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ПРОГРАМА за 2023 г. 

за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027г. 

 

 

 Програмата за 2023 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в дестинация Велинград 2021-2027  подкрепя 

стратегическите цели и подцели, които са заложени в Стратегията. Планирани са предимно мерки и дейности с краткосрочен и средносрочен 

характер, които надграждат извършеното и залагат отново отложеното от предишни периоди. 

Настоящата Програма е основен инструмент за реализация на Стратегията и представлява неразделна част от нея. 

Стратегическа цел 1 : Създаване на благоприятна околна среда за развитие на устойчив туризъм 

1.1 Подцел 1: Опазване на околната среда 

Мерки и дейности за реализиране Ангажирани 

институции 

Срок на 

изпълнение 

Индикатори 

1.1.1 Мярка 1 : Забрана на рудодобива в региона 

Дейност1.1.1.1 : Създаване на работна група на високо ниво 

1.1.2 Мярка 2: Насърчаване на дейности и инвестиции, свързани с опазване на околната среда 

Дейност:1.1.2.3 Изграждане на зарядни станции за електромобили 

Дейност:1.1.2.4 Провеждане на кампании за разясняване на ползата от разделното 

събиране на отпадъците, намаляването на обема и начините за оползотворяването 

им 

 

МОСВ, ОА, СХР- 

ВЗР,  

 

ОА 

ОА 

 

31.12.2023 

 

 

31.12.2023 

31.12.2023 
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1.2 Подцел 2: Опазване на природни и антропогенни ресурси и вплитането им в туристическия продукт 

Мерки и дейности за реализиране Ангажирани 

институции 

Срок на 

изпълнение 

Индикатори 

1.2.1 Мярка 1Възстановяване, опазване, експониране и въвеждане на техники и програми за 

представяне на природата и културното наследство 

Дейност 1.2.1.1 Маркиране и екологично поддържане на туристически маршрути и пътеки. 

Дейност 1.2.1.3 Продължаване на проучванията в местността Св.Илия и определяне на статута на 

двете светилища /Острец и Св Илия/ от Министерство на културата 

Дейност 1.2.1.6 Актуализиране на списъка с недвижимо културно наследство 

Дейност 1.2.1.7 Експониране на местни археологически находки, тематични изложби на открито, 

дигитализация на културното наследство и създаване на интерактивни експозиции 

Дейност 1.2.1.8 Позициониране на спортни и културни събития 

 

 

ОА, НПО, СХР-ВЗР 

ОА, ИМ, МК 

ОА, ИМ, МК, МТ 

ОА, ИМ,  

Градска галерия 

ОА 

 

 

31.12.2023 

31.12.2023 

31.12.2023 

31.12.2023 

 

31.12.2023 

 

 

1.3Подцел 3:Изграждане и поддържане на инфраструктура, свързана с туризма 

Мерки и дейности за реализиране Ангажирани 

институции 

Срок на 

изпълнение 

Индикатори 

1.3.1 Мярка 1 Подобряване на инфраструктурата 

Дейност 1.3.1.1. Доизграждане на дизайнерско осветление и озеленяване на зелени площи, 

паркове, входно-изходни артерии 

Дейност 1.3.1.4. Изграждане на нови площадки за фитнес на открито, скейтборд, ролери и др. 

активности 

1.3.2 Мярка 2Подобряване на условията за сигурност и безопасност 

Дейност 1.3.2.1 Доизграждане на система за видеонаблюдение на обществени места като 

главни пътни артерии, пешеходни зони, туристически и велопътеки, места за отдиx 

1.3.3 Мярка 3 :Подобряване на достъпността на дестинацията 

Дейност 1.3.3.1Обновяване на маркировката на туристическите маршрути. Изработване и 

поставяне на информационни табели. 

