  

 

 

Țara Dornelor - НПО  

Ţara Dornelor, тази приказна страна, разположена в сърцето на Буковина е запазила 
своята естественост, традиции и обичаи. Прекрачвайки прага ѝ, ще се насладите на 
гостоприемни домакини, готови да ви предложат най-добрите ястия от местни продукти, 
като например: гъби със сметана, полента с варено сирене, вкусни "точини" със сметана, 
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ароматни сладка от ягоди, малини или боровинки, набрани от гората, или пушена 
пъстърва в елхов кочан. 

След тези лакомства утолявате жаждата си директно от извора, с чиста вода, въглеродно-
минерална вода, важен ресурс за Ţara Dornelor и същевременно една от специфичните за 
района марки. Тези води се използват както за лечебни цели, в рамките на лечебната база 
на спа център Vatra Dornei, така и за икономически цели, чрез бутилиране в Poiana Negri, 
Dorna Candrenilor и Panaci. 

Тези земи ви посрещат със свежия въздух на планините, които пазят долината Дорнас: 
Сухард, Гюмалау, Челимани и Бистрица и ви съпровождат с неповторимата симфония 
на кристалните извори и бързите реки на Бистрица и Дорна. 

Мечки, лисици, елени, вълци, рисове и планински петли живеят на свобода тук, в горите 
с преобладаващи смърчове, които изграждат естествения пейзаж на Дорнелор. Друг 
характерен елемент на района представляват заблатените площи, тези бедни на 
минерални вещества блата, които съхраняват флористични елементи, характерни за 
междуледниковите периоди, подобно на района на тундрата. Tinovul Mic Șaru Dornei и 
Tinovul Mare Poiana Stampei - най-големият естествен торфен резерват в Румъния, 
свидетелстват, че природният спектакъл не познава граници, дори и на места, където 
климатът не изглежда твърде дружелюбен. 

Алпийските ливади са украсени с храсти от изумрудена хвойна, топовници, еньовче, 
звъника и планински божури. Спускайки се към селищата, можете да се възхитите на 
простотата на традиционните домакинства в които кипят дейности, характерни за 
различните сезони: паша, доене на мляко, производство на сметана и сирене, косене и 
сушене на сено, украсяване на яйца. По този начин се разкрива автентичното в деветте 
общини, които съставляват селската общност на Ţara Dornelor: Пояна Стампей, Кошна, 
Дорна Кандренилор, Сирлибаба, Чоканещи, Якобени, Șару Дорней, Панаци, Дорна 
Арини. 

● Увеличаване на териториалния потенциал; 
● Иновативно решение за създаване на местен туризъм; 
● Кръгова и местна икономика, основана на икономиката на местните предприятия; 
● Валоризиране на общността на различни нива. 

 

Моята Трансилвания - НПО  

С голяма радост допринасяме за развитието на селските и планинските райони в Румъния 
и популяризираме нематериалното наследство чрез алтернативни програми, проекти и 
събития и иновативни концепции. Особено сме загрижени за малките общности, 
движението в природата, занаятите и изкуствата, гастрономическата култура, 
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образованието и здравето. Ето защо ви очакваме всеки уикенд навън сред природата. Да 
ви разкажем, да ви включим, да се свържем и да хапнем заедно! 

Мисия: Ние развиваме общностите чрез образование и творчество, като ги свързваме с 
нашата собствена територия. Визия: Бях вплела съвременността с елементи на територия 
и истории със значение от Трансилвания. Ценности: Устойчивост, връзка с природата, 
доверие, устойчиво развитие, творчество и иновации, радост от участието, 
продължаващо образование. Какво обичаме? малките села и алпийските райони :) Как 
популяризираме тези места? чрез алтернативни събития, програми и проекти за развитие, 
иновативни услуги и продукти. 

Нашите селски и гастрономически събития подпомагат развитието на селските райони 
чрез популяризиране на местни продукти, рецепти и култура. Каним ви да посетите  
нашите села, където гостоприемството на хората, историите, които ще ви разкажат, както 
и качеството на храната ще компенсират липсата на комфорт. Не можете да резервирате 
места на масите и често прибягваме до одеяла, пейки и други варианти за сядане. По 
никакъв начин не искаме да променяме селата, а напротив - да адаптираме себе си и 
гостите си към местните условия. 

● Увеличаване на териториалния потенциал:  
● Иновативно решение за създаване на местен туризъм; 
● Кръгова и местна икономика, основана на икономиката на местните предприятия; 
● Валоризиране на общността на различни нива; 

 

Bison Land 360 - Туристически пътеводител Digitall  

ADL ECO LAND, заедно със своите сътрудници, разработи софтуерна платформа със 
специфичен интерфейс за работа тип APPLICATION tourist guide. Bison Land 360 ще 
предоставя чрез платформата данни за целите, дейностите, събитията и операторите в 
областта на туризма и свързаните с него сфери на дейност, които се намират в Търгу 
Нямц, природен парк Ванатори Нямц и в близост до него. 

Приложението "Bison Land 360" е достъпно онлайн 24/7 (с изключение на периодите на 
поддръжка). 

В него са посочени най-добрите местни места за Вашата незабравима ваканция. 
Можете да търсите събития по адрес, категория или по текущото си местоположение, да 
проверите подробностите за събитието и да отбележите събитията, които Ви допадат. 
Приложението е достъпно в уеб, iOS и Android. 

● Увеличаване на териториалния потенциал; 
● Иновативно решение за създаване на местен туризъм; 
● Кръгова и местна икономика, основана на икономиката на местните предприятия; 
● Валоризиране на общността на различни нива; 
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Инструменти за дигитален туризъм в Ирландия от iHotelligence  

Цифровите инструменти и цифровото приобщаване стават все по-свързани с развитието и 
благосъстоянието в развитите общества, особено след избухването на пандемията COVID-19 и 
многобройните блокирания, които тя наложи. Въпреки това, все още има значителен брой 
социални групи и населени места (предимно селски региони), които имат ограничен достъп до 
цифрови знания и инструменти. Възникналото в резултат на това цифрово разделение натоварва 
и без това съществуващите социални предизвикателства. 

