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АНОТАЦИЯ НА КУРСА 

Лекционният курс по „Маркетинг в туризма” е предназначен за студентите от специалност 
„Маркетинг” и „Икономика и маркетинг в туризма“ и е в блока на специализиращите 
дисциплини. Дисциплината има за цел да даде знания и компетентности относно същността и 
спецификата на маркетинга в туризма- структура и характеристики на туристическия продукт, 
сегментирането на тур. пазар, позиционионирането на туристическия продукт, както и 
маркетинговите комуникации и дистрибуционните канали в туризма. Курсът осигурява знания 
и за особеностите на маркетинга на туристическа дестинация, маркетинга на хотелския 
продукт, както и относно съвременните тенденции в Интернет маркетинга и хотелските 
резервационни системи. 

Семинарните занятия са  предназначени  за  усвояване на методите за маркетингови анализи, 
за търсене и анализ на емпирични данни за туристическите пазари, за критичен анализ на 
маркетинг-микса на туристически фирми и разработване на маркетингови стратегии и 
програми т.е. за усвояване на  необходими за практиката умения. Използваните активиращи 
методи- групови дискусии, решаване на казуси, задания за креативност, мултимедийни 
презентации и др. допринасят за формиране на практически умения у студентите. 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

1. Да се усвоят и задълбочат знанията и практическите умения по маркетинг в  сферата 
на туризма и услугите, което да помогне на завършилите студенти успешно да се 
реализират в съвременните условия като специалисти по туристически и хотелски 
маркетинг.   

2. Завършилите успешно дисциплината да имат висока степен на готовност  за работа в 
реалната макро- и микросреда на туристическата фирма. 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Необходимо условие за успешното изучаване на дисциплината, която осигурява комплексни 
знания и умения в сферата на  маркетинга в туризма и услугите, е студентите да са 
усвоили  преподавания материал по дисциплините “Световна икономика”, „Основи на 
управлението”, “Маркетинг”, “Маркетингови изследвания”. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

След  успешно приключване  на курса студентите трябва: 

1. да познават особеностите на маркетинга в туризма и услугите; 
2. да могат да анализират данни за туристическите пазари и да правят изводи за 

тенденциите, заплахите и възможностите на тристическите фирми ; 



3. да разбират, разработват и прилагат маркетингови стратегии и концепции за 
туристически и хотелски фирми; 

4. да разбират същността на туристическия брандинг и да са способни да разработват 
концепции и мерки за подсилване на бранда на туристич. фирма; 

5. да умеят да правят критичен анализ на маркетинговите активности на туристическата 
фирма и да разработват мерки и програми за повишаване на ефективността им; 
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               СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

Тема 1. Теоретични основни на маркетинг в туризма. Възникване и развитие на 

маркетинга в туризма. Основни теоретични постановки и определения - Й. Крипендорф, 

Бернекер, П. Филатро. История на маркетинга в туризма в България. Фактори, влияещи 

върху маркетинга в туризма. Неконтролируеми и контролируеми фактори. Влияние на 

неконтролируемите фактори от макро-средата.   

Тема 2. Концептуална рамка на маркетинг- микса в туризма: преглед и сравнение 

на различните теории. Структура на туристическия пазар- определение и елементи. 

Характеристики на туристическото търсене и на туристическото предлагане. Инструменти 

за прогнозиране на туристическите пазари. Показатели за анализ на пазара на 

туристическа дестинация. 

Тема 3. Анализ на конкурентите в туризма- източници на информация. Показатели 

за анализ на конкурентите на дестинация. Сравнителен SWOT- анализ на туристическата 

фирма и на хотел и на техните конкуренти. 

Тема 4. Пазари и сегментиране. Избор на целеви пазар. Методология на 

сегментиране (нива на сегментация). Видове сегментационни модели в зависимост от 

критериите. Демографски, социално-икономически и географски критерии за сегментация. 

Психографски критерии за сегментация. Моделът VALS . Психологически и поведенчески 

критерии за сегментация. Видове модели за сегементиране, характерни за туризма: 

сегментация взависимост от туристическата мотивация- модели на Фингерхут и 

Крипендорф. Сегментация на пазара на хотел,  ресторант и на пазара на бизнес туризъм. 