 

 

ОА 

 

ОА 

 

 

ОА 

 

 

 

ОА, НПО 

 

 

 

31.12.2023 

 

31.12.2023 

 

 

31.12.2023 

 

 

 

постоянен 
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1.4 Подцел4 Информационна осигуреност 

Мерки и дейности за реализиране Ангажирани 

институции 

Срок на 

изпълнение 

Индикатори 

1.4.1 Мярка 1  Дигитализация на съществуващите туристически забележителности, 

пешеходни и веломаршрути 

Дейност 1.4.1.1  Изготвяне на специализиран всеобхватен сайт „Туризъм Велинград”, в който да 

бъдат включени всички културни и  природни забележителности, атракции, туристическа 

инфраструктура, маршрути, възможности за туризъм, който да е с линк от общинския сайт 

 

 

ОА, ТИЦ 

 

 

31.12.2023 

 

 

Стратегическа цел 2: Създаване на благоприятна бизнес среда за развитие на устойчив туризъм 

2.2 Подцел 2 Подобряване на качеството на туристическия продукт 

Мерки и дейности за реализиране Ангажирани 

институции 

Срок на 

изпълнение 

Индикатори 

2.2.1 Мярка Създаване на система за обмяна на опит с водещи европейски спа дестинации 

Дейност 2.2.1.1 Изграждане на партньорства с международни организации 

Дейност 2.2.1.2 Обмяна на опит с дестинации на световно ниво като Карлови вари и Баденбаден 

2.2.2 Мярка Насърчаване на иновациите в туризма 

Дейност 2.2.2.1 Създаване на модерни туристически атракции, разнообразяващи престоя на 

туристите с използване на модерни форми на визуализация –изложби на открито 3D-шоута.  

2.2.3 Мярка Развитие на човешките ресурси в туристическия сектор 

Дейност 2.2.3.1Провеждане на периодични тренинги и обучения за работещите в ТИЦ, хотели, 

ресторанти 

Дейност 2.2.3.2 Обучение на местни гидове, аниматори и планински водачи 

2.2.4  Мярка Насърчаване на взаимодействието с образователни институции 

Дейност 2.2.4.2 Проучване на възможността за откриване на филиал на европейски колеж за 

образование в сферата на туризма   

 

ОА, СХР-ВЗР, МТ 

 

ОА, СХР-ВЗР, МТ 

 

ОА, инвеститори 

 

ПГИТ, СХР-ВЗР 

 

ПГИТ, СХР-ВЗР 

 

31.12.2023 

 

31.12.2023 

 

31.12.2023 

 

31.12.2023 

 

31.12.2023 
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Стратегическа цел 3: Позициониране на Велинград  като туристическа  дестинация от по-висок клас на вътрешния и 

международен пазар 

Подцел 3.1 Развитие на туристическите продукти за подобряване на преживяването на туристите в дестинацията 

Мерки и дейности за реализиране Ангажирани 

институции 

Срок на 

изпълнение 

Индикатори 

3.1.1 Мярка Развитие на туристическите атракции в региона 

Подкрепа за развитието на  Родопската теснолинейка и инициативите на сдружението 

3.1.2 Мярка 2 Популяризиране на традиционни в календара събития и атракции. 

Създаване на нови културни продукти с цел популяризиране на дестинацията на националния и 

международен туристически пазар 

Дейност 3.1.2.1 Изготвяне на Културен и Спортен календар в края на 2023 г за 2024 г 

Тържествено отбелязване на 75 години от създаването на Велинград и 15 години от обявяването му 

за СПА столица на Балканите 

Дейност 3.1.2.2 Дигитална реклама на дестинация Велинград  - социални мрежи, медии, чрез 

блогъри и др. 

 

 Приложение  - Дейности  за дигитален маркетинг в туризма в община Велинград за 2023 г. 

 

Дейност 3.1.2.3 Подобряване на представянето на дестинацията на международни туристически 

изложения и борси – МТБ „Ваканция и спа Експо”, „Културен туризъм”, „Планините на България” 

Актуализиране на рекламния каталог. 

 

 

ОА, СХР-ВЗР 

 

ОА 

 

ОА, КСВТ, ТИЦ 

 

ОА, КСВТ, ТИЦ 

 

31.12.2023 

 

31.12.2023 

 

31.12.2023 

 

31.12.2023 
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Подцел 3.2 По-добро позициониране и разпознаваемост на дестинацията на българския и международния пазар 

 

Мерки и дейности за реализиране Ангажирани 

институции 

Срок на 

изпълнение 

Индикатори 

3.2.1 Мярка 1Създаване на туристическа марка „Велинград“ и налагането и на пазара с характерна 

идентичност, запазени културни традиции,съхранена природа и ограничаване на масовия туризъм  

Дейност 3.2.1.1 Създаване на екип за управление на дестинацията, изграден от професионалисти в 

областта на еврофинансирането, юристи, финансисти, маркетинг, архитект 

 

 

ОА,  местен 

бизнес, СХР-ВЗР 

 

 

 

31.12.2023 

 

 

Изготвил:  

Цвета Спасова /п/ 

Началник на отдел „Туризъм и реклама” 

 

Програмата за 2023 г. за изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград 2021 – 2027 е 

одобрена  с Решение 1, вписано в Протокол №1 от заседание на КСВТ – Велинград, проведено на 10 януари 2023 г. 
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Дейности за дигитален маркетинг за туризма на община Велинград за 2023 г. 