В случая на Ирландия, ограниченият достъп до информационни и комуникационни технологии 
(ИКТ) застрашава критично големи части от населението, а именно по-възрастните, уязвимите и 
маргинализираните хора, които не разполагат със средства или инфраструктура, за да се 
адаптират към тази нова реалност. Националният икономически и социален съвет на Ирландия 
наскоро публикува подробен доклад, в който подчертава значението на национална стратегия 
за цифрово приобщаване и цифрово обучение (NESC, 2021 г.). Отчитайки цифровото изоставане 
на ирландския пазар, iHotelligence разработи софтуер за управление на хотели, който улеснява 
прехода на хотелиерите към цифровата ера. 

iHotelligence е разработил продукт, "базиран на модела за разпространение на софтуер като 
услуга (SaaS) в облака, но може да бъде хостван на място или в облака" (iHotelligence, 2021 г.). 
Софтуерното решение на iHotelligence позволява на предприемачите и клиентите да се насладят 
на цифрово изживяване с автоматизирани улеснения. Програмата се състои от система за 
управление на собствеността (PMS) с множество инструменти за управление на хотела, 
приложение за гости, което подобрява посредничеството, механизъм за резервации за 
увеличаване на директните резервации, интеграция на каналите, свързваща всички основни 
онлайн канали с PMS системата, и система за продажба (POS), която е достатъчно гъвкава и лесна 
за хотелиерската индустрия (iHotelligence, 2021). Компанията е направила и допълнителни 
технически промени, за да улесни безконтактните услуги по време на пандемията COVID-19. 

Иновативността на iHotelligence се състои в това, че предоставя цялостно решение за 
обслужване, което позволява на предприятия с ограничени ресурси - като нишови пазари или 
семейни хотели - да се възползват от технологичния напредък, който повишава 
конкурентоспособността в тяхната област. Националният орган за развитие на туризма (Fáilte 
Ireland) наскоро обяви бъдещи инвестиции в цифровата трансформация на туристическите 
дейности и атракции в страната (Fáilte Ireland, 2021 г.). iHotelligence отговаря на неотложността 
на въпроса, като предлага достъп до пълно обслужване с цифрови технологии, които повишават 
ефективността, намаляват разходите и подобряват преживяването на клиентите. 

В този контекст iHotelligence дава възможност за цифрово приобщаване на различни участници, 
които в противен случай биха били изключени: тя им предоставя различни услуги чрез лесна за 
използване иновативна система, която не изисква цифрови познания и отговаря на 
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технологичните предизвикателства, които засягат конкурентоспособността и 
производителността. С висококвалифициран екип за управление и поддръжка компанията 
предлага и персонализирани услуги за клиентите с възможност за улесняване на подобренията 
и/или добавяне на нови функции. 

Като цяло iHotelligence отговаря на предизвикателството на ограничения достъп до знания и 
технологии в общество, което все повече инвестира в автоматизирани. Чрез разработката на 
своята PMS система компанията предлага възможност за пълна дигитализация на досега лишени 
и изолирани предприятия. 

● iHotelligence разработи динамичен инструмент, който има потенциала да подобри 
развитието на по-малките предприятия в силно конкурентната хотелиерска индустрия. В 
епохата на високи изисквания както по отношение на технологичните постижения и 
функции, така и по отношение на технологичния опит, iHotelligence предлага възможност 
за дигитално приобщаване на необлагодетелствани райони и население. 

● Като социална иновация в областта на дигитално приобщаване, iHotelligence може да 
окаже силно социално въздействие, тъй като може да помогне за развитието на бизнеса 
в изолирани райони, да предложи конкурентно предимство на участници с по-ниско 
образование и да покрие пропуските в недостатъчната инфраструктура, когато е 
необходимо. Това е социално отговорен инвестиционен план, който се стреми да 
предложи равни възможности на всички и, надяваме се, да намали социалното 
неравенство и маргинализацията. 

 

Дигитализация и развитие на селските райони в Ирландия от Ludgate Hub  

Дигитализацията бързо се превръща в една от най-съществените части на предприемаческото 
развитие и конкурентоспособността в световен мащаб. Това създава многобройни 
предизвикателства, особено за селските райони, които са по-слабо подготвени да преодолеят 
произтичащото от това дигитално разделение (Dyba et al., 2020, с.51). Тъй като 
информационните и комуникационните технологии (ИКТ) оказват все по-голямо влияние върху 
качеството на живот и развитието на населението, особено по време на пандемията COVID-19, 
иновативните подходи за дигитално приобщаване стават жизненоважни за 
необлагодетелстваните райони. Достъпът до интернет и дигиталните умения (широко 
разпространените ИКТ като цяло) могат да бъдат трансформиращи инструменти за райони, 
които преди това са били лишени от значителен технологичен напредък и за слаборазвити 
предприятия, които се стремят да се развиват. 

В този контекст дигиталните хъбове "предлагат редица възможности, включително възможност 
за бърз и надежден достъп до интернет, физическо работно пространство и редица услуги за 
подкрепа на бизнеса и общността, насочени към задоволяване на местните нужди" (Dyba et al., 
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2020, с.52). Такъв е случаят с Ludgate Hub в Skibbereen, който има за цел и успява да окаже 
социално въздействие в целия регион. 

Лудгейт Хъб е създаден през 2014 г. в малък селски град в Западен Корк, който до този момент 
нямаше подходящ достъп до ИКТ постиженията. Осигурявайки високопрофилни стратегически 
партньорства, Ludgate Hub донесе високоскоростен достъп до интернет в Skibbereen и 
предостави физическо пространство и съоръжения за функционирането и развитието на 
предприемачески и образователни дейности (RTÉ, 2021 г.). На разположение на "фирми, 
стартиращи предприятия, предприемачи, творци и артисти", Ludgate Hub предоставя 
възможности за работа, работа в мрежа и развитие както на индивидуално, така и на 
корпоративно ниво (Ludgate, 2021). Той също така е домакин на информационни събития и 
събития за създаване на мрежи (реални и виртуални), които поддържат хората и практиките в 
крак с времето. 

Ludgate Hub предлага образователни програми, които насърчават иновациите, и уебинари, 
насочени към осигуряване на лесен достъп до знания и насърчаване на междупрофесионалното 
сътрудничество. Освен това учебната му програма се придържа към принципите на 
холистичното образование, което укрепва и разширява гражданското общество, насърчава 
устойчивостта и работи за социално приобщаване (Ludgate, 2021 г.). Впоследствие дейността на 
Ludgate Hub се простира далеч отвъд основите на програмите за инкубатори и акселератори, 
благодарение на ангажимента му да прави малки промени, които веднага ще подобрят 
благосъстоянието на цялата общност. 

Промените в Ludgate Hub съживиха Skibbereen, като го превърнаха в "пътеводител на 
дигиталните хъбове в цяла Ирландия" (RTÉ, 2021 г.). Чрез подобряване на свързаността и 
предлагане на физическо пространство, съоръжения и обучение по бизнес и образователни 
въпроси, Ludgate Hub в крайна сметка допринесе за увеличаване на икономическата активност 
в различни сектори и в целия град. Преди това Западен Корк е бил сравнително изолиран, но 
иновативното присъствие и развитие на компанията радикално променя това – резултат не само 
от дигитализацията, но и от разглеждането на дейностите в селските райони от различна 
перспектива. 

