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Що е БРАНД и БРАНДИНГ?

 Брандът е всичко, което искате да съобщите на 
потребителите, това което трябва да комуникирате 
въпреки себе си...

 По дефиниция, „brand“ е това, което потребителят 
мисли, когато той или тя чува името на вашата 
компания и/или продукт. 

 Брандинг – това е да накараш някой, който има 
потребност от продуктите ти да те опознае, хареса 
и да ти има доверие. 



Графична идентичност

 Логото е графичен елемент или емблема, 
представящ по определен начин фирмата.

 Логотип е начинът на изписване на фирменото 
име, създаване на уникален шрифт.

 Слоганът е запомняща се фраза или мото.

 Ключов момент в изграждането на марка е да 
съумеем да наложим в съзнанието на останалите 
една основна дума или фраза, която да дефинира 
марката /продукта /фирмата /човека. 



Бранд на място 

 Брандинг – процесът на изграждане на 
благоприятен имидж на продукт или компания, 
който в съзнанието на потребителите и 
потенциалните клиенти да ги отличава от 
конкурентите. 

 Всяко място, всяко кътче на една държава има своя 
марка, своя идентичност, свързана с културата и 
бита – маркова идентичност (бранд). 

 Общности формират и предопределят 
спецификата, индивидуалността и различността на 
това място. 



Репутация на дестинацията 

Имидж на дестинация 

Бранд на дестинация 

 Визия 

 Комуникация 

 Продукти 

 Услуги 



Какво ни е необроходимо, за да 
създадем регионален бранд?

 Къде се намираме в момента? 

 Къде бихме искали да бъдем? 

 Как да стигнем там? 

 Как се справяме в сравнение с конкуренцията? 



Природозащитен 
статус



С какво свързваме Странджа?

 Биоразнообразие

 Културно-историческо наследство

 Нематериално наследство



Демографска характеристика

 Населението на общините Царево и М. Търново - около 14 
000 души, разпределено в 21 селища. 

 Застаряващо неселение и висока безработица, особено в 
селата на Община Малко Търново

 Делът на пенсионерите надминава 80% - 90%, а 
територията й е една от най-слабо заселените в страната с 
гъстота на населението 5.7 души/км2. 

 Част от населението в близост до Черно море е сезонно заето 
в морския туризъм през активния сезон. 

 Допълнителен доход за местните хора създава развитието на 
селски и екологичен туризъм.

 На лице е липсващ човешки фактор за развитие на 
региона. 



Характеристика на посетителите в крайбрежията 
на парка



Характеристика на посетителите във вътрещността 
на парка



Създаване на Регионална марка „Странджа” 



Основни цели и задачи на бранда: (1)

 акцент върху природната среда, културните и исторически
забележителности в региона;

 акцент върху добрата интерпретация на природните
ценности на Парка, познаване на природните и културни
забележителности на района, както и проблемите, свързани с
намаляване на негативното влияние на човешката дейност
върху природата;

 доказана практика на екологична устойчивост и
минимално негативно екологично въздействие,
включително съвети към гостите, свързани с опазване на
околната среда;

 принос към природозащитата и подпомагане на дейности,
свързани с устойчивия туризъм, Парка и защитата на дивата
природа;



Основни цели и задачи на бранда: (2)

 подкрепа на НПО, работещи за опазване на околната 
среда, предпазване на гостите от покупки на стоки, свързани 
с редки и защитени видове и др.;

 принос за местната общност и наемане на местен персонал;

 предлагане на продукти и сувенири местно производство, 
обзавеждане предимно с български стоки, включване в 
менюто на традиционни за района ястия и напитки;

 респект към местната култура и интегриране на подходящи 
културни елементи от региона или подготвени с участието на 
местната общност; 

 информацията и интерпретативните програми да 
представят точно и коректно местната култура и 
традиции;

 грижа за клиента. 



Сертификационната система „Регионална марка 
Странджа” 

 Стандартите за оценка и сертификация с марката „Странджа”
са разработени по модела на сертификационната система на
фондация Pan Рarks и тази на Регионална асоциация „Стара
планина”.

 Главната цел на Стандартите е да подпомагат налагането на
устойчив модел на туризъм и местно икономическо развитие
в района на ПП „Странджа”, както и да избере признак, по
който защитената територия е уникална.

 Марката се присъжда от Местна сертифицираща група, която
включва независими оценители, представители на ДПП
„Странджа” и местните общности за срок от 3 години, след
което обектите отново преминават процес на сертифициране.



8 основни принципа на сертификационната система:

1. фокусиране върху взаимовръзката на посетителите с 
природната среда;

2. акцент върху добрата интерпретация, оценка и 
удовлетвореност от контакта с природата и съответното 
преживяване;

3. постоянни усилия за доказване на действащи практики на 
екологична устойчивост и минимално негативно екологично 
въздействие;

4. пряк принос към природозащитата на територията;

5. осигуряване на ползи за местната общност;

6. респект към местната култура, чрез интегрирането й в 
предлаганите туристически продукти;

7. доказана грижа за клиента, чрез отговорно отношение и 
удовлетворяване очакванията на потребителя;

8. Спазване на принципите на отговорния маркетинг.



Категории туристически услуги и дейности:

 Категория „Настаняване и хранене” включва 
предоставяне на туристически услуги в средствата за 
подслон, местата за настаняване и в заведенията за 
хранене и развлечения 

 Категорията „Атракции” включва предлагане на 
допълнителни туристически и други, свързани с туризма 
услуги, съчетаващи местната природна и културна среда 
или фокусирани върху природна забележителност, с 
постоянна инфраструктура. 

 Категория „Туристическа обиколка” е дейност, при 
която на гостите се предлага преход с или без водач, с цел 
наблюдение и общуване с природата и културно-
историческото наследство на района на Парк „Странджа”. 













В заключение:

Ангажиментът за утвърждаването на бранд „Странджа” е
необходимо да бъде поет от всички заинтересовани страни,
за да се получи максимален ефект, а именно:

налагане на високи стандарти за качеството,
повишаване конкурентноспособността и пазарните
позиции на туристическия продукт;

реален принос на преки ползи за местната общност и
природозащитата в региона;

осигуряване на периодичен контрол върху качеството на
обслужване и екологосъобразност.



За контакт: 

Гл. ас. д-р Десислава Алексова

Тел.: 0886 347 274

Е-mail: desi_alexova@abv.bg