 

1. Дейностите като част от нормативната база на общината.  

Дейностите се основават на приетата с Решение №92 от 25 март 2021  „СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА 

ТУРИЗМА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД И ДЕСТИНАЦИЯ ВЕЛИНГРАД 2021-2027 г. Дейностите са съобразени и с ПИРО 2021-

2027 и съответно програма за развитие на туризма. “ Отчетени са следните фактори: 

- Над 50% от легловата база е ситуирана в места за настаняване с категория 4 и 5 звезди. Очаква се делът на сегмента от 4 и 

5 звездни легла да се увеличава; 

- Месечната динамика за реализираните нощувки в годините 2018, 2019 и 2022. Нужна е за да се оцени интереса за 

посещение на дестинацията в години, незасегнати от пандемията и да се построи модел на интереса на гостите на 

общината по месеци; 

- Културно обусловените навици на българите, съставляващи над 90% от туристите в общината и резултати от проучване 

„Развитие на туризма в община Велинград – актуално състояние и перспективи”; 

- Ниската средна продължителност на престоя за българския гост- под 3 нощувки. Отчита се големия дял на уикенд 

туристите. 

- Календар от събития за последната година 2022г. и анализ на очаквания календар за 2023г.   

- Даденостите на общината, водещи до развитие на описаните в стратегията – здравен (балнео, спа и уелнес) туризъм, 

планински и ски туризъм, културен туризъм, кулинарен и винен туризъм, еко и селски туризъм, спортен, лов-риболовен 

туризъм, конгресен туризъм. 

 

2. Сегментиране на пазара и ориентиране към основна целева група. 

За да се постигнат най-успешно заложените дейности е необходимо да се разделят пазарите на конкретни ясни сегменти и да се 

избере такъв сегмент, който съдържа най – много потенциални гости на община Велинград. Формирането на основна целева 
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група се основава на проучване „Развитие на туризма в община Велинград – актуално състояние и перспективи” и се представя 

следния профил на туристи, към които да бъде обърнат дигиталния маркетинг на общината: 

 Националност – българска. Ориентацията само към българската публика, позволява да се насочи ресурса за реклама на 1 

език, а не да се разпилява в усилия към пазари с незначителен принос.  

 Възраст – 30-60 години.  

 Пол – и двата пола, като по-голямо значение имат дамите, тъй като при 55% от случаите те вземат решение за почивката. 

 Семеен статус – семейства с деца, двойка без деца, двойки с пораснали деца. 

 Местоживеене – Столицата и областни градове. 

 

 

3. Дейности и цели 

Според проучването Велинград е устойчиво утвърден в съзнанието на потребителите, което предполага усилията да се насочат 

към конкретни кампании с цел привличане на туристи, а не към обща познаваемост на бранда. В кратък порядък целите на 

дейностите са следните: 

 Увеличаване на интереса в сезоните с по-слабо туристическо търсене: 

o Висока потребност - 20.02.2023 – 10.06.2023; 

o Средна потребност 10.09.2023 – 30.10.2023; 

 Увеличаване на интереса за посещение в делничните дни. Увеличаване на продължителността на престоя под формата на 

дълги уикенди. 

 Създаване на монолитен и интегриран имидж на община Велинград в дигиталното пространство. 

 Популяризация  в дигиталното пространство на 75-та годишнина от създаването на град Велинград и 15-та годишнина от 

обявяването му за Спа столица на Балканите. 

 Комплектуване, подреждане и правилно представяне пред таргет групата на вече заплатени ресурси – снимки, видеа, 

информация, 360 панорамни разходки и други. 
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 Допълнителна популяризация на календара от събития в община Велинград пред потенциалните гости на града. 

 Утвърждаване на Велинград като дестинация, където може да бъдат опитани ястия от автентичната родопска кухня, 

приготвени от локални продукти. Според  проучването асоциативното възприятие на публиката за дестинация Велинград 

не се свързва с  родопската кухня. 