Дигитализиране на екотуризма в Ирландия с WWOOFTM Ireland  

Екотуризмът е широк термин, който се използва за описание на многобройни варианти на 
устойчив туризъм и екология. Като цяло той обхваща идеи като опазване на природата, етика на 
устойчивото развитие, обучение и образование, културен обмен и отношение на 
бенефициентите към укрепването на местните общности. В този контекст екотуризмът се стреми 
да намали екологичния отпечатък и да окаже социално въздействие. 

Макар че в академичните изследвания различните дефиниции дават различни качества при 
описанието на това движение, общоприето е, че съзнателният екотуризъм често съчетава 
елементи на отдих с активно участие и доброволчество в местни рамки, за да се насърчат 
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местните природни знания и културният обмен (Fennell, 2014, с.17). Като част от по-широко 
екологично движение, настояващо за устойчиви практики, солидарност и етична икономика, е 
създадено WorldWide Opportunities on Organic Farms, Ireland (WWOOFTM Ireland) с цел да свърже 
етусиазирани пътешественици с биологични фермери и да създаде мрежа за културен и 
образователен обмен в контекста на биологичното земеделие (WWOOF Ireland, 2021). 

WWOOFTM Ирландия е онлайн платформа с усъвършенствани функции за търсене и 
възможности за обмен на контакти за своите членове. Тя съдържа разширена директория на 
биологични фермери в Ирландия, които са готови да приемат динамични и ентусиазирани 
посетители и да ги обучават на техники за биологично земеделие и устойчив начин на живот 
(WWOOF Ireland, 2021 г.). Чрез онлайн отзиви и профили посетителите имат голям избор от 
потенциални домакини и могат да се свържат с тях, за да организират посещението си. В 
зависимост от вида помощ, от която всеки фермер се нуждае в своята ферма, комуникацията 
продължава с план за действие, при условие че всички страни са съгласни. Всички заявления се 
разглеждат внимателно, за да се гарантира безопасността и удовлетворението на всички. 

Според литературата (Wearing & McGehee, 2013, с.121) WWOOFTM Ирландия насърчава развита 
форма на доброволчески или алтернативен туризъм, като насочва своите членове към пълна 
полза от обмена: домакините могат да се възползват финансово от доброволческия труд, а 
туристите могат да се радват на активното си участие в значим културен и образователен обмен, 
който подкрепя "агроекологичното движение" (WWOOF Ireland, 2021). За малка страна като 
Ирландия тази инициатива предлага уникални възможности за растеж и свързаност, дори в 
райони, които се смятат за отдалечени и изолирани. 

Като част от глобалното движение WWOOF, WWOOFTM Ирландия се ангажира със същите 
етични принципи и инвестира в споделяне на знания за устойчиви практики и екологосъобразно 
отношение. 

В качеството си на онлайн инструмент той свързва хората и насърчава приобщаването, като 
същевременно допринася за развитието и устойчивостта на биологичното земеделие и селските 
райони на Ирландия, както и за разясняване на значението на доброволческия труд, 
солидарността и културния обмен. 

WWOOFTM Ирландия възприема практиките за социални иновации на световното движение 
WWOOF. Социалният му дизайн има за цел да овласти местните общности и същевременно да 
предложи ценни знания и опит на туристите. В този контекст той насърчава значението на 
колективното въздействие и гражданската ангажираност. 

Доброволчеството и безплатното домакинство също предлагат уникални възможности за 
сближаване и културен обмен; те засилват и солидарността в рамките на едни и същи цели: 
опазване на природата и прилагане на етични и устойчиви практики. 

WWOOFTM Ирландия е форма на дигитализиран екотуризъм, която предлага ключови 
инструменти за комуникация между членовете си и активно насърчава социалното включване. 
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Освен това тя запознава своите посетители с ползите от кръговата икономика, като им помага да 
се ориентират в биологичните ферми и да научат за отговорното земеделие и други устойчиви 
дейности. 

IDM за устойчиво развитие на Южен Тирол   

IDM Alto Adige, чието име означава "иновации, развитие и маркетинг", подпомага 
икономическото развитие в Южен Тирол. В IDM предоставяме услуги с цел насърчаване на 
устойчивото развитие на местната икономика и съответно повишаване на 
конкурентоспособността на южнотиролските дружества. 

Подкрепяме интернационализацията и иновациите, особено на малките и средните 
предприятия (МСП), и подкрепяме филмовите дейци при реализирането на филмови проекти. 
От друга страна, с туристическия маркетинг укрепваме Южен Тирол като марка, а с маркетинга 
на селскостопанските и хранителните продукти популяризираме качествените продукти. 

Визията и мисията на IDM ни ръководят в ежедневната ни работа.  

"Да превърнем Южен Тирол в най-желаното устойчиво местообитание в Европа" е нашата визия, 
която позволява на компанията да определя целите и да планира дейностите си. 

Нашата мисия, от друга страна, е нашата задача: "IDM е стимул и движеща сила за устойчивото 
икономическо развитие на Южен Тирол". 

✔ Увеличаване на териториалния потенциал; 

✔ Иновативно решение за създаване на местен туризъм; 

✔ Кръгова и местна икономика, основана на икономиката на местните предприятия; 

✔ Валоризиране на общността на различни нива. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ BLAWALK APP  

BlaWalk е общност, създадена, за да събере на едно място ентусиасти, които по този начин могат 
да се обединят и да споделят своята страст. Искате ли да можете да се разхождате в компанията 
на други или да намерите хора, които също като Вас обичат да карат по пътеки и маршрути за 
планинско колоездене? 

Сегаа вече е възможно благодарение на BlaWalk - новото приложение за смартфони, което ви 
позволява лесно да намирате приятели, с които да споделяте дейностите си на открито. Да 
оперирате с приложението BlaWalk емного лесно. След като се регистрирате, решете дали да се 
присъедините към събитие, което друг потребител е създал, като изберете най-подходящото за 
вас време и място, или да създадете събитие сами. За да създадете събитие, просто посочете 
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часа и мястото на срещата, някои характеристики на дейността (продължителност, темпо на 
ходене или бягане, евентуална разлика във височината) и сте готови. 

✔ Увеличаване на териториалния потенциал; 

✔ Иновативно решение за създаване на местен туризъм; 

✔ Валоризиране на общността на различни нива; 

✔ Създава общност и информираност на общността; 

✔ Стимулиране на благосъстоянието, здравословния начин на живот, сътрудничеството и 
работата в екип. 

ИЗЖИВЯВАНЕ НА ЖИВО FVG APP  

Приложение, разработено за насърчаване на местния туризъм в регион, богат на съкровища, 
който все още е слабо проучен. Концепция за видеоклип, която убеждава с визията за мобилния 
свят и туристическото преживяване, което изразява. Предизвикателство, което веднага ни 
завладява. 