Процес на избор на пазарни сегменти. Избор на целеви сегмент. Критерии за оценка 

атрактивността на пазарните сегменти в туризма. Системи от критерии за избор на целеви 

сегменти в туризма. 

Тема 5. Позициониране на туристическия продукт. Същност на позицирането. 

Подходи и техники при позиционирането в туризма- примери. 



Тема 6. Потребителско поведение в туризма. Същност и особености на 

потребителското поведение в туризма. 

Тема 7. Маркетингови проучвания в туризма. Вторични източници при 

маркетинговите изследвания в туризма- същност и видове. Количествени и качествени 

проучвания в  туризма. Продуктова политика в туризма. Туристически продукт- същност и 

основни характеристики. Структура на туристическия продукт. Портфолио- анализ на 

туристическия продукт- същност и предназначение. Брандинг в туризма/маркова политика 

. Разширяване на продуктовата линия в хотелиерството и туризма.Примери. Нови 

тенденции в продуктовата политика в туризма в контекст на маркетинга чрез 

преживявания. Примери.  

Тема 8. Промоция на туристическия продукт- същност и елементи на 

промоционния/ комуникационния микс. Видове реклама в туризма. Видове печатни 

рекламни материали в туризма. Партнърски маркетинг в туризма и стратегически алианси 

в туризма.  

Тема 9. Стимулиране на продажбите на място в хотела, ресторанта и 

туроператорската дейност (merchandising). Видове насърчения на потребителите. 

Стимулиране на търговския персонал.  

Тема 10. Интернет като комуникационен канал за туризма- основни предимства. 

Основни рекламни модели в световната мрежа- уеб- сайт и увеличаване на трафика към 

сайта: SEO оптимизация, банери. Контекстна (PpC) реклама в туризма. Социалните мрежи 

като инструменти за промотиране на туристически продукти (content marketing). Специфика 

на отделните мрежи  FB, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Instagram, Youtube, bloging. Интегрирани 

маркетингови комуникации в туризма. Пъблик- рилейшънс като елемент на промоцията на 

туристическия продукт. Разлики между реклама и пъблик-рилейшънс. Спонсорство. 

Международни туристически изложения- същност и ползи. 

Тема 11. Ценова политика в туризма. Същност и функции на цената. Ценова и 

неценова конкуренция в туризма. Видове цени и ценови стратегии в туризма. 

Психологически ценови трикове.  Пласментна (дистрибуционна ) политика в туристическата 

индустрия. Маркетингови канали в туризма- същност и видове. Видове интеграция при 

дистрибуционните канали в туризма.. 

Тема 12. Франчайзинг в туризма. Същност и съдържание на туристическия 

франчайзинг. Предимства и недостатъци на франчайзинга в туризма. Основни форми. 

Франчайзинговият договор в туризма. 

                  Тема 13. Социално-етичен маркетинг в туризма и хотелиерството. Социални 

аспекти на маркетинга в индустрията за гостоприемство (CSR -концепция). 
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ИЗПИТЕН ВЪПРОСНИК 

 