 

 

4. Инструменти за постигане на целите 

 

4.1. Изграждане на МОДЕРЕН, потребителски ориентиран туристически портал на община Велинград. 

Сайтът е заложен като Дейност 1.4.1.1.Изготвяне на специализиран всеобхватен сайт „Туризъм Велинград” в плана за 

ПЛАН за изпълнение на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград 2021-

2027 

Цели се представяне по най-добрия начин на информацията, снимки, видеа, 360 от velingrad-bg.com и velingrad.bg, но и 

надграждане от гледна точка интересно представяне на информацията, модерна визия, пренаписване на съдържание, 

презаснемане на визуални материали. Основните раздели на сайта ще са: 

 

 Настаняване и хранене. Залагане на местата за настаняване и заведенията за хранене. Възможност за онлайн 

резервация през резервационен модул (bookingengine), който директно да се свързва със софтуерана местата за 

настаняване и да показва наличността на всеки обект. Подобна функционалност би намалила зависимостта на 

обектите за настаняване от ОТА платформи. 

 Събитиен каландар. Ясно открояване на важните събития с потенциал да привличат туристи от описания таргет пред 

тези събития, които имат основно значение само за гражданите на града.  

 Забележителности. Представяне на всички забележителности в общината, както и тези, които без да са на 

територията на общината са важни за туристите, посетили Велинград. Копирайт на текстове с цел създаване на 

интерес. Интегриране на налични галерии от снимки, 360, видеа и т.н. 
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 Какво да правя. Всички варианти за активна почивка. Копирайт на текстове с цел създаване на интерес. Интегриране 

на налични галерии от снимки, 360, видеа и т.н. 

 Блог. Ще съдържа статии, насочващи туристите към поставените по-горе цели на дейностите за дигитален маркетинг. 

 Създаване на ландинг страници, където ще постъпва трафика от различни рекламни кампании. Подобни страници 

събират няколко компонента - линкове към хотелско настаняване и пакети, пряко свързани с темата на кампанията, 

хранене, забележителности, подходящи за посещение в конкретния период и др. Основната информация се 

формулира според целта на кампанията – например привличане на гости през делничните дни. 

 Създаване на “Agencypack” и “Mediapack” със снимки и информация, която може да се ползва от агенции и медии, без 

да се нарушава уникалността на текстовете на сайта в интернет пространството.  

Сайтът трябва да е изграден на платформа, позволяваща разширения и лесна поддръжка от различни експерти с уеб 

грамотност. Удобен вариант е Wordpressплатформа, но задължително с индивидуален дизайн и функционалности, а не на 

базата на готови шаблони. Такава е практиката и на европейско ниво.Трябва да притежава българска езикова версия. 

Възможност на по-късен етап да се заложат английска, турска и румънски версии. Задължително с респонсив дизайн, 

позволяващ цялото съдържание да е добре аранжирано във ширина характерна за мобилен телефон.  

Туристическият портал трябва да притежава висока начална страница компилираща основни елементи от споменатите раздели 

по възможно най-визуален и атрактивен начин. Сайтът трябва да разчита на интерактивност и качествено текстово съдържание. 

Необходими компоненти при изграждането на сайта: 

 Копирайт на 70 статии за забележителности и активности. 

 Копирайт на 30 текста за места за настаняване. 

 Копирайт на 30 текста за заведения за хранене. 

 Копирайт на 5 статии в блога. 

 Заснемане на 200 снимки на забележителности с уредени права при обекти с липсващи снимки. 

 Ползване на всички досегашни материали – снимки, видеа, 360 разходки, текстове и други. 
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4.2. Управление на социални мрежи по атрактивен, привличащ туристи начин. Създаване на нови профили, които да 

отговарят на дигиталните цели в Faceboоk, Instagram и Уou tube. Заложено е като 3.1.2.2 Дигитална реклама на 

дестинация Велинград - социални мрежи, медии, чрез блогъри и др. в плана за изпълнение на Стратегия за устойчиво 

развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград 2021-2027г.  Трябва да бъдат предвидени следните 

дейности: 

 

4.2.1. Създава се календар на публикуване на съдържание във всяка една от изброените социални мрежи.  Този календар 

трябва да се зарежда 30 дни по рано, а съдържанието се съобразява със сезона и основни внушения към 

потребителите. 