Резултатът се нарича "Live Experience" и е приложение на TurismoFVG, туристическата душа на 
регион Фриули-Венеция Джулия - достъпно за таблети и смартфони. Приложението е 
инструмент за организиране на Вашата почивка във Фриули-Венеция Джулия, който е полезен 
преди и по време на престоя ви, чрез персонализирана система за филтриране и изграждане на 
лични тематични маршрути, но също и след завръщането у дома, благодарение на възможността 
за споделяне на етапите и снимките от вашето пътуване. 

 

✔ Увеличаване на териториалния потенциал; 

✔ Иновативно решение за създаване на местен туризъм; 

✔ Валоризиране на общността на различни нива и в различни сектори 

✔ Подобряване на видимостта на селските райони 

 

„Вкуси“ Румъния - уебсайт за пътуване   

„Вкуси“ Румъния ви предлага изключително първокласни местни продукти и автентични 
преживявания. Качествено време за Вашето семейство, за Вашите партньори. 

Tastingromania.ro е онлайн магазин с румънски туристически преживявания. Можете да 
им се насладите като такива или да ги подарите на някого от всяка точка на света - 
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купувате ги онлайн, дарителят получава ваучерите по имейл и има 6 месеца да реши кога 
да ги използва. 

Уебсайтът за пътувания предлага еднодневни преживявания, 2-4-дневни преживявания, 
обиколки (4-10 дни), преживяване, наречено "Посещение на легендарни продукти"; 
семинари и курсове по изкуства и занаяти; спа преживявания; приключенски пътувания, 
ваканционни почивки. 

Този онлайн инструмент свързва по бърз и приятелски начин местни производители, 
собственици на места за настаняване и доставчици на услуги с туристите, като се 
фокусира върху популяризирането на местните продукти, културното наследство и 
автентичните туристически преживявания. 

 

Уебсайтове за пътуване Travlocals и Wildventure  

Концепцията на проекта Travlocals.com е създадена през 2018 г., когато се чества 
стогодишнината на Румъния. Осъзнавайки красотата и богатството на тази страна, 
основателите на проекта решиха да стартират платформа за насърчаване на отговорния 
туризъм - такъв, който е тясно свързан с историята и традициите. Те успяват да изградят 
един от най-ценените туристически проекти в Румъния. 

Първоначално те започват с уебсайта за пътувания www.wildventure.ro, но бързо 
осъзнават, че е необходимо да се направи нещо повече. Тогава те се заемат да стартират 
платформата Travlocals.com - модерна платформа, в която потребителите могат да 
резервират желаното от тях преживяване, лесно и бързо, без да се налага да плащат 
каквито и да било такси или комисиони. 

Travlocals.com е проект, който подкрепя устойчивото развитие и социалните иновации, 
като участва с всички възможни средства във възстановяването и подобряването на 
наследството, състоящо се от сгради с туристически потенциал. 

Основателите вярват, че по този начин могат да подпомогнат отговорното развитие на 
много райони, изведени от експлоатация или не, като превърнат местния туризъм в 
основна дейност за икономическа устойчивост. 

Основната цел на Travlocals.com е да създаде общност, която се интересува от 
селски/културен туризъм, и да улесни взаимодействието между нейните членове. От 
една страна, са доставчиците на туристически услуги, а от друга - туристите. 

От самото начало Travlocals.com е проектиран да бъде различен вид платформа, 
фокусирана върху качеството, а не върху обема. 

Партньорите, представени на този уебсайт, са избрани след внимателен анализ на 
предлаганите услуги и отзивите, получени в онлайн среда. Освен качеството, едно от 
най-важните изисквания е автентичността на туристическото преживяване. 
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По този начин платформата популяризира нишови и ексклузивни локации, по-малко 
известни места, за да подчертае факта, че по-високото качество на туризма и истинската 
връзка с традициите и местното наследство са задължителни за устойчивото бъдеще на 
този отрасъл. 

 

Блог на Hellas Agrotourism 

AGROXENIA - Hellas Agrotourism е организация с нестопанска цел, която работи в цяла 
Гърция. Базата на организацията е в Ханя, Гърция, и е развила мрежа за екотуризъм и 
селски туризъм. Страницата на блога ѝ включва списък с места за настаняване, 
многофункционални ферми и дейности, свързани с екотуризма и селския туризъм, които 
са станали известни чрез тяхната страница.  

Целта на мрежата е да укрепи местата за настаняване в селския туризъм и общото 
обучение - във връзка с разработването на дейности, насочени към насърчаване на 
отношенията на общуване, солидарност и взаимно разбиране между младите хора, 
независимо от тяхната националност, пол, религия или идеологическа ориентация. 
Agroxenia насърчава срещите на всички видове туристи, млади хора, семейства и групи 
по време на екскурзии и пътувания, контакта им с природата, екологичното съзнание и 
здравословния начин на живот, развитието на личността им, както и възможностите за 
оползотворяване на свободното време чрез спорт, игри, култура и съвместни действия. 

Като цяло, в дългосрочен план това действие има за цел да определи туристическия 
продукт в Гърция, както и да го популяризира сред по-широка общественост в нашата 
страна и в чужбина. Стремежът е да се създаде мрежа от асоциации за селски туризъм и 
членуващи в тях предприятия, да се осигури и повиши качеството на местно 
произведените продукти и услуги, да се улесни тяхното популяризиране на местните и 
други пазари и накрая да се привлекат и улеснят посетителите от по -далечните гръцки 
области и чужбина.  

● Увеличаване на териториалния потенциал; 
● Иновативно решение за създаване на местен туризъм; 
● Кръгова и местна икономика, основана на икономиката на местните предприятия; 
● Валоризиране на общността на различни нива. 

  

Платформа „Живей като местен“ 

Live Like Local е съвсем нова и иновативна платформа за управление на дестинации, която 
предоставя уникални преживявания, като ни въвежда в реалния свят на местните жители и 
местния начин на живот. LLL се основава на принципите на устойчивия туризъм и туризма на 
преживяванията. 
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Проектът е реализиран в региона Магнесия, в град Волос, планината Пелион. Основните 
елементи на проекта се основават на културното наследство, тъй като то е присъщо на всеки 
един момент от съвременния начин на живот. 

Платформата предлага осем раздела, чрез които посетителят може да намери информация за 
предпочитаната дестинация. Тази информация се предоставя от действителен местен жител, по-
конкретно посетителят може да зададе на всеки регистриран местен жител въпрос, свързан с 
района, който посещава. 

Освен това платформата предоставя традиционни рецепти и вкусове, свързани с дестинацията, 
както и информация за забележителности, дейности и местни продукти. Платформата приканва 
посетителите да усетят живия характер на региона, да го преживеят, да усетят как традицията и 
митологията се възраждат в днешно време и да се включат в него дигитално. 

