
Приложение 1 

Участие на община Велинград в международни туристически 

изложения през 2019г.  

36-та Международната туристическа борса „Ваканция СПА и ЕКСПО” от 14 до 16 

февруари 2019 година в Интер Експо център-София. 

Община Велинград изгради свой самостоятелен дизайнерски щанд на площ от 32 кв.м., 

на който бяха поканени представители на всички места за настаняване в града, за да се 

срещнат със свои потенциални партньори  по време на изложението 

XVI Международна туристическа борса „Културен туризъм“ 18-20 април във 

Велико Търново.  

Общината отново подкрепи участието на Историческия музей и подреди съвместен 

щанд. На него майстори представиха техники за писани яйца и за плъсти. Интересът 

беше голям и през трите дни на изложението. 

XV Международна туристическа борса „Планините на България – гостоприемство 

в четири сезона“  10-12 октомври в Смолян.  

Участвахме със самостоятелен щанд и презентация за възможностите на Велинград за 

туризъм.  

За първи път община Велинград се представи и на три балкански туристически 

изложения чрез пренаемане на деск на щанда на Министерството на туризма. 

Взехме участие на Международните изложения в: Истанбул /31.01-3.02.2019/, 

Букурещ /21-24.02.2019/, Белград /21-24.02.2019/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Рекламни дейности през 2019г. за популяризиране на туристическия продукт 

1. На 27 септември Велинград бе представен с още две български дестинации 

на Молдовския пазар. Форумът „ Добре дошли в България” бе организиран от 

Службата по търговско-икономически въпроси към посолство на България в 

Молдова. Интересът от страна на туроператори и журналисти бе голям. 

2. През месец февруари бе преиздаден и допълнен рекламният каталог. 

Луксозното издание се подарява на всички гости на Велинград и се предлага на 

всички изложения. 

3. Публикувани са рекламни статии в: списанията “Туризъм и отдих”/ 

разпространява се на изложенията в Лондон и Истанбул/. Участваме и в 

ежегодното издание на пътен атлас „България” на издателство “Домино”, 

както и в специалното им издание ”Балнео и спа дестинации” 

4. Продължава сътрудничеството с Уралската асоциация по туризъм и лично 

с нейния Изпълнителен директор Михаил Малцев. Той посети Велинград 

през април и ноември с телевизионни екипи, които подготвиха рекламни клипове 

за Велинград. Те бяха излъчени в специализирани туристически предавания.  

Част от ноемврийската делегация бяха и представители на две 

туроператорски фирми и две големи промишлени предприятие в Урал. Бе поет 

ангажимент от страна на г-н Малцев първата т.н. „пилотна група” от 

организирани туристи да дойде във Велинград през април 2020г. 

5. Като асоцииран член на BUBSPА, община Велинград е част от големия 

пробив на Германския пазар, който се случи през септември. Вече 

здравноосигурени германска граждани ще могат да идват на спа, лечение и 

профилактика в българските балнео и спа центрове. Според председателя на 

УС на BUBSPА г-жа Кацарова, кметът на община Велинград д-р Коев има 

голяма заслуга за това. Той взе участие на Здравния форум, организиран от МТ, 

BUBSPА, и ГБИТК преди голямото изложение в ITB Берлин през април. 

6. Община Велинград ще бъде представена и в популярната туристическа 

платформа URBO 

През месец септември представители на интернет приложението направиха 

презентация на платформата пред членовете на КСВТ-Велинград. Участието 

на общината в популярната платформа ще е безплатно. В началото на 2020-

та година ще бъде подадена информацията и всичко необходимо за включване 

на общината и туристически обекти в приложението. 

 