 

4.2.2. Съдържанието ще бъде обърнато към таргет аудиторията, чиито профил е описан по-горе, а основните внушения 

ще са: 

i. Един уикенд не стига да опознаеш Велинград (Забележителности) 

ii. Винаги нещо интересно се случва във Велинград (постове с идващи събития) 

iii. Велинград – петзвездна дестинация. Гостите са ни скъпи (Постове демонстриращи високия стандарт на 

дестинацията, местата за настаняване и заведенията за хранене) 

iv. Родопската кухня – скритата перла на Велинград (Особености на местната кухня, ястия, които могат да бъдат 

опитани в конкретни ЗХ и т.н. Акцент върху това, че висококатегориините места за настаняване и заведения за 

хранене ползват продукти от местни ферми и замеделски производители) 

v. Вода за рекреация и лечение – всичко свързано с водата, спа хотели, спа центрове и т.н. (този акцент ще бъде с най-

малък брой постове, защото цялата таргет аудитория е запозната с тази страна на дестинацията, според проучването 

от 2017г.). 

 

4.2.3. Създава се дизайн за графичното оформление на разнообразни постове, свързана с идентичността на бранда и сайта 

– цветове, шрифтове, дизайн елементи и др. 
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4.2.4. Залага се разнообразно съдържание – събития, забележителности подходящи за посещение в сезона, видеа свързани 

с Велинград, снимки, снимкови галерии, кратки компилации от видеа и т.н. В това число могат да влязат дори 

новини, прогноза за времето през уикенда и всичко, което може да е интересно за потребителите и в същото време би 

ги подтикнало към посещение на дестинацията.  

 

4.2.5. Ползват се наличните снимки от досегашни източници и заснети за сайта снимки на забележителности, описани по-

горе. 

На база демографския профил на таргет групата е структуриран следния набор от социални мрежи и брой постове в тях. 

Този избор е свързан с различните възрасти, които са характерните потребители на всяка от социалните мрежи и 

възможността да се ползват особеностите на всяка социална мрежа за различни цели в рамкитена популяризацията.  

 Залагане на 30 поста и сторита във Facebook според календара на публикуване, дизайн и подбраното съдържание. 

 Залагане на 30 поста, сторита и рийлове в Instagramспоред календара на публикуване, дизайн и подбраното 

съдържание. 

 Залагане на 3 обработени и при нужда монтирани видеа в Youtube. Ще притежават анимиран вариант на дизайн. 

Ще бъдат сглобени откъси от налични видеа, комбинирани с музика, снимки и т.н. 

 

4.3. Управление на рекламни кампании за реализация на по – висок интерес през делнични дни и относително слаби 

периоди.Заложено е като 3.1.2.2 Дигитална реклама на дестинация Велинград - социални мрежи, медии, чрез блогъри и 

др. в плана за ПЛАН за изпълнение на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация 

Велинград 2021-2027г.  Трябва да бъдат предвидени следните дейности: 

 

4.3.1. Обсъждане на всички кампании с КСВТ, ТИЦ, СХР-ВЗР и отдел „Туризъм и реклама” към общината, за да се 

разберат в дълбочина потребностите на различните бизнеси в сектор туризъм, на гостите и естествено интереса на 

общината. Представени са примерни, чиято структура ще бъде запазена, но чието съдържание и тема могат да бъдат 

заменени, модифицирани или обогатени. 
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4.3.2. Кампания „Един уикенд не стига“. Кампанията трябва да представлява няколко набора от реклами във мрежите на 

Facebookи Google. Всяка от тях с различни вариации на основното послание.Те трябва да мотивират потребителя да 

стигне до лендинг страница на туристически портал. На тази страница ще има пакети за 3 и повече нощувки, 

предлагани от местата за настаняване в общината. Също така туроператори и агенции, които освен настаняване 

включват и други елементи на туристическа услуга с обща цена – участие във фестивал, входни такси за музей, 

гидове и т.н. На същата страница ще има информация защо за да се опознаят по-малко популярните 

забележителности са необходими 4 и повече дни. Ще има списък с актуални събития. Кампанията трябва да е 

активна през периодите:  20.02.2023 – 10.06.2023 и 10.09.2023 – 30.10.2023;  

 

4.3.3. Кампания “Пролет във Велинград”. Кампанията трябва да представлява няколко набора от реклами във мрежите на 

Facebookи Google. Всяка от тях с различни вариации на основното послание.Те трябва да мотивират потребителя да 

стигне до отделна, специализирана лендинг страница на туристически портал. В страницата трябва да се представят 

всички обекти от общината, предлагащи пакети през пролетта. В това число ще се набляга на всякакви пакети за 3-ти 

март, 8-ми март, ученически ваканции. Ще се демонстрират най-интересните за този период забележителности и 

събития. Кампанията трябва да е активна през периодите:  20.02.2023 – 31.05.2023. 