✔ Увеличаване на териториалния потенциал; 

✔ Иновативно решение за създаване на местен туризъм; 

✔ Базирана на икономиката на местните предприятия; 

✔ Валоризиране на общността на различни нива; 

✔ Създава общност и информираност на общността; 

✔ Стимулиране на благосъстоянието, здравословния начин на живот, сътрудничеството и 
работата в екип. 

 

Приложение Be My Quest (Бъди мой гост) 

Be My Quest е нов стартъп, създаден в Гърция през юни 2017 г., който работи в туристическия 
сектор. 

Основната цел на екипа на Be My Quest е възстановяването и икономическият растеж на 
изоставени села и райони, които нямат стабилен финансов и туристически поток. 

Екипът от експерти се свързва със собствениците на потенциално използваеми имоти в селските 
райони и предлага уникални алтернативни туристически дейности, които ще осигурят 
икономически тласък на местната общност. 

Тези дейности ще бъдат популяризирани чрез специално създадения уебсайт Be My Quest. По 
този начин потенциалните туристи ще могат бързо и лесно да избират алтернативни дейности, 
като например селскостопански туризъм, исторически туризъм, медицински туризъм и 
доброволчество. 
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Ключов елемент на тези дейности е концепцията Quest, която добавя образователна и социална 
цел към бизнеса. 

✔ Насърчава развитието на алтернативен туризъм в региони и села в Гърция в които в 
момента липсва туризъм; 

✔ Създава общност и информираност на общността; 

✔ Увеличава на териториалния потенциал. 

 

Аудио пътеводители - нов начин за опознаване на традициите в селските райони 

Обикновено туристът, който пристига за първи път в даден регион, получава или кратки 
карти или брошури, които не успяват да уловят очарованието на мястото, или обемни 
пътеводители, които малцина имат търпението да прегледат. Модерно и достъпно 
решение би бил аудиогидът, ако той не е просто записана версия на съществуващите 
гидове. По този въпрос се замисля L'Agence du Tourisme de l'Est de la Belgique (Агенция 
за източен туризъм на Източна Белгия), организация с нестопанска цел, действаща в 
източната част на Валония. Тук немскоговорящото население е мнозинство, което е 
оставило своя отпечатък върху местните традиции. За да може да представи по 
разговорен и интересен начин особеностите на района, но също и неговата история, 
агенцията започна сътрудничество със сдружение от Сен Вит, Zwischen Venn und 
Schneifel. Така се раждат "Звуковите маршрути" (Circuits sonores) - инициатива за 
популяризиране на немскоговорящия регион на Белгия, адаптирана към начина, по който 
туристите в днешно време консумират информация за района, който посещават. 

От самото начало акцентът беше поставен върху достъпността на информацията. 
Записите не трябваше да са изчерпателни по отношение на предоставените данни, нито 
твърде технически, а колкото е възможно повече да са изпъстрени с анекдоти и 
подробности, които историческият справочник не би могъл да предостави. Затова бяха 
интервюирани ентусиасти по местна история или местни жители, за да се предложи на 
слушателя по-автентична гледна точка към региона.  

Аудиофайловете са предоставени безплатно на желаещите и могат да бъдат изтеглени и 
след това възпроизведени на смартфон или mp3 плейър. По принцип проектът се оказа 
колкото лесен за изпълнение, толкова и иновативен. Това обаче не означава, че агенцията 
не се е сблъскала с някои трудности при изпълнението. Записите невинаги успяват да 
запазят разговорния тон, който са искали предложителите на проекта, така че за някои 
места все още няма наличен аудиогид. За други се наложи отпечатването на подробни 
карти, които да придружават пътеводителя, а допълнителните разходи не бяха включени 
във финансирането, получено по ос LEADER (на стойност около 54 000 EUR). Освен 
това агенцията все още търси техническо решение, което да позволява файловете да се 
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изтеглят директно на смартфона без помощта на компютър. В същото време обаче 
резултатите от проекта са окуражаващи.  

На уебсайта на агенцията вече са предложени три маршрута за опознаване на региона, 
представени на три езика (нидерландски, френски и немски), и туристите могат да се 
запознаят с историята и местните особености на тази гранична територия със собствено 
темпо, без да се налага да бъдат придружавани от екскурзовод.  

За контакти: Андреа Михаелис - andrea.michaelis@eastbelgium.com. 

 

DzLoulé Criativodz Facebook подкрепя изграждането на общности в областта на творческия 
туризъм   

Съществуват много интересни примери за това как се изгражда (и поддържа) онлайн 
общност за творчески пътувания и "Loulé Criativo" е един от тях. Разположен в 
португалския регион Алгарве, на кратко разстояние от известната ваканционна 
дестинация Фаро и нейните атрактивни плажове, Луле е избрал развитието на творчески 
туризъм, за да защити и популяризира традиционното наследство, основано на 
изкуството, занаятите и кулинарните преживявания.  

Препоръчваме Ви да разгледате страницата им във Facebook, където редовно 
актуализират своите дейности, бюлетини, данни за семинари и начини по които 
пътуващите могат да взаимодействат и да участват в многобройните им дейности  - 
www.facebook.com/ loulecriativo . 

"Loulé Criativo" е инициатива, която се фокусира върху укрепването на идентичността 
на тази територия в Алгарве, като движеща сила са творчеството и иновациите. Тя 
подкрепя обучението и дейността на занаятчии и професионалисти в творческия сектор, 
като допринася за съживяването на традиционните изкуства и за стимулирането на нови 
подходи към нематериалното наследство. 

Този проект, насърчаван от община Луле, има за цел да предостави на жителите и 
посетителите набор от услуги, които осигуряват: адекватно и съвременно обучение в 
областта на традиционните изкуства и занаяти; непрекъснато въвеждане на иновации в 
продуктите и работните процеси на професионалистите; условия за научни изследвания 
в областта на изкуствата и занаятите и свързаните с тях теми; подкрепа за установяването 
и дейността на занаятчиите и професионалистите в творческия сектор, съобразена с 
техните нужди; артистична и творческа програма за пребиваванеии; динамично и 
привлекателно предлагане на творчески преживявания, които поставят туристите в 
контакт с уникалните аспекти на регионалната идентичност и наследство, основани на 
философията "направи си сам"; културна програма, която насърчава събития, свързани с 
темата за творчеството, наследството, изкуствата и занаятите. Участвайте в семинари, 
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курсове, тематични уикенди и преживявания, вдъхновени от ИЗКУСТВОТО, 
РЪКОПИСА, ГАСТРОНОМИЯТА, НАСЛЕДСТВОТО и РИТЪМА на тази територия.  

Изживейте местната култура, общувайте с местните жители и открийте едно 
обогатяващо обучение. Това е възможност за развитие и удоволствие творчеството. 
Приемете предизвикателството да измислите нови начини за отдаване на почит на 
територията като пресъздадете нейното наследство в съвремието и да обединявате 
хората около нови значения на съществуването и действието. 