1. Теоретични основни на маркетинг в туризма. Възникване и развитие на маркетинга в 
туризма. Основни теоретични постановки и определения - Й. Крипендорф, Бернекер, П. 
Филатро. История на маркетинга в туризма в България. 
2. Фактори, влияещи върху маркетинга в туризма. Неконтролируеми и контролируеми 
фактори. Влияние на неконтролируемите фактори от макро-средата.   
3. Концептуална рамка на маркетинг- микса в туризма: преглед и сравнение на различните 
теории . 
4. Структура на туристическия пазар- определение и елементи. Характеристики на 
туристическото търсене и на туристическото предлагане. 
5. Инструменти за прогнозиране на туристическите пазари. Показатели за анализ на пазара 
на туристическа дестинация. 
6. Анализ на конкурентите в туризма- източници на информация. Показатели за анализ на 
конкурентите на дестинация. Сравнителен SWOT- анализ на туристическата фирма и на 
хотел и на техните конкуренти. 
7. Пазари и сегментиране. Избор на целеви пазар. Методология на сегментиране (нива на 
сегментация). Видове сегментационни модели в зависимост от критериите. Демографски, 
социално-икономически и географски критерии за сегментация. 
8. Психографски критерии за сегментация. Моделът VALS . Психологически и поведенчески 
критерии за сегментация. 
9. Видове модели за сегементиране, характерни за туризма: сегментация взависимост от 
туристическата мотивация- модели на Фингерхут и Крипендорф. Сегментация на пазара на 
хотел,  ресторант и на пазара на бизнес туризъм. 
10. Процес на избор на пазарни сегменти. Избор на целеви сегмент. Критерии за оценка 
атрактивността на пазарните сегменти в туризма. Системи от критерии за избор на целеви 
сегменти в туризма. 
11. Позициониране на туристическия продукт. Същност на позицирането. Подходи и 
техники при позиционирането в туризма- примери. 
12. Потребителско поведение в туризма. Същност и особености на потребителското 
поведение в туризма.  
13. Маркетингови проучвания в туризма. Вторични източници при маркетинговите 
изследвания в туризма- същност и видове. Количествени и качествени проучвания в  
туризма.  
14. Продуктова политика в туризма. Туристически продукт- същност и основни 
характеристики. Структура на туристическия продукт. Портфолио- анализ на туристическия 
продукт- същност и предназначение. 
15. Брандинг в туризма/маркова политика . Разширяване на продуктовата линия в 
хотелиерството и туризма.Примери. Нови тенденции в продуктовата политика в туризма в 
контекст на маркетинга чрез преживявания. Примери.  
16. Промоция на туристическия продукт- същност и елементи на промоционния/ 
комуникационния микс. Видове реклама в туризма. Видове печатни рекламни материали в 
туризма. Партнърски маркетинг в туризма и стратегически алианси в туризма.  
17.  Стимулиране на продажбите на място в хотела, ресторанта и туроператорската дейност  
(merchandising). Видове насърчения на потребителите. Стимулиране на търговския 
персонал.  
18. Интернет като комуникационен канал за туризма- основни предимства. Основни 
рекламни модели в световната мрежа- уеб- сайт и увеличаване на трафика към сайта: SEO 
оптимизация, банери. Контекстна (PpC) реклама в туризма.  



19. Социалните мрежи като инструменти за промотиране на туристически продукти 
(content marketing). Специфика на отделните мрежи  FB, LinkedIn, Pinterest, Twitter, 
Instagram, Youtube, bloging. Интегрирани маркетингови комуникации в туризма.  
20. Пъблик- рилейшънс като елемент на промоцията на туристическия продукт. Разлики 
между реклама и пъблик-рилейшънс. Спонсорство. Международни туристически 
изложения- същност и ползи.  
21. Ценова политика в туризма. Същност и функции на цената. Ценова и неценова 
конкуренция в туризма. Видове цени и ценови стратегии в туризма. Психологически ценови 
трикове. 
22. Пласментна (дистрибуционна ) политика в туристическата индустрия. Маркетингови 
канали в туризма- същност и видове. Видове интеграция при дистрибуционните канали в 
туризма. 
23. Основни звена в маркетинговия канал в туризма. Същност и основни функции на 
туроператора и туристическата агенция. Маркетингови канали в хотелиерството. 
24. Нови звена в маркетинговите канали в туризма: резервационни системи- същност и 
видове. Онлайн туристически и пътнически агенции (ОТА) 
25. Маркетинг на взаимовръзките.  Характеристики на маркетинга на взаимовръзките в 
туризма. Управление на взаимовръзките. Управление на рекламациите.  
26. Франчайзингът в туризма- ефективна форма на интеграция и пласмент в хотелиерството 
и ресторантъорството. Примери от хотелските вериги. 
27. Социално-етичен маркетинг в туризма и хотелиерството. Социални аспекти на 
маркетинга в индустрията за гостоприемство (CSR -концепция). 
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