 

4.3.4. Кампания за обща оптмизация на сайта за по-високи позиции в Google. Това би привлякло пряко туристите за 

резервации на МН и ЗХ без ползване на посредници. 

 

4.3.5. Кампания с инфлуенсъри и туристически блогъри „непознатия Велинград“. Трябва да бъдат подбрани 5 

инфлуенсъра и/или туристически блогъра, за които да бъде организирано безплатно настаняване и изхранване във 

Велинград. Нужно е съставяне на програма за всеки от тях, според профила на специфичната му аудитория, за да 

може да бъдат пуснати различни постове, рийлове, видеа, шортове и т.н. от различни активности, забележителности 

и събития във Велинград. Дестинацията трябва да бъде представена като интересно място за почивка през пролетта 

чрез нейните активности, кулинария, забележителности, а не толкова с настаняването и спа услугите. С 
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инфлуенсърите и блогърите трябва да бъде договорено да могат да се ползват заснети от тях материали за социалните 

мрежи, управлението на които е част от тези дейности. 

 

4.4. Родопската кухня, локалната, фермерска храна и Велинград.  

 

От проучването от 2017г. става ясно, че храната и храненето не попадат в първите 10 спонтанни посочвания на отговори 

за това, какво им е харесало при почивката във Велинград. Има огромен потенциал Велинград да се позиционира с 

храната си за привличане на гости чрез гастронимически турове, винени турове, дегустации на храни и напитки и др. 

Очаква се обогатяване на цялостния туристически продукт и добавяне на още една мотивация привличаща повече 

туристи. Могат да бъдат отличение следните направления на усилия: 

 Удостоверяване на ползването само (или основно) на локални продукти в кухнята на хотели и ресторанти в 

общината. Предоставяне на удостоверените заведения на бадж с QRкод, даващ повече информация на 

посетителите в рамките на туристическия портал. 

 Създаване на онлайн маркетплейс, който да свързва одобрени локални оранжерии, ферми, изби и земеделски 

производители от една страна и заведенията за хранене от друга страна.  Предполагат се все повече локални 

продукти в менютата на заведенията за хранене, и пряка връзка с местните производители изолираща външни за 

общината изкупвачи, посредници, тържища и т.н. 

 Създаване на публичност чрез привличане на организатори на бутиково структурирани фермерски пазари, 

акцентиращи върху локални продукти. Залагане на фестивали на конкретни локални продукти от модерен тип. 

Например фестивал „Манатарка и гурме“ и подобни. 

4.4.1. Нужни ресурси за постигане на резултати по заложените направления: 

4.4.1.1. Изграждане затворена дигитална борса (маркетплейс) за директен достъп на оранжерии, ферми, изби и 

земеделски производители. 

4.4.1.2. Институционализиране и финансиране на избрана локална НПО да наблюдава и удостоверява приготвянето 

на кулинарната продукция в заведенията за хранене от локални продукти. Последното ще даде възможност за 

издаване на удостоверение за заведение предлагащо ястия от родопската кухня, при ползване на продукти от 
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локални производители.Организиране на 1 или 2 работни места в това НПО, които да се занимават с 2 задачи. 

Първата е регулярни контакти с местните производители, качването на информацията и цените на продуктите и 

тяхната наличност. Втората е удостоверяване и контрол върху ЗХ, които потребяват от борсата за локални 

продукти и приготвят ястия от родопската кухня.  

4.4.1.3. Покани към организатори на фермерски пазари за организиране на подобни събития. Покани към 

специализирани туроператори за създаване на специфични пакети. 

4.4.1.4. Залагането на локалната храна и родопските рецепти, като важна част от дигиталния маркетинг на 

дестинацията. 

 

4.5. Велинград „извън интернет“ в помощ на дигиталния маркетинг. 

В днешно време, голяма част от поколението живее в дигитален свят – като търсене на информация, като работа, като 

преживяване.  