Маркетингова платформа Creative Iceland  

Автентични преживявания, предлагани от местни творци и експерти на посетителите на 
Исландия, които се интересуват от исландската култура, се предлага възможност да 
резервират типични исландски дейности, включително дейности в работилници за 
плетене и шиене на една кука, писателски работилници, исландски готварски курсове, 
разходки за фотография, посещения на творчески клъстер, грънчарски работилници, 
курсове по островен език или творчески семинари.  

Творците и експертите, които искат да предложат дейност, могат да получат подкрепа от 
Creative Island, за да създадат оферта, която ще популяризират онлайн, и са поканени да 
я рекламират на уебсайта на Creative Island. След това участниците в дейностите се 
насърчават да споделят преживяванията си на страницата на организацията във 
Facebook.  

Редовно актуализираната информация за изпълняваните дейности, бюлетини, данни за 
семинарите и начините, по които пътуващите могат да взаимодействат и да участват в 
редица дейности, са изброени тук: creativeiceland.is, www.facebook.com/CreativeIceland. 

 

Naselo.bg  

Naselo.bg е българска платформа за селски туризъм, която Ви дава възможност да 
откриете типичните местни храни, да правите резервации, да участвате в дегустации или 
обиколки, за да ги опитате на местата, където се приготвят. 

Сайтът е част от дългосрочния проект "Пендара" на фондация "Localfood.bg". Това е 
модерният пътеводител за всеки пътешественик, който търси автентични местни 
вкусове, ферми и вълнуващи истории за хората, които ги създават. 

Вярваме, че дестинациите за селски туризъм не са просто места за настаняване, а имат 
голямо предимство пред всички останали - и това е традиционната домашно приготвена 
храна, която предлагат. Ето защо Naselo.bg е първият сайт в България, който 
популяризира само регистрирани къщи за гости, ферми и ресторанти чрез храната, 
приготвена от техните собственици. 
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Всяко място е специално, носи свой собствен дух, вкус и емоция, което понякога може 
да затрудни избора Ви. Ето защо предлагаме точни описания и полезни инструменти, за 
да намерите лесно подходящото място за всеки. 

Подкрепата ни за гастрономическия селски туризъм в България не се ограничава само до 
неговото популяризиране. Екипът ни се състои от експерти в областта на селските 
райони, контрола на храните и фермерските пазари и фестивали. В това си качество ние 
развиваме застъпничество в полза на микропредприятията в областта на селското 
стопанство, храните и туризма - разработваме адекватна нормативна документация и 
провеждаме обучения за операторите в сектора. 

✔ Иновативно решение за популяризиране на селски туризъм и дестинации и 
стимулиране на местната икономика; 

✔ Комбинация от селски, екологичен и хранителен туризъм; 
✔ Платформата предлага иновативен начин за увеличаване на туристическия поток 

в провинцията, като по този начин осигурява допълнителни доходи и заетост, 
създавайки условия за развитие на селските райони и общности; 

● Тя подпомага обмена на информация, опит, идеи, решаването на ежедневни 
проблеми като: търсене на работа, реализиране на потенциала им в различни 
обществени сфери, установяване на връзки между различни селски райони и 
региони; 

● Повишава престижа на провинцията не само по отношение на туризма, но и като 
място за постоянно пребиваване и като възможност за развитие на печеливш 
бизнес в българското село. 

 

Rural Blakans 

Rural Balkans е платформа за селски туризъм. Целта на тази платформа е да насърчава 
туризма в селските райони на България и Балканите. Платформата се поддържа от 
пътешественика Гавраил Гаврилов и съдържа интересна и полезна информация в 
няколко основни категории: 

1. Посоки - Начини за откриване. Представяне на най-интересните дестинации 
извън градовете. 

2. Личности – Представяне на истории за вдъхновяващи хора, срещнани по пътя ни. 
3. Събития – Селските купони, за които няма къде да прочетете. 
4. Кухня - Вкусът на пътуването. Представяне на оригинални рецепти от селската 

кухня на Балканите. 
5. Места - където ни посрещат като приятели. Гостоприемство в приятна компания. 
6. Анализи. 
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✔ Иновативно решение за популяризиране на селски туризъм и дестинации и 

стимулиране на местната икономика; 
✔ Комбинация от селски, екологичен и кулинарен туризъм; 
✔ Платформата предлага иновативен начин за увеличаване на туристическия поток 

в провинцията, като по този начин осигурява допълнителни доходи и заетост, 
създавайки условия за развитие на селските райони и общности; 

✔ Тя подпомага обмена на информация, опит, идеи, решаването на ежедневни 
проблеми като: търсене на работа, реализиране на потенциала им в различни 
обществени сфери, установяване на връзки между различни селски райони и 
региони; 

✔ Повишава престижа на провинцията не само по отношение на туризма, но и като 
място за постоянно пребиваване и като възможност за развитие на печеливш 
бизнес в българското село. 

 

Opoznai.bg  

Opoznay.bg е проект за всички, които обичат да пътуват и да откриват нови интересни 
места в страната. Най-изчерпателният каталог на забележителностите в България - с над 
7000 статии за природни забележителности, култура и изкуство, атракции, събития, 
забавления и места за настаняване и много други. 

Събирайки всички частици от нашата многовековна история и традиции и добавяйки 
капризите на природата, Opoznay.bg Ви дава възможност да преоткриете една непозната 
България. Запознайте се с места, които иначе бихте пропуснали, без да подозирате за 
техния магнетизъм и величие. Места, които разказват нашата история и начин на живот 
по най-точния начин. 

Една от основните категории е "Селски и екотуризъм", която включва различни обекти 
за настаняване от тази категория, придружени от информация, много снимки и 
коментари на хора, които вече са ги посетили. 

Сайтът дава възможност на посетителите си да получават информация за различни 
събития, забележителности, ресторанти и оферти, включително за селски туризъм. Освен 
това сайтът съдържа различни идеи за пътуване в България, които са действителни 
истории на различни пътешественици, съдържащи ценна информация за различните 
обекти. 

Посетителите на уебсайта могат да се възползват и от класациите, направени в различни 
категории - най-популярни, най-желани, най-търсени, най-коментирани, най-споделяни 
забележителности и др. Съществува и класация на най-популярните забележителности в 
селския и екотуризма, в която почитателите на селския и екотуризма могат да видят и 
получат информация за 100-те най-популярни забележителности в тази категория. 



 

 
 

SMART VILLAGE 
Развитие на туристически 

предприятия в селските райони чрез 
кръгова икономика и социални иновации 

 
 www.smart-village-project.com 

 
✔ Иновативно решение за популяризиране на селски туризъм и дестинации и 

стимулиране на местната икономика; 
✔ Платформата предлага иновативен начин за увеличаване на туристическия поток 

в провинцията, като по този начин осигурява допълнителни доходи и заетост, 
създавайки условия за развитие на селските райони и общности; 

✔ Тя подпомага обмена на информация, опит, идеи, решаването на ежедневни 
проблеми като: търсене на работа, реализиране на потенциала им в различни 
обществени сфери, установяване на връзки между различни селски райони и 
региони; 

✔ Повишава престижа на провинцията не само по отношение на туризма, но и като 
място за постоянно пребиваване и като възможност за развитие на печеливш 
бизнес в българското село. 

 

Hops na kolo - Уебстраница, която свързва колоезденето с долината на зеленото злато  

Hops na kolo е уебстраница, която популяризира колоезденето и запознаването с град 
Жалец и много от околните села (известен още като долината на зеленото злато - хмела). 
Словения е доста привлекателна за колоездене страна, защото имаме толкова много 
красиви места, хората се вълнуват от успехите на нашите професионални колоездачи, а 
също така искат да водят здравословен начин на живот.  

Красивите преживявания са на една крачка разстояние от долината Савиня, където се 
намират градчето Жалец и околните села. Друга възможност, когато някой иска да 
посети хмеловите полета и други близки места, е с велосипед - електрически, обикновен 
или шосеен. Жалец е приятелски настроен към всички - семейства с велосипеди, 
запалени колоездачи, любители на масовите колоездачни събития (като например 
Колоездене в долината Савиня всяка година в края на юни) или планински и 
туристически велосипедисти, и се превръща в една от най-всеобхватните колоездачни 
дестинации в Словения. 

В този район се предлагат 7 велосипедни обиколки, а именно: 
● пътно турне, 
● полета за хмел, 
● Hom tour, 
● Обиколка на Шмохор, 
● Обиколка на Кал, 
● Обиколка на Мерзлица и 
● Хмелко. 

Общо 21 велосипедни маршрута са с дължина до 50 километра. Картите на всеки от 
споменатите по-горе велосипедни маршрути можете да намерите на уебсайта Hops na 
kolo или в печатен вариант в местния Туристически информационен център (ТИЦ). 
Маршрутите са снабдени с маркировка, указателни и предупредителни знаци, за да се 
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гарантира безопасността и ориентирането. Работата все още продължава, поради което 
всички маршрути все още не са маркирани, но те са определени и вече могат да бъдат 
посетени от местните жители или туристите. 

"Воденото" колоездене по този начин предлага чудесно преживяване в страната на 
зеленото злато и е съчетано с местни кулинарни открития и дегустации на бира. 
Местните жители и туристите могат да се насладят на биологично отгледана храна или 
на домашно приготвени ястия от местните туристически ферми. По време на 
велосипедните обиколки, туристите и местните могат да опитат сладкия вкус на 
първокласния шоколад, който се предлага в магазин в град Жалец.  

Уебстраницата предлага и някои местни възможности за настаняване, което означава, че 
общността желае да работи заедно и да се насърчава взаимно, както и местното 
производство на храни. Приложението Hmeljko Hops за телефони все още е в процес на 
разработка. Идеята е по маршрута Hmeljko да се направят няколко информационни 
табели с информация за хмела, хмеловите полета и долината на Савиня. С помощта на 
тези табели можете да отговорите на въпросите в приложението. Всичко от което се 
нуждаете е велосипед и смартфон. В момента е възможно да направите теста на 
уебстраниата Hops na kolo и да научите нещо ново. 

✔ Популяризиране на местния бизнес чрез колоездачна обиколка с водач (спирки 
по пътя, където гостите могат да хапнат местна храна, да опитат местна бира, да 
резервират място за настаняване и т.н.). 

✔ Местните предприятия се популяризират взаимно. 
✔ Туристическият информационен център в Жалец насърчава посещението на 

близките села, като рекламира уебстраницата (или велосипедното движение) на 
една от отпечатаните двуезични карти (на словенски и английски език), които 
туристите могат да вземат безплатно. 

 

Онлайн кръстовище Naše podeželje  

Naše podeželje (Нашата Провинция) е словенско онлайн кръстовище, в което се 
представят селски практики и иновативни решения за селските райони. Създадено е в 
сътрудничество с Mreža za podeželje (Мрежа за селските райони) и Словенската 
асоциация за развитие на селските райони. 

Основните моменти в този онлайн кръстопът, достъпен за обществеността, са: 
● селските райони на бъдещето, 
● добри практики, 
● иновативни решения, 
● самодостатъчни интелигентни селища, 
● електронен видеопазар и магазин "Naša dežela" (англ. "Нашата страна"), 
● новини и събития, както и 
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● спонсорство и дарения. 

Примерите, посочени на сайта, представят няколко "интелигентни" решения за 
екологични, социални, икономически и други предизвикателства на словенската 
провинция. Тъй като тези селски райони и техните предизвикателства се различават 
помежду си, решенията и подходите към тях също трябва да се различават. Уебсайтът 
Naše podeželje представя селските райони на бъдещето чрез различни практики, 
предложения и модели. Те показват различни възможности в рамките на концепцията за 
интелигентни села. Дигитализацията и новите технологии трябва да се интегрират 
разумно в селския начин на живот и традиции, а резултатите от новите подходи трябва 
да дават възможност за нови, екологични работни места, самодостатъчност на храна и 
енергия и екологично съзнание. Новите концепции дават възможност за по-светла 
перспектива за по-младото население и завръщането му в селата. 

Словенската провинция все още е слабо развита и не е достигнала пълния си потенциал. 
Тя е нашето "съкровище" и творческите подходи могат да доведат до хармония между 
градовете и селата. Нищо не може да се направи само по себе си и развитието на селските 
райони изисква активното участие на жителите им. Решенията трябва да са съобразени с 
местните нужди, да са прости и да се основават на стратегия за развитие. 

В бъдеще в този онлайн възел ще бъдат представени повече решения и предложения. 
При представянето и сътрудничеството на различни проекти или договорености за 
селските райони, заинтересованите страни (от селските райони) играят решаваща роля. 
В бъдеще заинтересованите страни и жителите на селските райони възнамеряват да си 
сътрудничат и с цифровите и телевизионните медии, за да информират повече хора. Naše 
podeželje е ефективен инструмент за дигитално популяризиране благодарение на 
представянето на иновативни подходи и успешни истории, както и на допълнителните 
линкове на уебстраницата, които насочват посетителите към широк спектър от онлайн 
магазини. 

✔ Този уебсайт е ефективен и може да достигне до много хора. 
✔ Насърчава селския бизнес, екологичните и домашно приготвените продукти, 

социалните иновации и др. 
✔ Добрите практики се споделят с обществеността, а жителите на селото могат по-

лесно да намерят определени заинтересовани страни или спонсори. 