Надграждането на дигиталните цели за реклама на Велинград, със събития и дейности извън дигиталния свят ще 

спомогнат да се обхванат както таргет туристи на дестинацията, които са по-възрастни и не се водят по преживявания 

свързани с дигиталното пространство, както и таргетът които могат да споделят преживяното само през дигитална среда. 

Отбелязваме следните най-важни и открояващи се събития и дейности за разработване, които биха допринесли за 

открояване на дестинацията и създаване на пълен завършен продукт на преживяването, както на гражданите на града, 

така и на туристите посетили дестинацията. 

 

4.5.1. Тематична украса, декорация на града:  

 

        4.5.1.1. Тематични – присъстващи около големи празници – Свети Валентин, 3-ти Март, Великден, 

Велинградски празници, Коледа, Нова Година. Създават атмосфера, актуални и търсени са в настоящия момент, 

позволяват през една снимка да се достигне до огромно количество аудитория, през тази която вече е тук на 

място. Тоест през правилната такава. 

4.5.1.2 Сезонни – пролят, лято, есен, зима; 
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4.5.2. Инсталации, пътуващи изложби, обемни експозиции:  

 

Дават възможността да гостуват различни тематични инсталации, изложни и събития. Разнообразяват града, 

правейки го център на експозии с различни интереси и привличайки таргет туристи, които принципно не биха 

посетили града. Това позволява да се разшиши таргета на клиента,който идва „по-интереси“, а по-този начин 

опознава града. Примери:  Динозавърски парк, Алиса в страната на Чудесата, Магически фигури, Восъчни 

фигури и други. 

 

4.5.3. Събития – според градския календар могат да се подберат по-големите празници и събития и около тях да 

се направи по-стойностна програма, с цел отразяване от страна на медии и с цел разбира се по-добро прекарване 

на граждани и гости.  

 

Конкретно за 2023, може да се развие идея за тържествата свързани с Велинград – Спа столица на Балканите. 

 

4.5.4. Подпомагане от страна на общината / на рекламен бюджет / на вече случващи се големи събития, отново с 

цел медийно отразяване, неща като: „Пролетно хоро“, събития от сорта на „Мама Миа“ – Велиленд, Arte Feastival 

и други. 

 

 

4.5.5. Тематични уикенди – по образ на Бургас – през 8 те летни / Юли и Август / уикенда може да има тематика. 

Възможен вариант за случване е изграждане на кокетен базар в центъра и гостуване на различни хора, според 

тематиката, в различните уикенди.  
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4.5.6. Избиране на „Ново емблематично място“ / Клептуза за сега, заради облик не е опция / за което да се 

пошуми, попише повече, да се предизвика повече интерес за посещения. Такова би било Пресичането на 24 

меридиан и 45 паралел, примерно. Всички тези места, носещи някаква свръхестественот, винаги са 

предизвиквали интерес. 

 

4.5.7. В бъдеще след първите 6 месеца, може да се разработят стратегии за: развитие на Юндола – Велинград е 

повече от вода; колаборация с минерална вода Велинград – тъй като вече е много разпознаваема; Велинград – 

Европейска Столица на Балканите. 

 

4.6. Традиционни медии в помощ на дигиталния маркетинг: 

4.6.1. Телевизия – няколко женски предавания „На кафе“, „Тази сутрин“ и т.н. биха били супер възможност за платени 

репортажи. Опция след договаряне би била и снимане на място. 

4.6.2. Радио – могат да вървят постоянно някакви игри свързани с града, с цел постоянно пррисъствие на име на града. 

Бюджетен вариант за масово облъчване. 

4.6.3. Печат – интервюта и списване на рецепти в няколко добри списания и блогове за храна, с цел развитие и 

разпространение на локалната и родопската храна. След първите 6 месеца и по-агресивното позициониране на 

Велинград,както досега в български пазар, бихме предложили списания като WizzAir, BulgariaAir–които позволяват 

промотиране на дестинацията както на пазар на българи, живеещи в чужбина, така и на чужд пазар, посещаващ 

България.  

4.6.4. Външна реклама – при възможност общината да договори билбордове в други градове, на обменен принцип. Ако 

това не е възможно да се планира визия билборд за дестинация Велинград, на комуникативни места през които 

преминава потока турист, таргетиран за Велинград – примери: магистрала море, магистрала Гърция, Банско и т.н. 