 

Glamping.si - лесен начин да резервирате следващия си къмпинг със стил  

Уебсайтът Glamping.si е първият и единствен BOOKGLAMP в Словения, който се 
използва за резервации на бляскави къмпинги (т.нар. glamping, от англ“ glamour - блясък 
и camping - къмпинг). Той събира на едно място всички места за глемпинг ваканции. 
Акцентът при местата и доставчиците на услуги за настаняване, промотирани на този 
уебсайт, е, че те предоставят най-висококачествени услуги, голяма степен на 
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неприкосновеност на личния живот и изключителна кухня. Местата за глемпинг от този 
уебсайт предлагат релаксация сред природата и пълно откъсване от цялата суматоха на 
забързаното ни ежедневие. 

Можем да кажем, че тази уебстраница функционира подобно на Booking.com, с 
изключение на това, че предлага само места за глемпинг (което е посочено и в името им). 
Glamping.si позволява на посетителите на страницата лесно да намерят и резервират 
мечтаната от тях почивка на глемпинг. Доставчиците на услуги за настаняване предлагат 
няколко вида бляскави палатки, къщи на дърветата, висококачествени дървени и еко 
къщи и дори елитни хотелски помещения или апартаменти.  

Когато решават кое място за настаняване да изберат, хората могат да се възползват от 
няколко възможности при търсене на уебсайта Glamping.si: 

● изберете от маркираните възможности за глемпинг, показани в главния раздел, 
● разгледайте възможностите "в последната минута" и резервирайте една (или 

повече) от тях, 
● щракнете върху раздела "регион" и изберете място за настаняване според региона, 

който искате да посетите, или  
● отворете раздела "Карта" и изберете един от различните филтри (регион, 

културно наследство, природни забележителности, транспорт, магазини, уелнес, 
кулинария и свободно време/спортни дейности). 

Сайтът предлага и ваучери за различни поводи. Те са чудесни за рождени дни, 
годишнини или за обикновено бягство през уикенда. Поръчката им е много лесна – те се 
изпращат на желания адрес още същия ден след получаване на потвърждение за 
плащане. Всички варианти на ваучери имат описание на това какво е включено в цената 
и колко струва всеки от тях. Снимките на сайта също са внимателно подбрани; те 
представят местата за глемпинг по най-добрия начин и са примамливи. 

✔ Популяризиране на селските райони чрез настаняване на глемпинг. 
✔ Един уебсайт под добре познатата фраза (glamping) за намиране и резервиране на 

този вид настаняване - той е по-организиран и удобен за ползване, защото 
предлага всичко на едно място. 

✔ Гостите могат да популяризират тези места в други социални медии, например в 
Instagram, като поставят #glampingsLOVEnia до описанието на снимката. В 
днешно време каналите на социалните медии играят важна роля в 
популяризирането. Колкото повече хора достигнат, толкова по-добре. Всички 
места за настаняване от този уебсайт предлагат първокласно обслужване и са 
бляскави (откъдето произлиза и името глампинг), което е още едно предимство за 
стратегията за популяризиране в социалните медии. Факт е, че хората обичат да 
правят снимки по време на ваканциите си и да ги споделят с другите. 

 

Интернет маркетинг за устойчиво развитие и селски туризъм  
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Интернет е много разпространен във всички бизнес сектори и е изключително важен инструмент 
за насърчаване на бизнес продажбите. Освен това, интернет маркетингът е широко приет от 
туристическите предприятия. Устойчивият туризъм се отнася до развитието по такъв начин и в 
такъв мащаб, че да остане жизнеспособно за неопределен период от време. 

Съществува специална връзка между концепцията за устойчив туризъм и селския туризъм. В 
настоящата статия се оценява използването на интернет и електронния маркетинг за 
устойчивостта на предприятията за селски туризъм в Гърция. Предприятията за селски туризъм 
са анализирани и допълнително класирани по отношение на техните характеристики на 
електронния маркетинг и изпълнените функции на ИКТ. 

Разработена е интегрирана динамична рамка за класиране на предприятията въз основа на 
многокритериалния метод PROMETHEE II и са обсъдени резултатите. Накрая са определени и 
описани оптималните предприятия, които да бъдат използвани като модел за дизайнерите на 
уебсайтове, насърчаващи дейности по електронен маркетинг за устойчивост на селските райони. 

 

Технологии и иновации: Промяна на концепцията за селския туризъм - систематичен преглед   

Целта на това изследване е да се направи систематичен преглед на литературата относно 
въздействието на технологиите в туристическата индустрия и тяхното приложение в 
изследванията за селския туризъм, за да се постигне целта на социално-икономическото 
развитие. 

Изследователските статии бяха подбрани от списания, индексирани в Scopus, Web of Science, или 
такива, които са включени в списъка на Австралийския съвет на бизнес деканите или на 
Комисията за университетски субсидии - Консорциум за академична и изследователска етика. 

Това проучване предоставя обобщено заключение за тенденциите в изследванията, които се 
провеждат в областта на селския туризъм, като същевременно подчертава темите и областите, 
които могат да бъдат разгледани чрез туристическата индустрия. 

Това проучване се опитва да установи връзката между използването на технологиите и 
развитието на селския туризъм. 

Също така се стига до заключението, че използването на технологиите е променило начина по 
който може да се осъществява селският туризъм. Освен това е установено, че използването на 
селския туризъме е средство за решаване на съществуващите социално-икономически 
предизвикателства в обществото. Това изследване е ново и със сигурност допринася за 
стойността на изследователите и учените, работещи в тази област, като им предоставя 
изследователски области, които изискват размисъл. 

Перспективи за културен и устойчив селски туризъм в един интелигентен регион: Проучване на 
случая на Мармила в Сардиния (Италия)  
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Този документ се включва в текущия дебат по темата за устойчивостта, тъй като тя се отнася до 
селския туризъм. По-конкретно, той разглежда необходимостта от определяне на стратегически 
действия, които ще подобрят разпространението на културните ресурси, за да се улесни 
културното планиране. Балансирането на динамичното напрежение, което характеризира 
връзката между развитието на туризма и опазването на ландшафта, е от ключово значение за 
финализирането на подходящи стратегии и действия за планиране, особено в контекста на 
маргиналните селски райони. 

В подкрепа на теоретичните и методологичните разсъждения, в настоящата статия е 
представено проучване на случай от региона Мармила на италианския остров Сардиния. 
Отсъствието както на философия на "културното планиране", така и на стратегически подход към 
системния и устойчив селски туризъм в тази страна е признато. 

В края на статията се обсъждат резултатите, които се появиха по време на подготовката на това 
проучване на случая, по отношение на интелигентното, устойчиво развитие на селския туризъм, 
като се приема необходимостта от компромиси между силата на глобализацията, природата, 
туризма, местата и хората. 
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